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Wanneer is activiteit commercieel en wanneer niet?

Precario blijft ‘hangijzer’ in
nieuw evenementenbeleid
Aalsmeer - Het nieuwe evenementenbeleid met name of vooral
het precariorecht en decibel-metingen hebben de gemoederen de
afgelopen weken in evenementendorp Aalsmeer behoorlijk bezig gehouden. De meer dan tweehonderd
procent verhoging van precariorecht deed organisatoren de moed
in de schoenen zakken. De geluidsmetingen tijdens bandjesavonden
leken het strenge, aankomende beleid te bevestigen en bij menigeen
kwam de gedachte op om het bijltje er maar bij neer te gooien. Dan
maar een evenementloos Aalsmeer.
Burgemeester en wethouders trokken aan de bel en gaven aan dat
vooral bezwaar aangetekend moest
worden. Bijna tegelijkertijd met het
schrijven van het bezwaar, rolden
de eerste aanmaningen bij verenigingen en stichtingen op de mat.
Is dit echt de bedoeling? Een artikel hierover in deze krant leverde
een boze burgemeester op, maar
ook creditnota’s! Het nieuwe beleid
kende misschien een te vlotte en te
gulzige start. Afgelopen dinsdag is
een bijeenkomst belegd door de gemeente voor alle organisatoren van
evenementen. Er is geluisterd, meegedacht en opmerkingen genoteerd
op de ‘klaagmuur’. Het is duidelijk

dat de gemeente haar evenementen
niet wil verliezen.
Pers niet uitgenodigd
De pers mocht overigens niet bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, maar
uiteraard zijn wel genodigden gehoord en beloofd werd door de afdeling communicatie dat de volgende dag een en ander telefonisch besproken zou worden. Het telefoontje
moet nog komen... De genodigden
kijken terug op een nuttige bijeenkomst en staan positief tegenover
de komst van de evenementennota
in juni 2010. Wat de precariorechten betreft blijkt een en ander nog
steeds onduidelijk. Er gaat een verschil gemaakt worden tussen commerciële en niet-commerciële activiteiten, maar in deze is de scheiding
flinterdun. Er is voorgesteld het precariorecht af te schaffen, maar hier
lijkt de gemeente vooralsnog geen
voorstander van. Voor honderd procent zeker is wel dat rekeningen van
bijna 6.000 euro niet meer verstuurd
zullen worden. Er gaat, als vanouds,
berekend worden per vierkante meter per kraam of per podium en niet
meer per straat. Haarlemmermeer
is onder andere een buurgemeente
die het heffen van precariorecht niet
in de mond of in de pen neemt. Ie-

De Mijnsherenweg zal een maand lang extra verkeersbewegingen krijgen.
Omdat de Zonnedauwlaan ‘dicht’ gaat, is de Mijnsherenweg dan de enige
ontsluitingsweg van de ‘|Rietlandenwijk’.

Maandag start sloop woning

Zonnedauwlaan bij Rietpluim
een maand lang afgesloten!
Kudelstaart - Van maandag 28
september tot 23 oktober zal de
Zonnedauwlaan, waar basisschool
De Rietpluim is gevestigd, niet bereikbaar zijn voor gemotoriseerd
verkeer dat vanaf de Madame Curiestraat komt. Voor fietsers en voetgangers zal de Zonnedauwlaan wel
bereikbaar blijven. Het autoverkeer
zal worden omgeleid via de Mijnsherenweg.
Op maandag 28 september zal worden begonnen met de sloop van
een gedeelte van een bestaande
woning die op de hoek staat van de
Madame Curiestraat en de Zonnedauwlaan. Ook zal worden gestart
met het weghalen van asfalt voor
het verwijderen van een gasafslui-

ter. Vanaf 5 oktober zal worden begonnen met de definitieve inrichting
van de Zonnedauwlaan.
In de herfstvakantie zal het asfalteringswerk naar de kruising Zonnedauwlaan met de Madame Curiestraat plaatsvinden. Na de herfstvakantie zal de aansluiting van de
Zonnedauwlaan op de Madame Curiestraat gereed zijn en zal de omleidingsroute worden opgeheven. De
rest van het straatwerk in de wijk,
in de Lisdoddestraat en de Moslaan,
loopt in 2009 gewoon door.
Tussen de Zonnedauwlaan en de
Moslaan wordt de bouwweg van de
Zwanenbloemweg nog dit jaar tijdelijk voorzien van rijverharding (asfalt
of betonplaten).

Gestolen auto gevonden
Aalsmeer - Op vrijdag 18 september rond half twaalf in de ochtend
kreeg de politie een telefoontje van
een bewoner uit de Cyclamenstraat
dat voor nummer 70 al zeker vier
weken een voor hem onbekende
auto geparkeerd stond. Het ging
op Ford transit, rood van kleur. De

Hand tussen
spaken fiets
Aalsmeer - Op donderdag 17 februari om twee uur in de middag is
de hulp van de politie ingeroepen na
een ongeval met drie fietsers. Op de
hoek van de N201 met de Legmeerdijk zou een meisje gevallen zijn met
haar fiets. Een 11-jarige Uithoornse
bleek met haar hand tussen de spaken van een fiets gezeten te hebben. Het meisje is per ambulance
naar het ziekenhuis vervoerd.

auto bleek op 10 juni te zijn gestolen vanaf de Amstelveenseweg in
Amsterdam. Inmiddels is de wagen
weer terug naar de rechtmatige eigenaar.

Schade auto
door onbekende
Aalsmeer - Op maandag 21 september is tussen twaalf en een uur
in de middag schade veroorzaakt
aan een in de Sportlaan geparkeerde auto. De eigenaar zag in eens dat
zijn Fiat 500 zeker anderhalve meter
naar voren was geschoven. De wagen is door waarschijnlijk een groot
voertuig het trottoir opgeduwd. Er
is behoorlijke schade aan de linkerflank, onder andere is de bumper
los. De politie en de eigenaar zoeken getuigen. Bellen kan naar 09008844 of anoniem naar 0800-7000.

der evenement, commercieel of niet,
is tot slot een promotie voor het ‘eigen dorp’! De gemeente heeft er bij
de verenigingen en stichtingen op
aangedrongen om vooral vergunningen aan te blijven vragen voor
evenementen. Een levendig dorp is
ook wat de bestuurders willen.
Wie een evenement wil organiseren,
maar twijfelt over niet of wel commercieel en zo ja, de hoogte van de
rekening voor afdragen van precariorecht kan te allen tijde het gemeentehuis binnen lopen of bellen naar de betreffende afdeling, zo
werd gezegd. Tja, precario blijft een
moeilijke materie! Voordat de definitieve evenementennota vastgesteld
wordt, verschijnt eerst over enkele
maanden nog een concept dat door
alle organiserende verenigingen,
stichtingen en horeca-bedrijven bekeken en voorzien mag worden van
commentaar.

Auto rijdt tuin in
Aalsmeer - In de vroege ochtend
van zondag 20 september heeft
rond tien voor vijf een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de N201,
net over de brug over de Ringvaart. Uit Hoofddorp kwam de 27jarige bestuurder uit Kudelstaart
en net over de brug is hij de macht
over het stuur kwijt geraakt en tot
stilstand gekomen tegen een bakstenen muur in een tuin. Zijn auto
raakte total loss. Aanzienlijk is ook
de schade aan de muur en de tuin.
De 27-jarige is gewond per ambulance naar het VU-ziekenhuis vervoerd. Er is bloed afgenomen voor
een test. Het vermoeden bestaat dat
de automobilist de auto bestuurde
onder invloed van alcohol.

Gewond na
aanrijding
Aalsmeer - Op woensdag 16 september om kwart voor tien in de
avond heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Machineweg. Een
46-jarige automobiliste uit Aalsmeer
stuurde vanaf de Aalsmeerderweg
de Machineweg op en wilde vervolgens linksaf de Wilhelminastraat inrijden. Een tegemoetkomende bromfiets, bestuurd door een 16-jarige
Aalsmeerder, zag zij waarschijnlijk
te laat. De bromfietser is met letsel
naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn
brommer is in beslag genomen voor
een technisch onderzoek.

Heeft 4 voortreffelijke
wijnen in de aanbieding.
Deze week:
Cata Rosa Rosé uit de Navarra
Fruitig en zwoel %3,95 per fles

Roche Mazet Merlot
Vin du pays d’Or % 4,50 per fles
Soepele en romantische wijn

Roche Mazet Chardonnay
Vin du pays d’Or % 4,50 per fles
Licht gerijpt op eiken

Verduzzo Prosecco Spumante
Licht mousserend populaire wijn
% 7,95 per fles
U proeft de wijn in onze
gezellige bar. Wij bieden u daarbij
een heerlijk stukje kaas, of een
heerlijk plakje Spaanse ham aan.

Wijnhuis Centennial
Oosteinderweg 243
1432 AT Aalsmeer

Spectaculaire
uitverkoop bij

C1000 Koster organiseert
Gogo-ruilmiddag in gymzaal
Aalsmeer - Op woensdag 30 september van 14.00 tot 16.00 uur organiseert C1000 Koster een speciale
Gogo-ruilmiddag in de gymzaal aan
de JP Thijsselaan.
De C1000 Gogo’s zijn inmiddels tot
een hype op de schoolpleinen uitgegroeid. “Er staan hier dagelijks
tientallen kinderen voor de deur om
klanten om hun Gogo’s te vragen”,
zegt C1000 ondernemer Kees Jan
Koster over de actie. “En dat terwijl de GOGO-actie pas anderhalve
week loopt.” En hij vervolgt: “De kinderen krijgen op onze ruilmiddag de
kans om hun favoriete Gogo te verkrijgen. Er zijn namelijk zestig ver-

schillende characters in vijf kleuren,
dus ieder heeft zo zijn eigen voorkeur.” Voor de aanwezige kinderen
zal tijdens de ruilmiddag een lekker
drankje klaar staan en krijgen de
jongens en meisjes bij vertrek een
presentje!
De C1000 Gogo-actie, waarbij klanten bij elke 10 euro aan boodschappen een Gogo cadeau krijgen, is een
groot succes. Landelijk zijn er inmiddels al heel wat Gogo’s uit de winkel ‘ontsnapt’. De speciale site www.
c1000.nl/gogos wordt druk bezocht,
er is een Gogo-hyve en de Gogo’s
worden zelfs al op Marktplaats verhandeld.

Zie advertentie elders in dit blad.

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK
•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd
EUrO
gArANT

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen
Tel. 020-6450792

HARTELUST B.V.

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

10-Jarige door auto geraakt
Aalsmeer - Op donderdag 17 september heeft een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Snoekbaarsstraat met de Koningsstraat.
Rond zes uur in de avond is een
10-jarig jongetje op de fiets geraakt
door een bestelbus en ten val gekomen. Het jongetje is met hoofdletsel naar het VU-ziekenhuis vervoerd. De bestelbus werd bestuurd
door een 38-jarige Aalsmeerse. In
de Snoekbaarsstraat geldt een 30
kilometer-zone. De bestuurders

hebben al diverse malen bij de gemeente geklaagd dat er te hard gereden wordt in hun straat waar veel
jonge kinderen wonen. Er zijn reeds
poppetjes aangeschaft met in de
hand een bordje met de tekst ‘spelende kinderen’ om het autoverkeer
gas te laten terug nemen. De bewoners hopen dat de gemeente nu actie gaan ondernemen. De politie onderzoekt het ongeval.
Foto: Ronald van Doorn.

Navigatie uit auto’s weg
Vanaf 28 september is de Zonnedauwlaan
afgesloten Voor gemotoriseerd Verkeer
Vanaf maandag 28 september tot 23 oktober zal de Zonnedauwlaan
(waar basisschool de rietpluim is gevestigd) niet bereikbaar zijn
voor gemotoriseerd verkeer dat vanaf de madame Curiestraat komt.
Voor fietsers en voetgangers zal de Zonnedauwlaan wel bereikbaar
blijven. Het autoverkeer zal worden omgeleid via de mijnsherenweg.

Aalsmeer - Rond zeven uur in de
avond is op dinsdag 15 september
een auto-inbraak ontdekt. De wagen stond geparkeerd in het Rozenhof. Een zijruit van de wagen is door
dieven ingeslagen.
Het navigatiesysteem is gestolen. In
de nacht van zondag 20 op maandag 21 september is uit een drietal auto’s het navigatiesysteem gestolen. Tussen vier uur in de mid-

dag en de volgende ochtend zeven
uur is toegang verschaft tot een op
Perronzijde geparkeerde Renault.
Naast het navigatiesysteem is een
iPod gestolen. Tussen twaalf uur
‘s nachts en half vijf in de ochtend
zijn twee Seats open gebroken in de
Sweelinckstraat en in Tuin. Bij beide
wagens is een slot geforceerd. Uit
de auto’s is het radio-navigatiesysteem ontvreemd.

Op 28 september zal worden begonnen met de sloop van een gedeelte van
een bestaande woning die op de hoek staat van de Madame Curiestraat en
de Zonnedauwlaan. Ook zal worden gestart met het weghalen van asfalt
voor het verwijderen van een gasafsluiter. Vanaf 5 oktober zal worden
begonnen met de definitieve inrichting van de Zonnedauwlaan. In de
herfstvakantie zal het asfalteringswerk naar de kruising ZonnedauwlaanMadame Curiestraat plaatsvinden. Na de herfstvakantie zal de aansluiting
van de Zonnedauwlaan op de Madame Curiestraat gereed zijn en zal de
omleidingsroute worden opgeheven.
De rest van het straatwerk in de wijk (te weten in de Lisdoddestraat en
de Moslaan) loopt in 2009 gewoon door. Tussen de Zonnedauwlaan en de
Moslaan wordt de bouwweg van de Zwanenbloemweg nog dit jaar tijdelijk
voorzien van rijverharding (asfalt of betonplaten).

Wist u dat.........Wittebol Wijn
Tarapaca Merlot in de actie heeft?
5 + 1 GRATIS
Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575
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INFORMATIEF
DOkTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vermist:
- Maarse en Kroonhof in Aalsmeer, vrij grote zwart witte gecastr. kater met witte snuit. Het zwart is licht gestreept en heeft een
wond links in nek.
- Hornweg in Aalsmeer, zwart/wit konijn.
- Lorentzhof in Kudelstaart, bruin cyperse kater. Zijkant vachttekening in vorm van een hart. Witte sokjes en bef. Hij is 12 jaar en
heet “Droppie”.
- Kas in Aalsmeer, kater met tijgertekening. Hij heet “Szarik” en is 9
jaar.
- Einsteinstraat in Kudelstaart, 2 sierduiven. Soort Hollandse
meeuwtjes met witte ring om poot. Kleur: geel-zilverschild.
- Uiterweg in Aalsmeer, rode kater. Hij heeft wit vlekje onder zijn
kin. Dikke staart. Zijn naam is “Chef” en is 15 maand oud.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, lapjespoes. Ze heet “Fleur” en is
1 jaar oud.
- Linksbuitenstraat in Kudelstaart, rood/witte kater van 1 jaar. Hij
heet “Sammy”.
- Legmeerdijk tussen Machineweg en bloemenveiling in Aalsmeer,
9 weken oud cypers katje met een klein beetje wit op de kop en
groene ogen.
Gevonden:
- Aalsmeerderweg/Julianalaan in Aalsmeer, forse grijs-cyperse kat.
- Caveslo in Kudelstaart, cyperse kat lichtrood met witte bef en witte pootjes. Schuw maar wel lief.
- Wilhelminastraat in Aalsmeer, witte poes met roodachtige staart.
Kopje is rood met wit en een zwarte vlek.
- Hoofdweg t/o 92 in Kudelstaart, forse cyperse kat.
- Parkeerplaats Kwakelse Pad in Uithoorn, zwart witte kat met witte
sokken,witte bef en wit rond de neus.
- Ringvaartzijde bij N201 in Aalsmeer, geheel witte kat.
- Oosteinderweg bij Ark in Aalsmeer, niet zo’n grote wit/cyperse
kat.
Goed tehuis gezocht:
- Rood/witte gecastreerde lieve, beetje eigenzinnige kater van 6
jaar.

Kater Chef wordt vermist
Aalsmeer - De rode (ex) kater Chef wordt sinds 15 september vermist. Hij
is een geheel rode kat met een heel klein wit plekje onder zijn kin en een vrij
dikke staart. Hij woont op de Uiterweg. Wil degene die Chef gezien heeft, of
weet waar hij is, contact opnemen met de Dierenbescherming Aalsmeer tel.
0297-343618 of 06-53535820. Hij wordt thuis erg gemist!

VERlOskuNDIgEN

Aalsmeer - Op het boomkwekerskerkhof ontdekte de redactie afgelopen weekend het familiegraf van
de heer F. Roosjen. Voor de Meerbode een persoon die herinneringen
oproept: F. Roosjen was schoolmeester (bovenmeester) en werkte op de School met den Bijbel aan
de Kanaalstraat (voorheen Kegelpad). Hij richtte met andere ARP
voormannen, voornamelijk families
uit de Haarlemmermeer (de Biesheuvels en de Van der Heuvels) in
1888 de ‘Nieuwe Meerbode’ op. Ze
startten aan de Aalsmeerderdijk in
een loods van bouwbedrijf Hulsbos.
Het werd al snel te klein en ze verhuisden naar de Zijdstraat ter hoogte van waar vroeger de winkel van C.
Jamin was gevestigd. In 1912 werd
de krant en de drukkerij ondergebracht in de lokalen van de Bijbelschool in de Kanaalstraat. Het pand
kwam leeg te staan, omdat er een
nieuwe school met den Bijbel werd
geopend en F. Roosjen ook daar bovenmeester werd. Voor het oude
schoolgebouw was een huisje waar
F. Roosjen heeft gewoond, later bewoond door de familie Spaargaren.
In 1980 werd het schoolgebouw min

of meer gevorderd door de gemeente Aalsmeer. De bedoeling was om
er een plantsoen aan te leggen
voor een beter aanzicht voor het
in aanbouw te nemen zorgcentrum
Aelsmeer. Er werden uiteindelijk
zo’n 27 aanleunwoningen neergezet! De Nieuwe Meerbode verhuisde naar de Visserstraat 10, op bedrijventerrein Hornmeer.
De familie Roosjen heeft nog heel
lang een belangrijke rol gespeeld
bij de Nieuwe Meerbode. Toen Folkert overleed, nam zijn zoon Mr. A.B.
Roosjen de taak op zich om naast
zijn kamerlidmaatschap voor de
ARP en het voorzitterschap van de
NCRV óók het hoofdredacteurschap
van de krant op zich te nemen. Wat
hij tot ver in de zeventiger jaren
heeft volgehouden. Een dochter van
Mr. A.B. Roosjen had via haar echtgenoot, kantonrechter Mr. Attema,
nog zeggenschap in de ‘oude’ Nieuwe Meerbode.
In 1980 is onder leiding van M.G.A.G.
Regoor, ‘good old’ Jan Goulooze en
nieuwkomer Luuc van der Ouw een
nieuwe algemenere en slagvaardiger richting met de krant ingeslagen
en tot nu toe met succes!

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u. vg. Arno
Post, Aalsmeer.
Alphakerk Amstelland
Dienst met Arjen Ravesloot in
Dorpshuis Kudelstaart om 10u.
(avondmaal). Speciaal programma
voor kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u. ds. A. Jansen. 16.30u.
ds. W. van ‘t Spijker (Hilversum).
voorbereiding H.A.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds.
Liesbet Geijlvoet. Mmv Kerkkoor.
Extra collecte voor het ouderenwerk. Zondagsschool en oppas voor
allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u. br. C. Visser, Bodegraven.
Bijbelstudie dinsdag 29 sept. met
br. P.A. Slagter. Rode Kruisgebouw,
20u.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
10u. Open Hof Kerk in Ophelialaan. ds. T.H.P. Prins. Viering lopend.
18.30u. ds. F.C. de Ronde, Koudekerk a/d Rijn. Viering tafel.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. ds. E.J. Westerman,
Aalsmeer. Avondmaalsviering.
Oost: 10u. dienst C.G. Graafland.
H.A.. 18.30u. C.G. Graafland. H.A. en
Dankzegging.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116. 10u. ds. M.
Aangeenbrug, Barneveld. 18.30u.
ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bijeenk. voor kinderen. Samenkomsten om 10u.

Aalsmeer - Op zondag 27 september wordt in de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg 394 weer de
maandelijkse kerkdienst gehouden.
De aanvang is 16.00 uur en voorganger is pastoor Jacob Spaans. Het
orgel wordt bespeeld door Lisette
van Veluw. De overige diensten in
2009 vinden plaats op: zondag 1 november (Allerheiligen/Allerzielen),
zondag 29 november en donderdag
24 december kerstnachtdienst met
medewerking van het Wijkerkoor.
De dienst van de laatste zondag in
oktober wordt dus verschoven naar
1 november in verband met gedenken Allerzielen!

Simba zoekt
nieuw (t)huis

Herinneringen door graf
op boomkwekerskerkhof

Zondag
27 september

Kerkdienst in
Oud.kath.kerk

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

F. Roosjen oprichter Nieuwe Meerbode

KERKDIENSTEN

Genezingsavond
in ‘t Dorpshuis

Aalsmeer - Simba vindt zichzelf een mooie en lieve kater. Het
dier staat al enige tijd in de krant,
maar er komt niemand om hem een
nieuw thuis te geven. Simba is een
beetje eigenzinnig, maar dat zijn wel
meer katten. Wie wil het met Simba proberen? Wie interesse heeft,
kan contact opnemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o., tel.
0297-343618.
De foto van vorige week heeft er helaas niet toe geleid dat de kat gevonden is.

OVAK dagje naar Marken
Aalsmeer - Woensdag 16 september heeft de OVAK, met 99 leden,
een bezoek gebracht aan Marken,
Volendam en Midden-Beemster.
Eerst werd er een wandeling gemaakt door Marken. Het was lekker weer en iedereen genoot. Daarna met de boot naar Volendam. Aan
boord was er koffie met gebak wat
iedereen zich goed liet smaken. Na
aankomst in de haven was het even
lekker struinen door Volendam om
daarna, met elkaar, de lunch te gebruiken. Na de lunch weer in de bus
en richting Midden-Beemster waar

een bezoek werd gebracht aan de
Beemster Wijngaard. Hier werd verteld hoe deze wijngaard is ontstaan.
Ook mochten de wijnen worden geproefd en er was kaas en stokbrood.
Omdat het stralend mooi weer was
kon men heerlijk op het terras vertoeven en door de wijngaard wandelen. Even over zessen kwamen
deelnemers weer aan in Aalsmeer.
De reiscommissie, van de OVAK,
kan terug kijken op een zeer geslaagde dag. De volgende reis is de
midweek naar Rijs, in Friesland, van
26 tot en met 30 oktober.

Kudelstaart - Heeft u, net zoals zoveel mensen, alles al geprobeerd
om genezen te worden van ziekte,
depressie, onrust of welk lichamelijk of geestelijk ongemak dan ook?
En heeft het allemaal niet geholpen? God helpt en geneest. Genezing is niet iets van verhalen uit de
bijbel toen Jezus Christus op aarde
was. God geneest nog steeds. Op
donderdag 1 oktober wordt in het
Dorpshuis Kudelstaart een genezingsavond gehouden. De aanvang
is 20.00 uur, de toegang is gratis en
iedereen is welkom. Voor informatie:
tel. 020– 6472903.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. ds. W.J. v.d. Linde, Barneveld. 16.30u. ds. R. Roest, Vleuten.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zaterdag dienst om 16u. pastor J.
Spaans.
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten. Om 10u. in
Zorgcentrum Aelsmeer woordcomm. viering met diaken J. Snoek.
17u. in Kloosterhof woordcomm.
viering met M. van Zoelen. Om
19u. in Karmelkerk woordcomm.
viering met diaken J. Snoek. Mmv
klein koor. Rijsenhout: geen viering. Zondag 14.30u. Poolse dienst
in Karmelkerk.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof. H.A. Mmv
Plug & Pray.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst, R. Poesiat. Viering H.A.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. woordcomm. viering. Mmv dames- en herenkoor.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.
BEGRA Bijbelstudie
Maandag 28 september om 20u. in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98.
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Beurs in Het
Middelpunt

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aalsmeer - Zaterdag 29 september is er voor het eerst een kleding- en speelgoedbeurs in buurthuis Het Middelpunt in Aalsmeer
Oost.De buurtvereniging wil van de
opbrengst de koninginnedag weer
verzorgen in 2010. Iedereen mag
onbeperkt inleveren, mits alles heel
en schoon is.
Inleveren kan op vrijdag 28 september tussen 15.00 en 17.00 uur of
19.00 en 21.00 uur bij de buurtvereniging. Belt u wel even voor uw inschrijfnummer?
Het buurthuis gaat zaterdag open
voor verkoop om 9.30 uur en sluit
12.00 uur. Afrekenen en ophalen
van kleding en speelgoed is tussen
16.30 en 17.30 uur.
Telefoonnummers voor informatie en inschrijving: 0297-324072 of
0297-870467.

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.

EDITIE 1
oplAAg 16.975

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
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Optredens van Martyr en Jackal

Vrijdag oldschool heavy
metal in de N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 25
september twee gave bands op het
N201 podium. Een avondje onversneden heavy metal oude stijl krijgen de bezoekers voorgeschoteld
dankzij optredens van de formaties
Marty en Jackal. Het Nederlandse
Martyr ontstond ergens in 1982, na
enkele demo’s verschenen er ook
nog twee albums. Rond 1987 viel
de band uiteen, om zo’n 15 jaar later een eenmalige reünie te houden
voor het Heavy Metal Maniacs festival. Zo’n vier jaar later, in 2005, werd
de band gevraagd voor het Keep It
True festival en anno 2008 tekende
de band een deal bij het Nederlandse Rusty Cage waarna de band weer
steeds actiever werd. Het begon
weer als vanouds te jeuken om te
spelen en daarvoor kreeg de band
een uitgelezen kans door op tournee
te mogen met in het voorprogramma van Lizzy Borden langs diverse
Europese podia. Inmiddels heeft de
band een nieuw album uitgebracht
en ter promotie hiervan trekt Martyr
door het land en doet ook de N201
aan. Het voorprogramma wordt verzorgt door de lokale heavy metal
helden van Jackal. Ook deze band
heeft zijn wortels in de jaren tachtig en is sinds 2007 weer actief op
de Nederlandse podia. Het lijkt wel
een beetje een trend: Veel oudere
bands is nieuw leven in geblazen.
Zou het komen omdat de oude stijl
het nog steeds erg goed doet? Wie
zal het zeggen.. Maar een ding is zeker: Voor liefhebbers van goeie heavy metal in de stijl van bijvoorbeeld
Thin Lizzy, Iron Maiden en Ozzy betekent aanstaande vrijdag een niet
te missen avondje oldschool metal
van de bovenste plank. De zaal van

het jongerencentrum aan de Zwarteweg isopen om 21.00 en de entree
is gratis. Meer info over de bands is
te vinden via internet: www.n201.nl
Zaterdag Playhouse in de N201
Housefeesten genoeg in Nederland,
maar Je hoeft geen 25 kilometer te
rijden voor avondje met de lekkerste housetracks van nu! Zaterdag
26 september is alweer de achtste
editie van Playhouse; vanaf nu elke
maand de beste house, techno, eclectic, minimal, enz. op een steenworp van je huis! Nederland staat
bekend om zijn actieve house-scene
en heeft een groot aantal zeer getalenteerde dj’s die het al helemaal
gemaakt hebben. Ook in de N201
zullen regelmatig bekende dj’s uitgenodigd worden, maar er is ook
heel veel nieuw talent die zeer goed
in staat zijn om de dansvloer in beweging te houden en je de beste
housetracks van nu voor te schotelen. Aanstaande zaterdag is het de
beurt aan Nista uit Kudelstaart, Pelt
uit Aalsmeer, Erik Walker, en dj Espero uit Amstelveen.
De organisatie is bovendien altijd op
zoek naar nieuw talent, dus ben je
een house dj uit de omgeving en wil
je graag een keer komen draaien?
Stuur dan een mailtje naar erik.
vd.vlugt@kingsofclubs.nl. De zaal is
open vanaf 21.30 uur en playhouse
begint met lekkere minimal en groovy housetracks op een wat lager volume, zodat je ook nog even de gelegenheid hebt om bij te praten in
een van de zithoeken voordat de volumeknop omhoog gaat en de muziek heter en heter wordt! Het feest
gaat door tot in de kleine uurtjes en
de entree is gratis!

Zondag Plug & Play met
Rob Taekema in Beach

Aalsmeer - Op zondag 27 september start het derde seizoen Plug &
Play in The Beach. Plug & Play biedt
zangers en zangeressen, bandjes
de mogelijkheid op het podium in
de bar van The Beach hun muzikale talent kunnen vertonen aan een
breed live publiek. Gastheer van de
komende edities van Plug & Play is
Rob Taekema. Rob Taekema is een
begaafd gitarist en zanger, die in
de jaren tachtig onder meer met
de Nederlandse funkformatie Fruitcake verschillende hits scoorde in
binnen- en buitenland. Met ruim 30
jaar ervaring als bandleader begeleidt Rob de komende periode het
muzikaal talent op het podium in
The Beach. Wil je als muzikant of
band verzekerd zijn van een plekje tijdens Plug & Play, stuur dan een
mailtje aan info@beach.nl Let op!
Schrijf je wel in, want bij een grote opkomst krijgen de bands, zangers en zangeressen die zich ingeschreven hebben, voorrang om op
te treden. Speel je zelf geen instrument of zing je zelf niet, maar ben je

benieuwd naar de verrichtingen van
muzikaal talent uit de regio, kom
dan gerust eens luisteren en laat je
verrassen! De entree is gratis.
Plug & Play in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a begint om
15.00 uur en eindigt rond 18.00 uur.
De entree is gratis!

ren enthousiast en lovend. Uiteraard
is de afgelopen weken gebruikt om
sommige nummers nog te verfijnen,
cq. voor honderd procent foutloos
te kunnen spelen. Het is gelukt, afgelopen dinsdag is het vijftal met
brede grijnzen en tevreden gezichten de oefenruimte uitgewandeld:
Ze zijn klaar voor een nieuwe livepresentatie en hopen zaterdag vele bezoekers te mogen trakteren op
swingende Ierse folk pop, stevige
rocknummers en de rest van het uitgebreide repertoire. De eerste noten ‘vallen’ rond 22.00 uur. Wees op
tijd, het is de moeite waard, de eerste set is namelijk semi-akoestisch!
De toegang tot De Oude Veiling in
de Marktstraat is gratis.

STAGE
MUSIC SHOP
MOndHArMOnICA’S
GrOTE COllECTIE
vAnAf

%6,80

dUnlOP ACCESSOIrESET

MET O.A GITAArbAnd,
ClEAnEr En PlECTrUM

%26,95

lESGITArEn vAnAf %55,00
zATErdAG: GITAArSnArEnSET CObrA: %3,75

Portie Stiense bonen voor de klok

Veiling Historische Tuin

Aalsmeer - Speciaal voor levensgenieters en ander gespuis verzorgt
Bjorn van Rozen aanstaande zaterdag 26 september een optreden in
cultureel café Bacchus. Bjorns nummers worden steevast voorafgegaan
door een verhaal. Over de plekken
waar hij iets achter heeft gelaten en
die iets bij hem achterlieten. Over
de relatie met zijn lerares Frans met
de mooie naam. Over de briefwisseling tussen Vincent van Gogh en
zijn broer Theo. Het zijn persoonlijke
anekdotes, die passen bij de mooie
liedjes. Bjorns muziek doet erg denken aan Bram Vermeulen. Bram Vermeulen is natuurlijk een icoon, en
hij maakt zeker deel uit van zijn lange lijst met inspiratiebronnen. Maar
inspiratie kun je eigenlijk overal opdoen. Dat blijkt wel uit het nummer
‘Impression, soleil levant’, gebaseerd
op het gelijknamige werk van Claude Monet, zoals Bjorn vertelde tij-

dens een optreden. Bjorn van Rozen zingt Nederlandstalig repertoire met een sterk gevoel voor blues.
Inspiratiebronnen zijn Jacques Brel,
Tom Waits, Jerry Lee Lewis en Bruce Springsteen, onder anderen. Van
Rozen begeleidt zichzelf op de piano en grijpt voor een flierefluiterige noot af en toe naar de mondharmonica.
De passie van een rasmuzikant
en de tegendraadse antiburgerlijke houding van een student, kenmerken de muziek van de 33-jarige zanger. Op deze avond wordt hij
bijgestaan door contrabassist Marcel Kwa en drummer Arnoud Molier.
De muziek wordt behalve door een
goede performance vooral gekenmerkt door het uitbundige samenspel van de muzikanten. De entree bedraagt 7,50 en de aanvang
is 21.00 uur. Bacchus gaat zaterdag
om 20.30 uur open.

Verkoop kinderen dameskleding

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

Aalsmeer - Op maandag 28 september start buurtvereniging Allen
Weerbaar het nieuwe kaartseizoen.
Klaverjassen staat in ieder geval op

Aalsmeer - De herfst heeft haar
intrede gegaan en dit betekent in
Aalsmeer weer gezellig binnen naar
live-muziek kijken en luisteren. Aanstaande zaterdag 26 september bijt
‘Rietveld’ het spits af in De Oude Veiling in de Marktstraat. De Aalsmeerse vijfmansformatie heeft de zomer
niet gebruikt om pauze te houden,
maar is juist actief de oefenruimte
ingedoken. Een groot aantal nieuwe
nummers presenteren zanger en gitarist Hans Millenaar en zijn bandleden bassist Toine Visser, fiddler
Leen Mulder, accordeonist Gerrit
Biesheuvel en drummer Hans Rietveld. Het eerste optreden met publiek heeft tijdens de corso-braderie
plaatsgevonden en de reacties wa-

Info: www.stagemusic.nl

Bjorn van Rozen treedt
zaterdag op in Bacchus

Allen Weerbaar

Start live-muziek seizoen
met ‘Rietveld’ zaterdag!

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

Voor levensgenieters en ander gespuis

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

In De Oude Veiling, Marktstraat

het programma. Plaats van samenkomst is buurthuis ‘t Middelpunt in
de Wilhelminastraat. De aanvang is
20.00 uur. Kaarten worden verzocht
om 19.30 uur aanwezig te zijn. Leden als nieuwe gezichten welkom.

Aalsmeer - Op zaterdag 26 september is de laatste veiling van
dit seizoen op de Historische Tuin
Aalsmeer voor individuele bezoekers. Veilingmeester Martin Poortvliet zal weer diverse producten
veilen met de oude Bloemenlustklok uit 1930. Gerard van der Velde zal hem assisteren als opsteker.
De laatste Piet Vissers zullen geveild
worden en voor de liefhebber zal de
eerste portie Stiense bonen voor de
klok komen. De dahliahoek is nog
steeds de moeite van het bekijken
waard. Naast het bezichtigen van
de Tuin, is het mogelijk in het Historisch Centrum de tentoonstelling
Aalsmeer op de schop te bekijken.
U kunt in de vitrines de opgravingen
zien die ‘boven water’ zijn gekomen

bij de opgravingen voor de nieuwe
AH aan het Praamplein.
In het weekend van 17 en 18 oktober is de Tuin voor het laatst open
dit seizoen. Tijdens dit weekend zullen door de Noordhollandse Pomologische Vereniging ruim 200 oude
fruitsoorten tentoongesteld worden.
Degenen die een onbekende appel
of peer in de tuin heeft staan, wordt
verzocht vijf exemplaren te bewaren
en deze in dit weekend te laten determineren.
De 26e is de open Tuin vanaf 13.30
uur en de veiling begint om 15.00
uur. De entree via het Praamplein
is weer in gebruik. Voor informatie
zie: www.htaalsmeer.org, stuur een
mail naar htaalsmeer@planet.nl of
bel 0297-322562.

Muziek/Toneel
Vrijdag 25 september:
* Amsterdamse avond met zanger
en dj Dennis Maarssen in Centennial, Oosteinderweg 243 v/a 21u.
* Bands Martyr en Jackal met oldschool heavy metal in N201, Zwarteweg. Open vanafa 21u.
* Into the Groove met dj Feigo in De
Oude Veiling, Marktstraat v/a 22u.
Zaterdag 26 september:
* Optreden Aalsmeerse band Rietveld in De Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 22u.
* Voorronde karaokewedstrijd in café de Praam, Zijdstraat vanaf 23u.
* Muzikaal theater van Bjorn van
Rozen in Bacchus, Gerberastraat
vanaf 21u.
* Playhouse met dj Espero in N201,
Zwarteweg vanaf 21.30u.
* Band X-ray in De Walrus, Aalsmeerderdijk vanaf 21.30u.
Zondag 27 september:
* Plug and Play met Rob Taekema in
The Beach, Oosteinderweg 247a van
15 tot 18u.
1 t/m 4 oktober:
* ‘Aan het einde van de aspergetijd’
door toneelgroep TOBO in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Donderdag t/m zondag vanaf 20.15u.
Vrijdag 2 oktober:
* Blues-rockband Blood, Sweet &
Kiers in Centennial, Oosteinderweg
232 vanaf 21u.
Zaterdag 3 oktober:
* Film ‘De laatste dagen van Emma
Blank’ in Bacchus vanaf 21u.
* Klucht ‘Alstublieft geen sex’ door
Toneelver. Kudelstaart v/a 20u. Ook
op 9, 10 en 17 oktober.
Exposities
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en
Jelka van Houten op Kinderkunstzolder in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open do. t/m zo. 14-17u.
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
* Schilderijen van Aalsmeerse kunstenares Conny Fransen in fysiotherapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot en met 4 oktober:
* Expositie van fotograaf Eddy Posthuma de Boer met portretten uit 60
landen in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do. t/m zo. 14-17u.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,
beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
26 en 27 september:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open, zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open, zaterdag en zondag vanaf 13.30u.
Diversen
Donderdag 24 september:
* Lezing over Urk bij PCOB in zorg-

centrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat in Rijsenhout
vanaf 20u.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Vrijdag 25 september:
* Schaken in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Bijeenkomst Zegelkids in Parochiehuis, Gerberastraat vv/a 19u.
* Schaken bij AAS in kerk, Zijdstraat. Les 19u. Competitie 20u.
* Klaverjassen bij VZOD in clubhuis
Wim Kandreef vanaf 20u.
Zaterdag 26 september:
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Kinder- en dameskledingbeurs in
Dorpshuis Kudelstaart. Verkoop van
12 tot 14.30u.
* Kleding- en speelgoedbeurs in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat. Verkoop van 9.30 tot 12u.
* Veiling Historische Tuin, Uiterweg.
Ingang Praamplein om 15u.
Zondag 27 september:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan, 10-13.30u.
Maandag 28 september:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
* Speelavond BV Allen Weerbaar in
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u. Aanwezig 19.30u.
Dinsdag 29 september:
* Koffieochtend voor vrouwen. Thema: Verantwoordelijk nemen. In Irene, Kanaalstraat vanaf 10u.
* Sport- en spelinstuif voor ouderen in De Bloemhof, Hornweg. Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd
en Vriendschap in dorpshuis Kudelstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bindingzolder Kudelstaart, Haya van
Somerenstraat. Ook op donderdag
19-21u. en vrijdag 15-18u.
* Speelavond BV Ons Genoegen in
OTT-locatie, Hortensialaan vanaf
19.30u. Aanwezig 19u.
Woensdag 30 september:
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 1 oktober:
* Speelmiddag ouderen BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 14u. Vanaf 20u. sjoelen.
Vrijdag 2 oktober:
* Ronde Tafel gesprek voor ouderen
in Meander, Clematisstraat, 10-12u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven sluit 19.45u.
Vergaderingen
Donderdag 24 september:
* Beraad en raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 28 september:
* Bijeenkomst Rabobank Regio
Schiphol in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20u.
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in
De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Donderdag 1 oktober:
* Wijkraad Oost vergadert in Brede
School, Catharina Amalialaan. Inloop vanaf 19u.

Start voorverkoop 2 concerten

Jan Leliveld presenteert cd
Aalsmeer - De Aalsmeerse zanger
Jan Leliveld presenteert op vrijdag 9
en zaterdag 10 oktober zijn nieuwe
cd-album ‘Dit is mijn leven’ tijdens
een concert in De Bloemhof aan de
Hornweg. De single ‘Gewoon muziek’, afkomstig van dit nieuwe album, staat op dit moment op nummer veertien in alle Nederlandstalige hitlijsten en wordt op de voet gevolgd door het nieuwe album zelf.
Beide avonden vangen aan met een
spectaculaire act, waarna Leliveld
alle nieuwe liedjes van zijn nieuwe album presenteert en een duet
zingt met een bekende Nederlandse zangeres. De liedjes op het nieu-

Blood, Sweat &
Kiers treden op

Aalsmeer - Volgende week vrijdagavond 2 oktober staat een gezellige blues- en rockavond op het
programma van grandcafé Centennial met een optreden van de viermansformatie Blood Sweat & Kiers
Aanvang 21.00 uur. De toegang is
natuurlijk gratis.
Met gitaar, drums, basgitaar, drie
vocalen, maar vooral met de tenorsax van Wouter Kiers, klinkt Blood
Sweat & Kiers als een muzikale snelkookpan van diverse stijlen: Dubbel
gemixt en extra gekruid! Een beukend kwartet dat de grenzen van
rock and roll, blues, jazz, blues en
soul verlegt.

we album ‘Dit is mijn leven’, veertien in totaal, gaan over belangrijke
episodes en personen in zijn leven.
Leliveld is jarenlang actief geweest
als directeur van een internationaal
bloemenbedrijf en heeft enkele jaren geleden het bedrijf verkocht om
zich geheel te kunnen wijden aan
zijn andere passie: muziek. Kaarten
voor de twee concerten kosten 10
euro en zijn vanaf aanstaande zaterdag 26 september verkrijgbaar via
wwww.janleliveld.nl en te koop bij
sporthal de Bloemhof aan de Hornweg en Ridder & Co in de Ophelialaan. De aanvang beide avonden is
20.30 uur.

Genieten van Edith Barkey

Aalsmeer - Om vijf uur was zondagmiddag de kunstroute ten einde. Menig bezoeker eindigde in het
centrum en genoot op de diverse
terrasjes nog van het zonnetje na
een geslaagde en gezellige dag. De
kunstroute was niet alleen schilderijen, beelden en onder andere sieraden, maar ook muziek. Wie nog
meer van live muziek wilde genieten, kon in Blitzz terecht. Edith Barkey zong hier ‘feel good’ songs on-

der begeleiding van een bassist
en een pianist. Het publiek genoot
zichtbaar van dit optreden en bedankte na ieder nummer met een
applaus. Vanavond, Donderdag 24
september, presenteren de eigenaren John en Chrizz net als vorige
week een pianoshow. U vraagt aan,
de pianist brengt uw nummer tot leven. De aanvang is 20.00 uur en de
toegang is gratis. Blitzz is te vinden
in de Marktstraat op nummer 22.

In Centennial vrijdag 25 september

Amsterdamse avond met
zanger en dj Dennis
Aalsmeer - Op vrijdagavond 25
september staat een gezellige Amsterdamse avond op het programma in grandcafé Centennial aan de
Oosteinderweg 243. Dennis Maarssen komt zingen en draait als dj
heerlijke nummers in Amsterdamse sferen.
Dennis is voor vele een bekende
onder de naam ‘tropical Dennis’ en
door enkele ook wel ‘snowy Dennis’
genoemd. Een entertainer die altijd
goed is voor een fantastisch feest

met een prima sfeer, goede muziek en natuurlijk veel gezelligheid.
De aanvang van deze super avond
is 21.00 uur en natuurlijk is de toegang voor deze avond geheel gratis. Vanwege beperkte parkeergelegenheid wordt publiek gevraagd om
op de fiets te komen. Wie wel de auto neemt, kan zijn/haar wagen parkeren op het oude terrein van garage Colijn aan de Machineweg. Informatie: 0297-388144 of www.centennial.nl.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 24 september 2009

24 september 2009

officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wiJkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraken BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreekUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 6 en 27 oktober 2009. Voor
het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met de griffie, tel.
0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCeliJn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail naar:
servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken
krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding
is opgelost.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381738.

DefinitieVe BesCHikkinGen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomenverordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Calveslo 80, 1 platanus acerifolia;
• Stommeerweg 72, ws 7, 2 elzen, 2 populieren en 6 elzen;
• Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer,
H 615, 2 elzen en 6 wilgen;
• Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente Aalsmeer,
E 1527, 3 kastanjes;
Datum verzending vergunningen: 24 september 2009
• Kudelstaartseweg 102, 1 spar
Datum verzending vergunning: 30 september 2009

gunningen te verlenen:
• Zeeltstraat 7, het plaatsen van een dakkapel;
• Zeeltstraat 9, het plaatsen van een dakkapel;
• Zeeltstraat 11, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 17 september 2009.
• Christinastraat 32, het plaatsen van een garage.
Verzenddatum bouwvergunning: 22 september 2009.
• H. Bierlingstraat 31, het plaatsen van 2 dakkapellen;
Bouwvergunning 2e fase
• Kastanjelaan 6, het vergroten van een woning.

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

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Maximastraat 18, het vergroten van een woning;
• Maximastraat 20, het vergroten van een woning;
• Boomgaard 87, het plaatsen van een vlonder.
Verzenddatum bouwvergunningen: 24 september 2009.

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
6 weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage bij
de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387746. Op
grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht 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 maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Aalsmeerderweg 89, het slopen van een koelcel;
• Clusiusstraat 11, het verwijderen van asbest;
• Hugo de Vriesstraat 93, het verwijderen van asbest;
• Uiterweg 215, het slopen van een woning.
Deze besluiten worden op 24 september 2009 verzonden.
woninGwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 249b, het wijzigen van opslagruimtes
en kantoren;
• Wilgenlaan 22, het plaatsen van een dakkapel.
Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Baanvak 103 te Aalsmeer: het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 247 B, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.
Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel ll lid 5 van het bestemmingsplan, maken
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van
de Wet ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan
N201-zone, Uitwerking2: VBA-Noord en bouwvergunning te verlenen
voor:
• Middenweg te Aalsmeer: het plaatsen van een gaashekwerk,
een kantoorunit en lichtmasten, tevens gebruik van het terrein
voor fustageopslag.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, week 39
t/m 25 sept
t/m 29 sept
t/m 1 okt
t/m 2 okt

t/m 2 okt

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-

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

t/m 26 okt

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJke orDeninG

BoUwVerorDeninG

t/m 14 okt
t/m 14 okt
t/m 14 okt

Drank- en Horecawet: vergunning verleend:
Brasserie het Bonte Schort BV;
Exploitatievergunning - terrasvergunning: Brasserie
het Bonte Schort;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;
Kapvergunningen: Dorpsstraat 125, 1 berk;
Kudelstaartseweg 81, 6 coniferen; Leeghwaterstraat
2, 1 conifeer; Mendelstraat 39, 1 zomereik;
Waterhoenstraat 56, 2 berken;
Verkeersmaatregelen i.v.m. evenementen:
22 augustus: Zomerfestival; 29 augustus:
Jordaanse avond en Stichting Veteraan Autobussen;
30 augustus: Triathlon; 5 september:

t/m 2 nov
t/m 3 nov
t/m 6 nov

t/m 12 nov

Braderie in het dorp: 12 en 14 september:
Activiteiten i.v.m. de Aalsmeerse feestweek;
Uitwegvergunningen: Machineweg 297; Uiterweg 19;
Evenementenvergunning: feest op een partyschip
op de Westeinderplassen op 5 september 2009 van
20.00-02.00 uur;
Verkeersbesluit vaststellen parkeerschijfzone
Praamplein;
Kapvergunningen: Hadleystraat 53, 1x berk, 2x eik,
2x wilg, 2x aesculus hippocastanum, 4x acer, 1x
gleditsia 2x salix; Oosteinderweg 292, 2 coniferen,
2 berken; Schinkeldijkje 22, 59 populieren;
Sportlaan naast nr. 41, 3 coniferen;
Kapvergunning: Wissel 18, 1 prunus en 1 ceder;
Uitwegvergunning: Aalsmeerderweg 322;
Evenementenvergunning: Historische Motorrace op
13 september 2009;
Exploitatievergunning: De Blitzz, Marktstraat 22
Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal
bekend, gemeente Aalsmeer, H 3493, 6 elzen;
Verkeersbesluit: de Zijdstraat, de Schoolstraat,
de Marktstraat en de Dorpstraat en gedeeltelijk
Raadhuisplein voor 5 september 2009 van 07.0021.00 uur;
Verkeersbesluit: één rijstrook van de Stommeerweg
tussen de Ophelialaan en de 1e J.C. Mensinglaan
voor 14 september 2009 van 10.00-15.00 uur;
Kapvergunning: 2e J.C. Mensinglaan 49, 1 acer;
Hugo de Vriesstraat 89, 1 thuja, 1 pinus;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 148b, diverse
elzen, wilgen, berken, kastanjes, meidoorns en
esdoorns; Uiterweg 202, 3 coniferen;
Kapvergunningen: Calveslo 80, 1 platanus acerifolia;
Stommeerweg 72, ws 7, 2 elzen, 2 populieren en
6 elzen; Westeinderplassen, kadastraal bekend,
gemeente Aalsmeer, H 615, 2 elzen en 6 wilgen;
Westeinderplassen, kadastraal bekend, gemeente
Aalsmeer, E 1527, 3 kastanjes;
Kapvergunning: Kudelstaartseweg 102, 1 spar.

ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 2 oktober 2009
• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel.
• Uiterweg 253-255, het bouwen van 2 villa’s
ter inzagetermijn tot vrijdag 9 oktober 2009
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van een woning d.m.v.
een aanbouw en het maken van een onderheid terras.
ter inzagetermijn tot vrijdag 16 oktober 2009
• Achter Bilderdammerweg 113, het plaatsen van
een voet-/fietsbrug
ter inzagetermijn tot vrijdag 23 oktober 2009
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H 3217, het plaatsen
van een schuilhut
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning
ter inzagetermijn tot vrijdag 6 november 2009
• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel
• Middenweg, het plaatsen van een gaashekwerk,
een kantoorunit en lichtmasten, tevens gebruik
van het terrein voor fustageopslag;
• Oosteinderweg 247 B, het wijzigen van een bedrijfsgebouw.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u contact
opnemen met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS). CROS is
bereikbaar op alle dagen van 9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via
vragen@crosinfo.nl of klagen@crosinfo.nl.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Drie racefietsen gestolen

Kinderfeest in Nieuw Oosteinde

Hoogste punt winkelcentrum
en appartementen is bereikt
Aalsmeer - De bouw van Winkelcentrum Nieuw Oosteinde verloopt
zo voortvarend dat er op woensdag 30 september een groot kinderfeest wordt gehouden om het bereiken van het hoogste punt te vieren.
Alle kinderen van Nieuw Oosteinde
zijn deze dag tussen 14.00 en 16.30
uur welkom in een grote tent bij het
toekomstig winkelcentrum om te
genieten van optredens, knutselen,
muziek, poffertjes en limonade.
Invulling winkels
Alle werkzaamheden zijn er op gericht om in december de deuren van
de winkels te openen. Dan kunnen
alle bewoners van Nieuw Oosteinde om de hoek terecht voor de dagelijkse boodschappen. Twee grote
supermarkten, de Albert Heijn en de
Aldi, krijgen gezelschap van Foodmaster, Toko Sari Plaza, bloemenwinkel Duoplant, kapper Brainwash,
bakkerij Gorthuis, een Dio-drogisterij, gezondheidscentrum Symphony en een geldautomaat van de Rabobank. In de loop van de komende periode wordt het aantal winkels
nog verder uitgebreid.
Kleurwedstrijd
In een grote tent op het toekomstige parkeerterrein hijst de locoburgemeester van Aalsmeer een bijzondere vlag om het bereiken van
het hoogste punt van het winkelcentrum te markeren.

Daarna barst het feest los. Kinderen kunnen naar hartenlust kleuren, knutselen en bouwen. Diverse
artiesten zoals een goochelaar, een
ballonartiest en muzikanten zullen
de kinderen verrassen.
Natuurlijk ontbreken de poffertjes,
ijs en limonade niet. Tijdens het
feest krijgen de jonge gasten een
kleur-, en knutselplaat van het winkelcentrum. Bij de opening in december ontvangen de winkeliers
graag de kunstwerkjes om de makers van de mooiste kleurplaten en
bouwwerken in het zonnetje te zetten met mooie prijzen.
December open
De bouw van het winkelcentrum
met de erboven gelegen appartementen viel dit voorjaar plotseling
stil door het faillissement van de
aannemer.
Na onderhandeling zijn de werkzaamheden overgenomen door
bouwbedrijf Visscher BV uit Amersfoort. In opdracht van de Ontwikkelingsgroep Aalsmeer, met daarin onder andere woningstichting Eigen Haard, worden de winkels en
de negentig appartementen nu afgebouwd. In december worden de
winkels opgeleverd en geopend.
Daarna volgen de sociale huurappartementen en de appartementen
in de vrije sector die worden verhuurd door Eigen Haard.

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 september
zijn drie racefietsen, inclusief kleding, schoeisel en helmen gestolen
uit een schuur bij een woning aan
de Oosteinderweg, hoge numme-

ring. Het gaat om twee zwarte racefietsen van de merken Puch echo en
Jan Jansen en een grijze Mach 300
racefiets. De diefstal heeft tussen elf
uur ‘s avonds en acht uur in de ochtend plaatsgevonden.

“Heel hartelijk bedankt”

Inzameling plastic sinds
Werk in uitvoering op Praamplein januari verdubbeld!
Aalsmeer - De feesttent mocht als
eerste ‘geparkeerd’ worden op het
nieuwe gedeelte van het Praamplein. Gelijk na het verdwijnen van
de tent vorige week maandag was
het terrein vrij voor auto’s en inmiddels wordt van het nieuwe gedeelte flink gebruik gemaakt. Meer parkeerruimte is er vooralsnog overigens niet. Een deel is afgezet vanwege nieuwe bestrating. Het asfalt
gaat verdwijnen en gaat plaatsmaken voor steentjes. Als eerste is gestart met het gedeelte van het Mo-

lenpad bij de bijna op te leveren
nieuwbouw. Afgraven waren de eerste werkzaamheden en dat leverde
een flink gat op. Inmiddels is het
werk verder gevorderd, maar moet
nog rekening gehouden dat het
Praamplein nog zeker twee weken
niet via de Dorpsstraat en het Molenpad bereikbaar is. Er zijn omleidingsborden neergezet. Na het Molenpad gaat de Punterweg onder
handen genomen worden en daarna is de rest van het Praamplein aan
de beurt.

Te diep in ‘alcoholglas’ gekeken
Aalsmeer - Op donderdag 17 september is rond half tien in de avond
op de Oosteinderweg een automobilist tot stoppen gemaand door
de politie. Het rijgedrag van de bestuurder, een 49-jarige Aalsmeerder, viel de surveillerende agenten

op. De man bleek te diep in het alcoholglaasje gekeken te hebben. In
het bureau stokte het ademanalyseapparaat bij 550 Ugl. De Aalsmeerder heeft een rijverbod van 5 uur
gekregen en er is proces verbaal
opgemaakt.

Aalsmeer - De hoeveelheid ingezameld plastic verpakkingsafval is
sinds de start van de gescheiden inzameling verdubbeld. Sinds maart
dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Aalsmeer, naast plastic flessen en flacons, nu ook al het plastic verpakkingsafval in de speciale
verzamelcontainers apart weggooien. Sinds 2007 zamelt De Meerlanden in opdracht van de gemeente
Aalsmeer plastic flessen en flacons
gescheiden in.
Vanaf maart dit jaar is dit uitgebreid
met al het plastic verpakkingsafval. Om alle inwoners van Aalsmeer
hiervan op de hoogte te brengen,
ontving iedereen een brief en brochure. Daarnaast is landelijk een
mediacampagne gestart met de
oranje ‘Plastic Hero’ in de hoofdrol. Dit alles heeft bijgedragen aan
een enorme toename van het ingezamelde plastic verpakkingsafval:
de ingezamelde hoeveelheid plastic is van 5.000 kilo in januari gestegen naar ruim 10.000 kilo in juli.

Wethouder Ronald Fransen, verantwoordelijk voor onder andere Milieu
en directeur Ger de Jong van De
Meerlanden zijn enthousiast over
het grote succes van de gescheiden inzameling. “Wij willen de inwoners van Aalsmeer die hun plastic
verpakkingsafval gescheiden weggooien heel hartelijk bedanken voor
hun inzet. Zij merken al de voordelen van het apart houden van plastic verpakkingsafval: Je houdt bijvoorbeeld meer ruimte over in de
rolcontainer. Diegene die hun plastic verpakkingsafval nog niet scheiden: doe mee! Het is een eenvoudige manier om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van uitputting van grondstoffen. U vindt de
verzamelcontainers voor plastic verpakkingsafval bij de brengparkjes
voor glas en papier.” Het recycleproces levert nieuwe grondstof op voor
een groot aantal veel gebruikte producten zoals autobumpers, dashboards, fleecetruien, toetsenborden
en nog veel meer.
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Computers en
geld weg

Huizen op bouwontsluitingen

Beraad en raad vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
24 september, komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen
voor het tweewekelijkse beraad en
raad in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur,
is openbaar en vindt plaats in de
raadzaal. Voorzitter tijdens het beraad is Joop van der Jagt van AB.
Behandelstukken zijn de sportnota, het bestemmingsplan Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322, het visiedocument Polderzoom en voorontwerp bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249-251. Na een korte onderbreking wordt aangevangen met de
raad en deze staat onder voorzitterschap van burgemeester Pieter Litjens. Bovengenoemde onderwerpen
komen in tweede termijn aan de orde. De planning is dat rond 22.45
uur de hamer ter sluiting van de vergaderavond ter hand genomen kan
worden.
In het bestemmingsplan Aalsmeer-

derweg stellen burgemeester en
wethouders voor om de drie kavels
die gediend hebben als bouwontsluitingen van en naar de nieuwbouwwijk Nieuw-Oosteinde op de
markt te brengen zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd.
Het visiedocument Polderzoom heeft
al een aantal keren op de agenda
van de politiek gestaan en gaat over
de herinrichting van de burgemeester Kasteleinweg na de omlegging
van de N201.
Het gebied is gelegen tussen de
Stommeerkade, de N201 en het
Bielzenpad en de bedoeling is her
te ontwikkelen met woningbouw en
bedrijvigheid. Het voorontwerp bedrijvenlocatie Aalsmeerderweg 249251 gaat ter inzage gelegd worden.
Het streven is om openheid te geven
vanaf begin december en dat het
definitieve bestemmingsplan medio
maart 2010 ter vaststelling voorgelegd wordt aan de raad.

Aalsmeer - In de nacht woensdag
16 op donderdag 17 september is
ingebroken in een bedrijf aan de
Oosteinderweg, lage nummering.
Via het magazijn verschaften de
dieven zich toegang tot het bedrijf.
Uit het kantoor zijn drie computers
en een geldkistje meegenomen. Het
politieonderzoek loopt. De inbraak
vond tussen acht uur in de avond en
half zeven ‘s ochtends plaats.

BB-motor weg
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 september
is een buitenboordmotor gestolen
vanaf een in een jachthaven aan de
Uiterweg gestalde boot. De motor
is grijs van kleur en is van het merk
Yamaha. De diefstal heeft tussen elf
uur ‘s avonds en tien uur in de ochtend plaatsgevonden.

Stille getuige ongeval kruising
Snoekbaars-/Koningsstraat
Aalsmeer - Waar de bewoners voor
vreesden is afgelopen week helaas
werkelijkheid geworden. Een 11jarig kind is op de kruising van de
Snoekbaarsstraat en de Koningsstraat geschept door een bestelbus.
Als gevolg hiervan is het kind door
een ambulance naar een ziekenhuis
overgebracht.

Ook dit weekend is monument open

Kinderkunst in Watertoren

Kudelstaart - Tijdens de Kunstroute afgelopen weekend waren in de Watertoren kleurrijke kunstwerken te zien, gemaakt door leerlingen van openbare
basisschool Kudelstaart en de Zuidooster in Aalsmeer Oost. Het thema was
Cobra en dat was goed te zien! De jonge Karel Appels en Corneilles konden
met hun kunstwerken op goedkeurende blikken rekenen van de bezoekers.
Overigens is de watertoren aanstaand weekend ook weer geopend voor publiek. Zoals elk laatste weekend van de maand kunnen belangstellenden tussen 13.00 en 17.00 uur een tripje naar boven maken om van het uitzicht te genieten. Volwassenen betalen 2 euro; kinderen tot 12 jaar 1 euro.

Eerste wijkschouw Wonen
Welzijn en Zorg een feit
Aalsmeer - Vrijdag 18 september
jl. is de eerste van vijf wijkschouwen van de openbare ruimte gelopen. De schouw werd gelopen door
een aantal medewerkers van de gemeente Aalsmeer, vrouwenadviescommissie, seniorenraad, wijkraad
De Dorper, en de participatieraad
gehandicapten. Ook was wethouder Jaap Overbeek aanwezig bij de
schouw. Het doel van deze schouw

is de openbare ruimte zo in te richten dat ouderen en mensen met een
handicap, al dan niet met een hulpmiddel, zoals een scootmobiel, rolstoel, rollator of een taststok goed
van de wegen gebruik kunnen maken. In het najaar zal bekeken worden welke acties er genomen moeten worden zodat iedereen veilig
gebruik kan maken van de openbare weg.

Zijn fiets was in drie stukken gebroken en bleef als stille getuige achter. Veel bewoners van de nieuwbouwwijk Nieuw–Oosteinde trekken
al enige tijd aan de bel bij de verantwoordelijke instanties en de gemeente Aalsmeer om hun te wijzen
op de gevaarlijke verkeerssituaties
in deze wijk.

Zo hebben kort geleden een aantal bewoners op eigen kosten gele
waarschuwingspoppetjes geplaatst
om het verkeer te attenderen op
spelende en naar de speelplaatsjes overstekende kinderen. Helaas
heeft dit deze aanrijding niet weten
te voorkomen. “Kan het niemand
iets schelen en moeten er nog meer
slachtoffers vallen voordat er daadwerkelijk iets aan de weginrichting
gedaan gaat worden?”, aldus de bewoners in een noodoproep aan de
gemeente.

Visiedocument Polderzoom
roept nog tal van vragen op
Aalsmeer - Over het onderwerp Visiedocument Polderzoom leven bij
de politieke fracties nog een aantal
vragen en onduidelijkheden.
Het algemeen doel is de herontwikkeling van het huidige N201-tracé.
Doel van het raadsvoorstel is vaststelling van het Visiedocument Polderzoom en start van de benodigde
bestemmingsplanprocedures voor
het gebied tussen de Stommeerkade, Bielzenpad en Spoorlijnpad.
Door het Visiedocument vast te stellen gaat de Raad akkoord met de
voorgestelde stedenbouwkundige
visie en wordt groen licht gegeven
voor de ontwerpfase. De belangrijkste producten uit de ontwerpfase zijn een definitief ontwerp en een
realisatieovereenkomst.
Op basis van het definitief stedenbouwkundig ontwerp (DSO) en de
op te stellen ruimtelijke onderbouwing, met bijbehorend exploitatieplan, zal de bestemmingsplanprocedure worden gestart om daadwerkelijke realisatie mogelijk te maken.
Naar de mening van de PACT-fractie moet onderzocht worden voor
welke doelgroepen de appartementen bestemd zijn. Dit is nu te vrijblijvend en wellicht heeft het College
hier ideeën over. Verder plaatst de
fractie vraagtekens bij het gegeven
vijf lagen (vijf woonlagen) en een
ondergrondse parkeergarage. Ook
duurzaamheid en het behouden van
het bosje van Kooij (stukjes groen)
worden genoemd en dat geldt ook
voor de communicatie met de participanten (wijkraad). De VVD-fractie spreekt over een sfeervolle stedenbouwkundige visie. In april heeft
de wijkraad een eerste voorlichting
gekregen en hier zou in september
een vervolg op komen. Dit is niet
doorgegaan omdat er eerst een onderzoek naar de waterhuishouding
in het gebied moest plaatsvinden
en de fractie wil weten of er al iets
meer duidelijkheid is. Verder wil de

fractie weten of een gedeelte van de
appartementen in aanmerking komt
voor een starterslening. Er wordt gesproken over vijf woonlagen met accenten en de ontsluiting, met eventueel een rotonde in het midden van
het gebied en dat vraagt ook nog
de nodige aandacht. De AB-fractie geeft aan dat er nog gesproken
moet worden met de wijkraad en
daarom heeft het geen zin het onderwerp al te behandelen. De visie
heeft een contracterend karakter. In
het Masterplan wordt uitgegaan van
164 woningen maar inmiddels heeft
een forse toename plaatsgevonden,
tussen 173 en 218 woningen. Ook
het bedrijventerrein is verruimd van
5.300 vierkante meter naar 6.600
vierkante meter en vanwaar die intensivering? In het bouwprogramma
is niets terug te vinden van de precieze invulling.
Betekent vijf woonlagen zeventien
meter of zeventien meter plus tien
procent? Naar de mening van de
fractie is het bouwen van woontorens niet dorps en de fractie verwacht een groot lint met hoogbouw.
Waarom is er geen aandacht voor
een park of een trapveldje in plaats
van 1.300 vierkante meter extra bedrijventerrein? Ook duurzaamheid
wordt nog genoemd en hoe zit het
met de geluidsbelasting van bestaande woningen? De CDA-fractie sloot de rij maar vele vragen waren al gesteld. Communicatie met
de wijkraad vraagt de aandacht en
de hoogte van zeventien meter is bij
deze partij daadwerkelijk zeventien
meter vanaf het maaiveld en verder
vraagt de fractie nog aandacht voor
de verlichting in de wijk.
Beantwoording College
Wethouder Berry Nijmeijer kreeg bij
de beantwoording ambtelijke ondersteuning en er is gekeken naar het
doelgroepenbeleid, maar er is niet
precies aan te geven hoeveel wo-

ningen er voor welke prijs komen.
Een ding staat wel vast: zeventien
meter is zeventien meter en daar is
zelfs een aandachtspijl bij geplaatst.
Het bosje van Kooij zal zoveel mogelijk behouden blijven maar het altijd
maar afwachten of dit in de praktijk
gaat lukken.
Groen zal zoveel mogelijk behouden blijven. Het ontwikkelingsbedrijf
heeft aangegeven nog terug te komen bij de participanten. Wethouder Ronald Fransen kan op de vraag
over duurzaamheid nog geen antwoord geven. De directe ontsluiting
van de wijk vindt plaats via een grote rotonde in de huidige N201 en in
de wijk zelf komen kruisingen. De
Noordvork komt bij de zevensprong
uit. De startersleningen worden
meegenomen en waar dit kan zal dit
ook gebeuren en dat geldt ook voor
het borgen van de beschikbaarheid
voor deze groep. Het gebied is tien
hectare groot en er komen maximaal 205 woningen. Het zijn er meer
geworden omdat het in de Spoorlaan minder woningen zijn geworden en geprobeerd wordt ook voor
andere categorieën te bouwen. Er
moet nog een antwoord komen op
de vraag over geluidsbelasting ten
aanzien van de Noordvork en dat
antwoord kom alsnog.
Vanavond in de Raad
Dertig procent sociale woningbouw
is in een motie aangegeven en er
wordt gekeken of er wellicht meer
worden. Die zekerheid is er echter
niet en dan zal elders gezocht moeten worden. In het plan is wel een
trapveldje opgenomen. In een contracterend document moeten ook
feiten staan alvorens goedkeuring
gegeven kan worden en wat dat betreft is het College te vroeg met het
Visiedocument, aldus de AB-fractie.
De aangedragen suggesties zullen
ongetwijfeld nog bekeken worden
vanavond tijdens beraad en raad.

College kijkt terug op vruchtbare periode

Programmabegroting 2010
wederom sluitend

Week van de vooruitgang

Ritje wethouder Fransen
op elektrische scooter
Aalsmeer - Afgelopen week was
de landelijke actieweek ‘Week van
de vooruitgang’ en ook Aalsmeer
heeft met verschillende activiteiten
meegedaan. Afgelopen vrijdag heeft
wethouder Ronald Fransen, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer,
zelf ook een proefritje gemaakt op
een elektrische scooter.
“Een geweldig vervoermiddel,
wendbaar, snel en geen parkeerproblemen, bovendien is het nog
goed voor het milieu ook,” aldus
wethouder Fransen. In de Week van
de vooruitgang van 15 tot en met 22

september stond het licht op groen
voor duurzame mobiliteit: vervoer
met aandacht voor het milieu. Het
thema was dit jaar ‘voor een beter (leef)klimaat’. Deze Nederlandse week is onderdeel van de European Mobility Week. In Aalsmeer
is tijdens de actieweek aandacht
gevraagd voor autodaten, stond
woensdag een rijsimulator op het
plein, deed donderdag basisschool
Samen Een met aan de actie ‘Op
voeten en fietsen naar school’ en
werd vrijdag elektrisch vervoer gedemonstreerd.

Aalsmeer - Het is weer gelukt de
programmabegroting sluitend te
krijgen. Dit ondanks de forse daling van de bijdrage uit het gemeentefonds voor Aalsmeer. Overigens
geldt deze lagere bijdrage voor alle
gemeenten. De programmabegroting is anders dan andere jaren omdat het de laatste is van dit college en de begroting is opgesteld in
een economische zeer ware periode. Deze redenen hebben ook tot
gevolg dat er relatief weinig nieuwe
beleidsvoornemens zijn geformuleerd. De bestuurders van nu willen
ruimte laten aan de nieuwe raad. En
gemeentebreed wordt aan de slag
gegaan met de zogenaamde taakstellende ombuigingen. Het college
kijkt terug op een vruchtbare periode; er zijn bijvoorbeeld twee scholen
gebouwd, de aanleg van de nieuwe
N201 is gestart, het WMO is ingevoerd, het nieuwe bedrijventerrein
Greenpark wordt ontwikkeld, veel
woningbouw is gerealiseerd en er
is een waterplan vastgesteld. In het
overdrachtsdocument, dat door het

college opgesteld voor de nieuwe
bestuurders, wordt uitgebreider stilgestaan bij de doelstellingen die de
afgelopen jaren zijn bereikt.

Taakstellende ombuigingen
Na de berichten in mei over de fors
lagere uitkering uit het gemeentefonds heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten dat
de begroting van 2010 sluitend moet
zijn en dat voor latere jaren een zogenaamde taakstellende ombuiging
moet worden opgenomen. Dat wil
zeggen dat in hoofdlijnen wordt aangegeven waar bezuinigd moet worden, maar dat het nog niet concreet
hoeft worden ingevuld. Het college stelt aan de gemeenteraad forse ombuigingen voor. De ombuigingen moeten onder andere gezocht
worden in een besparing op inkoop
en subsidies, in de organisatie, in
het beleid en bij de G2 (samenwerkingsverband met Uithoorn) en door
een verhoging van de belastingen.
Binnenkort zal gestart worden met
het inventariseren van de voorgeno-

men ombuigingen, die in de nieuwe
raadsperiode besproken zullen worden. Op 8 oktober zal de programmabegroting besproken worden in
het beraad en op 5 november volgen de zogenaamde algemene beschouwingen in de raad.

Wijkraad de
Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad de Dorper
komt op maandag 28 september
vanaf 19.30 uur bijeen in het gebouw van de Binding in de Zijdstraat 53. Het eerste halfuur van de
bijeenkomst kunnen bewoners van
het Dorp onderwerpen voor de wijkraad inbrengen en bespreken. Op
de agenda staat onder andere de
voorbereiding van het bezoek dat
burgemeester en wethouders op 26
oktober aan het Dorp brengen. Bewoners. die bepaalde onderwerpen
via de wijkraad willen aandragen,
kunnen deze alvast melden.

Van de hak
op de tak
Activiteiten

Aalsmeer - In de maand september is het druk in ons dorp. Niemand
hoeft zich in de weekends te vervelen. Afgelopen weekend was het ook
weer raak. Eigenlijk hoef ik het allemaal niet eens op te noemen. U weet
het zelf ook wel. Twee jaar geleden
hadden we er het bloemencorso nog
bij in september. Missen we het corso? Zou kunnen. Vorige week kreeg
ik toevallig naar het bloemencorso
van Zundert. Het hele dorp werkt er
naar toe. Het is een dahlia corso. Op
speciale veldjes worden de dahlia’s
voor het corso gekweekt. Lang van
te voren zijn de buurtschappen bezig om weer en schitterende corsowagen te produceren. Het corso in
Zundert is veel ‘ouder’ dan ons corso. Er waren ook kenmerkende verschillen tussen de beide corso’s. Ons
corso bestaat niet meer. Het is mooi
geweest, 60 jaar lang. En als je toch
een beetje weemoedig bent, kun je
de Aalsmeerse bloemencorso’s altijd nog bekijken op de dvd die nog
in beperkte mate te koop is. Rondom
ons corso zijn er tal van activiteiten
ontstaan. De activiteiten zijn gebleven, met name op de eerste zaterdag
van september, de dag dat het corso
uitreed. Er zijn geen specifieke corso activiteiten voor terug gekomen,
desondanks is er nog steeds veel te
doen op die corsodag, ook daarna in
september. Wat ook allang weer een
soort tradities zijn geworden is naast
de braderie, de verlichte botenshow,
het vuurwerk bij de watertoren, het
dansfeest op het surfeiland en natuurlijk de drukbezochte feestweek
op het Praamplein.
Het afgelopen weekend werd er volop aandacht besteed aan de kunst.
Op vele locaties, langs de, door het
KCA georganiseerde, kunstroute was
er van alles op kunstgebied te zien.
Het weer werkte mee en honderden mensen bezochten diverse locaties per fiets of te voet. Jan Faber, de
kunstenaar die pas geleden overleed,
deed met zijn schilderijen postuum
mee op de locatie Historische Tuin.
Ik vond het bijzonder om te horen.
Zelf zit ik op dit kunstweekend vast
omdat ik er ook aan meedoe. Ik hoor
dan weer van mijn bezoekers wat er
gaande is op de andere locaties, zoals op het Stokkeland bijvoorbeeld.
Daar is door keramiste Carla Huson
een handtekeningactie gevoerd voor
het behoud van de bloemenschuur
waar zij haar atelier heeft. De 80-jarige bloemenschuur wil ‘de gemeente’
niet onderhouden maar slopen en er
een nieuwe bloemenschuur neerzetten. Dat is volgens Carla niet terecht
omdat deze, de originele, schuur dus
best jarenlang kan blijven staan mits
deze schuur een grote onderhoudsbeurt krijgt. Uiteraard moet het onderhoud gebeuren door een erkende aannemer en betaald worden
door de gemeente. De gemeente
is de verhuurder van de schuur en
heeft deze in slechte staat en zonder er ooit 1 cent in te steken, verhuurd. Er mankeert zoveel aan de
schuur dat er niet goed in gewerkt
kan worden. Het dak lekt, het is er
op bepaalde dagen koud en tochtig.
Als er nu nog langer met het onderhoud gewacht wordt zakt dit originele stukje Aalsmeer in elkaar en dat
lijkt de bedoeling. Wethouder Ronald
Fransen wil er, na enkele gesprekken, niet eens meer over praten. Hij
wil nieuwbouw van de oude bloemenschuur terwijl dat niet eens hoeft
en een gigantisch hoog bedrag méér
gaat kosten. Bovendien is een nieuwe schuur natuurlijk retro. Namaak,
terwijl dat niet eens hoeft. Omdat de
tijd dringt zijn er nu namen en handtekeningen verzameld van mensen
die het er mee eens zijn dat de oorspronkelijke schuur op het Stokkeland blijft staan en groot onderhoud
dringend nodig is en nieuwbouw veel
te duur is en niet hoeft. Tijdens het
KCA kunstweekend blijken al meer
dan 250 ondertekenaars het eens te
zijn met Carla en voorlopig kan men
nog steeds een handtekening komen
zetten. Zo hoor je nog eens wat. Het
lijkt me een goede actie.
Coq Scheltens

Op de bon na
controles!
Aalsmeer - Politiepersoneel van
district Zuid heeft vrijdagmiddag
en avond op zes plaatsen een verkeerscontrole gehouden. In de middaguren waren er controleplaatsen
ingericht in Aalsmeer, op de Sportlaan en het Stadshart in Amstelveen. In de avonduren lag het accent in Amsterdam Zuid. Twee automobilisten zijn aangehouden voor
het rijden onder invloed van alcohol.
Drie personen hadden nog geldboetes open staan, waarvan één zelf
voor een bedrag van meet dan 750
euro. Er werden 36 bekeuringen uitgedeeld bromfietsbestuurders, die
opgevoerd waren. Daarnaast kreeg
de fietsverlichting de nodige aandacht, hetgeen 80 bekeuringen opleverden. Tien automobilisten kregen een bon voor het niet handsfree bellen.
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Schipholfonds trakteert Alsmar
Pop Koor en Bovenlanden

Zondag opening nieuwe expositie

Glaskunst, schilderijen en
beelden in galerie Sous-Terre
Aalsmeer - Bij galerie Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg komen bezoekers vaak ogen te kort,
zoveel moois is er te zien. Ook nu
weer heeft de galerie haar nieuwste expositie samengesteld uit verschillende kunstvormen. Vijf glaskunstenaars, een schilder en een
beeldhouwer presenteren hun recente werk. Een verrassende combinatie. Iedereen is van harte welkom om op zondag 27 september
van 13.00 tot 17.00 uur, onder het
genot van een hapje en een drankje, de opening van de expositie bij
te wonen. De voorbezichtiging is op
zaterdag 26 september. De expositie
loopt tot en met 15 november. Exposanten zijn Richard Price, Louis
La Rooy, Melvin Anderson, Carl van
Hees, Carien Tromp, Marianne Dessing en Ada Stel.
Zeven exposanten
Richard Price is meesterglasblazer
en één van de beroemdste glaskunstenaars in Nederland. Het glasblazen wisselt hij af met het gieten van
objecten. Ook combineert hij beide technieken. Louis La Rooy werkt
al vanaf de jaren 60 met glas. Naast
zijn eigen vrije werk, heeft hij ook
vele prestigieuze opdrachten voor
het Rijk, Gemeenten en particulieren
verwezenlijkt. Daarnaast realiseerde
hij de glasontwerpen van verschillende Nederlandse kunstenaars, onder hen Appel, Corneille en Wolkers.
Melvin Anderson is in de internationale modewereld als stofontwerper
bekend om zijn eigenzinnige manier
van werken. Zijn dessins zijn wereldwijd verkocht en maken deel uit
van de collecties van bekende couturiers als Armani, Versace en Dolce
& Gabbana. Maar ook als glasontwerper heeft hij een grote reputatie
opgebouwd. Zijn objecten zijn soms
glanzend en transparant, maar vaak
nog ruw, aards en ondoorzichtig.
Carl van Hees heeft na zijn studies
in de mode en illustratie gekozen
voor glas als medium om zijn kunst
vorm te geven. Sinds 1999 heeft
hij zijn eigen glasstudio. Hij maakt
van kleine stukjes glas felgekleurde ‘vessels’ (schalen en kommen)
Melvin Anderson, glasobject.

in spectaculaire vormen en formaten. Carien Tromp is zich na een
succesvolle carrière als psychotherapeute op latere leeftijd aan haar
artistieke ontwikkeling gaan wijden. Zij heeft zich in het werken met
glas toegelegd op de fusing-techniek, waarbij het glas zich nauwelijks actief laat modelleren en manipuleren. Aan de totstandkoming van
haar kommen en vazen gaat daarom een fase van systematisch experimenteren vooraf. Marianne Dessing schildert in olieverf lyrisch-abstracte beelden in warme kleuren,
met rijke kleurcontrasten en dynamisch van vormgeving. Zij vindt
haar inspiratie in de natuur, in landschappen en in de architectuur. Ook
de elementen wind en water spreken haar aan. Ada Stel maakt keramische, bronzen en grote polyester
beelden, waarin de vrouw centraal
staat. Haar reizen naar Afrika gaven
haar de inspiratie. Afrikaanse vrouwen verrichten vaak ondankbaar en
onzichtbaar werk, desondanks blijven zij fier en trots een groot besef
van eigenwaarde uitstralen.
Online kijken en kopen
Om klanten optimaal van dienst te
kunnen zijn heeft galerie Sous-Terre
onlangs haar kunstwebwinkel geïntroduceerd. Op www.kunstwebwinkel.com is nagenoeg de gehele collectie van de galerieën in Aalsmeer
en Lithoijen te bekijken en te bestellen waar en wanneer men wil.
Een comfortabele manier om kennis
te nemen van het ruime en gevarieerde aanbod van Sous-Terre. Uiteraard zijn veiligheid van betaling en
snelle levering gewaarborgd. Informatie daarover is te vinden op de
website. Iedereen die op de hoogte wil blijven van nieuwe exposities
en overige activiteiten van de galerie kan zich via de website www.galerie-sous-terrer.nl opgeven voor de
nieuwsbrief.
De galerie aan de Kudelstaartseweg
1 (tegenover de watertoren) is het
hele jaar open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Of op
afspraak via 0297-364400 of info@
galerie-sous-terre.nl.
Ada Stel, keramisch beeld.

Rondrit militaire voertuigen
start bij CRASH Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 organiseert op zaterdag 26
september in samenwerking met
Keep Them Rolling de achtste Red
Ball Express onder de titel ‘Back to
the Beach’. Tientallen voertuigen uit
de Tweede Wereldoorlog rijden onder meer door Haarlemmermeer en
de Bollenstreek langs historische
plaatsen ter herinnering aan het fameuze bevoorradingstransport in
1944, nu dus 65 jaar geleden, waarmee de opmars van de Geallieerden
door Europa na D-Day werd ondersteund. Voor het vertrek en na afloop van de rondrit kunnen de voertuigen bezichtigd worden bij het fort
bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug.
Bij de tussenstop in Noordwijk zal
burgemeester Harry Groen worden
opgehaald en bloemen leggen bij
het Oorlogsmonument.
De Red Ball Express heeft als start
en eindpunt het CRASH museum:
het Fort bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug bij Rijsenhout. De route heeft dit jaar als thema Back to
the Beach. Hiermee wordt de link
gelegd naar de invasie in Normandie, nu 65 jaar geleden, en de unieke tussenstop die de Red Ball Express dit jaar maakt. De voertuigen

verzamelen tussen 9.00 en10.00 uur
bij het fort en rijden dan via Rijsenhout, Hoofddorp, Zwaanshoek, Hillegom en De Zilk naar Noordwijk. In
Noordwijk stopt de Red Ball Express
bij het Atlantikwall museum. Hier
wordt om ca. 13.15 uur burgemeester Harry Groen opgehaald waarna de auto’s via de boulevard van
Noordwijk naar het Oorlogsmonument zal rijden om aldaar bloemen
te leggen. Leden van de Nationale
Reserve vormen hierbij een ere-saluut. Vervolgens worden ook bloemen gelegd op de begraafplaats bij
de graven van omgekomen geallieerde militairen. De auto’s vervolgen hierna de route naar Noordwijkerhout, Lisse, Lisserbroek, Nieuw
Vennep, Het Kabel en Rijsenhout terug naar Aalsmeerderbrug. De voertuigen rijden langs plaatsen in de
omgeving die een historische betekenis hebben. Het kan gaan om een
plaats waar een vliegtuig is neergestort, waar luchtafweergeschut
stond opgesteld of onderduikers
werden verborgen. Voor de volledige route zie www.crash40-45.nl . De
voertuigen worden tussen 14.30 en
16.00 uur terug verwacht bij het fort.
De voertuigen kunnen daar bezichtigd worden.

Activiteiten voor jong en oud

Open dag manege De Jong
Aalsmeer - Manege de Jong houdt
in september een open dag. Belangrijkste doelstelling is jong en oud
kennis te laten maken met de paardensport. Er worden dan ook diverse demonstraties gegeven en er zijn
gratis pony- en koetsritjes voor de
kinderen. Ook kan er tegen gereduceerd tarief een proefles op een
pony of een paard worden gereden
voor degenen die (op beginnerni-

veau) al wat meer bekend zijn met
de sport. Kraampjes met van alles en nog wat, zoals onder andere tweedehands ruiterspullen, maken het geheel compleet.
De open dag wordt aanstaande
zondag 27 september gehouden
van 10.00 tot 17.00 uur bij manege
de Jong aan de Mr. J. Takkade 33.
Nadere informatie via www.manegedejong.com.

recensie

KCA opent sterk het cabaret
seizoen in Bacchus!
Aalsmeer - Met Bas Marée, Johan
Hoogeboom en als gastspeler, Ludo
van der Winkel, met het programma:
‘Wil je mijn pleister zien?’ presenteerde KCA afgelopen zaterdag een
sterke start van het cabaretseizoen
in Bacchus. Johan Hoogeboom is
een fantastisch pianist, die de luisteraar voordurend weet te boeien met prachtig spel en een minieme mimiek, die zijn teksten, slim en
geestig, een geweldige lading meegeven. Bas Marée, gitaar, weet met
zijn stem aan de liedjes verrassende wendingen te geven, die de oren
van de luisteraar voordurend op
scherp laten. Ludo van der Winkel,
contrabas, zal deze winter regelmatig met het duo Bas en Johan optreden, waarbij wij als publiek het geluk hadden dat ze in Bacchus in deze samenstelling speelden. Zijn Johan en Bas woordkunstenaars, dan
Foto: Jacqueline Kristelijn

is daar Ludo die met zijn prachtig
spel beiden heren optimaal tot hun
recht laat komen. Het verlangende
lied ‘Ik zou wel eens wiskey willen
drinken met een hele mooie vrouw,
maar ik zit achter een Spa’jteblauw
met jou’, is zo’n juweel. Een geestige benadering van 8 maart Vrouwendag, een manneninterpretatie
die de emancipatie zeker niet bevordert, maar de geestigheid die ze
schetsen in het scala aan vrouwen
die ze op deze zo bijzonder dag mogen veroveren, doet ook alle aanwezige vrouwen hartelijk lachen. Na
een avond vol prachtige liedjes met
originele vondsten, werd het publiek na een daverend applaus beloond met een toegift van prachtige liederen van Jacq Brel en Bram
Vermeulen.
Joke van Klink.

Feestavond voor tehuis in
Rusland groot succes
Kudelstaart - Afgelopen zaterdagavond 19 september organiseerde
Stichting FFF (Faiman Foto Filosofie) een feest in het Dorpshuis Kudelstaart ten bate van een Russisch
tehuis voor gehandicapten. Het
werd een leuke avond, waar zo’n
honderd bezoekers op af kwamen
om te dansen en gezellig te praten,
maar ook om stil te staan bij de situatie in Rusland.
DJ Danny van ter Terp verzorgde met
veel enthousiasme de muzikale omlijsting. Portretten van gehandicapten en ouderen uit Rusland werden
getoond en de aanwezigen konden
deze foto’s, afkomstig van Lena Faiman, bewonderen en kopen. Al met
al is het mooie bedrag van 1.250 euro ingezameld door de kaartjesverkoop, donaties en de verkoop van
foto’s.
Samen met een subsidie van de gemeente Aalsmeer, kan de stichting
een mooi bedrag besteden. Er zijn
plannen gemaakt om het tehuis ter
plekke op te knappen, zoals het
maken van de verwarming en het
regelen van de electra.
Tevens zijn er al vijfentwintig ziekenhuisbedden, zes rolstoelen, twee
televisies en veel kleding geregeld
om naar Rusland te vervoeren. Mooi
zou zijn als er ook nog een wasmachine meegenomen kan worden.
Stichting FFF wil iedereen bedanken

Aalsmeer - In het derde kwartaal van 2009 trakteert het Schipholfonds weer diverse instellingen
en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in
de omgeving van de luchthaven op
donaties. In totaal voor een bedrag
van 132.783 euro. De hoge donaties van 2.500 euro en hoger worden op donderdag 8 oktober uitgereikt bij Dutch Dakota Association op Schiphol-Oost door voorzitter
Michael van Praag en bestuurslid
Menno de Haan van het Schipholfonds. Uit Aalsmeer zijn twee stichtingen uitgenodigd om een cheque
in ontvangst te nemen. Het Alsmar

Pop Koor en stichting De Bovenlanden gaan getrakteerd worden. Het
vorige kwartaal konden de Schaakclub Aalsmeer en stichting De Binding extra activiteiten organiseren
door het Schipholfonds voor resp.
1.500 en 2.045 euro. Voor een donatie komt in principe een instelling in
aanmerking die statutair gevestigd
is binnen het werkgebied en een
eenmalig gericht project gaat realiseren. Voor het indienen van aanvragen voor donaties in het vierde
kwartaal van 2009 is de sluitingsdatum 26 oktober aanstaande. Uitgebreide informatie is te vinden op de
website: www.schipholfonds.nl.

Van links naar rechts de jubilarissen Willem de Jong (25 jaar), ‘Eus’ Schilders
(50 jaar), Michael Tel (25 jaar

Gezellige jubileumfestiviteiten

Jubilarissen en ereleden in
zonnetje bij 90-jarige VVA
Aalsmeer - Afgelopen week stond
V.V. Aalsmeer in het teken van het
90-jarig bestaan. Zoals reeds aangekondigd stond er verschillende
activiteiten op het programma, zoals de algemene ledenvergadering,
een receptie met jubileumwedstrijd
en afsluitend op zaterdag een feest
in de kantine in samenwerking met
Disco 2000. Met dank aan het projectteam onder leiding van Cees Tibboel is er een fantastisch programma in elkaar gezet. Ook werd het jubileum met een schitterende jubileumkrant opgeluisterd, mede mogelijk gemaakt door de vele sponsors,
waarin veel Blauwwitte Leeuwen
aan het woord kwamen. De feestelijke activiteiten begonnen op de
dinsdagavond 15 september in het
clubhuis de Silveren Draeck, op de
dag dat het precies 90 jaar geleden
was dat de blauwwitte club was opgericht. De avond begon met de aftredende Klaas Engelvaart aan het
woord die aangaf dat hij in de 4 jaar
dat hij zittend voorzitter is geweest
een fantastisch club heeft mogen
leiden en was trots op al die leden
die er ook voor zorgen dat er een
hele mooie club staat.
Daarna kwamen de secretaris, penningmeester en ook aftredend bestuurslid en jeugdvoorzitter Jan
Groen nog aan het woord. Jan Groen
heeft zijn functie natuurlijk neergelegd omdat hij nu op dit moment
de functie van voorzitter van Jong
Aalsmeer United, de combinatievereniging voor de jeugd van RKAV en
V.V. Aalsmeer, bekleed. Na de pauze was er tijd voor de festiviteiten
en wel in de vorm van in het zonnetje zetten van de jubilarissen en
de twee ereleden van V.V. Aalsmeer.
De vier clubiconen Peet van Vliet sr.
en Rob de Vries zijn door het bestuur voorgedragen als Ere lid van
de voetbalvereniging Aalsmeer. Beide mannen, reeds lid van verdienste, waren zeer vereerd.
Helaas was daar voor Peet geen
speldje aan verbonden, maar wordt
zijn naam op de erelijst boven de
deur van de bestuurskamer een

plekkie verschoven. Daarna nam
Cees Tibboel het woord en heeft
namens de gehele vereniging Klaas
bedankt voor de vier mooie jaren en
had ook nog een mooi cadeau voor
de club in petto. Een schitterend V.V.
Aalsmeer logo met de vermelding
op 90 jaar gedrukt op een spiegel.
Deze gaat zeker een mooi plaatsje krijgen in de Silveren Draeck.
Voor de leden was er ook een cadeau en wel een schitterende wedstrijdbal voor alle teams. Donderdag was er dan de receptie voor alle leden en relaties vanaf 19.00 uur
en kon een ieder champagne toasten op de club. Via de hoofdsponsor
Flynth adviseurs en accountants BV,
sinds 2 jaar shirtsponsor bij voetbalvereniging Aalsmeer, kon AZ, de
huidige landskampioen worden gestrikt voor de jubileumwedstrijd. Op
het verlichte hoofdveld en al hoewel tegen de beloften van AZ, onder toezien oog van ruim 600 toeschouwers, wist Aalsmeer goed
partij te bieden. Het werd uiteindelijk 0-2. In de rust van wedstrijd
werden de clubsponsors AA Sloopwerken en Flynth adviseurs en accountants door VVA in het zonnetje gezet. Ook waren er een aantal speeches van relaties. De voetbalclub Aalsmeer voldoet echt aan
de maatschappelijke behoefte iets
wat wethouder Overbeek ook wist
te beamen. Wethouder Overbeek
was ‘trots’ op de vereniging V.V.
Aalsmeer niet om het minst omdat
zijn zoon er ook speelt maar, vooral om de invulling van het verenigingsleven bij de voetbalclub. En als
de beurs van de burgemeester het
toelaat zal er ook bij V.V. Aalsmeer
een kunstgrasveld verschijnen, aldus de wethouder. Zaterdagavond
was er dan nog voor alle leden en
een ieder die Aalsmeer een warm
hart toedraagt een feest in het clubhuis en was het Frits Heeren die met
zijn Disco 2000 Aalsmeer de kantine
in vuur en vlam zetten. Een mooie
afsluiting van een gedenkwaardige
week bij de voetbalvereniging V.V.
Aalsmeer.

De jongste ereleden van V.V. Aalsmeer: Rob de Vries (links) en Peet van Vliet
sr.

die meegewerkt heeft aan deze fantastische avond, zoals DJ Danny van
Terp, het Dorpshuis, Patrick Schelvis
van SV Interiors voor het drukwerk
en natuurlijk alle aanwezigen en donateurs. De stichting hoopt op de
steun te mogen blijven rekenen van
donateurs om de mensen in Rusland een goed leven te kunnen geven. Interesse om Stichting FFF te
helpen? Maak dan een donatie over
op rekeningnummer ING 4337406.
De mensen in Rusland kunnen uw
steun hard gebruiken.

Zondag vogelhobbybeurs
Aalsmeer - De vogelbeurs van
Aalsmeer is vernieuwd, is in een
nieuwe vorm gegoten van het beleven en verzamelen van verschillende hobby’s. De hobby van vogels en alles wat daar omheen verzamelt kan worden is te zien op de
vogel-hobbybeurs die aanstaande
zondag 27 september weer plaats
vindt in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. De beurs is open
van 10.00 tot 13.30 uur. Iedere vogelliefhebber en verzamelaar is welkom om vogels te kopen, verkopen te ruilen of rond te kijken en

vragen te stellen over de verzamel
hobby’s in de ruimste zin van het
woord. De entree bedraagt 50 eurocent voor iedereen die komt kijken, ruilen of kopen. Wie vogels wil
verkopen, betaalt hiervoor 1,20 euro.
Een tafel huren kost 5 euro. Reserveren hiervoor op vrijdag vanaf 17.00
uur via 06- 10666878. Er zijn handelaren aanwezig, alleen op uitnodiging, met diverse soorten vogels,
zoals tropische vogels, kanaries en
kromsnavels en diverse soorten
voer, zoals zaden, zaadmengsels en
meelwormen.
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Kom dit weekend het geheim
van Beauty Special ontdekken

Nieuw in Uithoorn:
De Senior Keurmakelaar

Aalsmeer - Kom aanstaande weekeinde naar het open huis en laat u
verrassen door de vele mogelijkheden binnen Beauty Special. Kitty van
Rijn, huidtherapeute, heeft al bijna 30 jaar ervaring met haar eigen
praktijk. Naast de salonbehandeling
die een weldaad voor huid en mind
zijn, geeft Kitty ook huid- en vitaliteitadviezen. Wilt u optimaal voor
uw lichaam en huid zorgen en u vitaal voelen, maar ziet u in de winkels door de bomen het bos niet
meer? Dan bent u bij Beauty Special aan het juiste adres. Na een uitgebreid gesprek gaat u met een advies op maat naar huis. Het lichaam
heeft een sterk hestellend vermogen en daar kan veel beter gebruik
van gemaakt worden. Kitty volgt nog
steeds vele trainingen en werkt met
natuurlijke producten. Zij heeft niet
stil gezeten en is mee gegaan met
de ontwikkelingen op huid en vitaliteit gebied. Als basis werkt zij al
meer dan 17 jaar met Aloë Vera, de
wonderplant. Deze plant heeft een
helende regenererende werking
voor uw huid, maar zeker ook voor
uw gehele lichaam. Wist u eigenlijk
dat u de Aloë Vera ook kunt drinken? Kies dan wel voor een top kwaliteit met een hoog percentage aan
zuivere Aloë Vera. Daarvoor moet u
bij Beauty Special zijn. In haar salon geeft Kitty een breed scala aan
gezichtsbehandelingen voor iede-

Uithoorn - Sinds 1 september heeft
Marieke van der Wurff zich in Uithoorn gevestigd als makelaar. Maar
wel één met een toegevoegde waarde. Zij is afkomstig uit de wooninterieur sector en heeft daarin jaren van ervaring opgebouwd. Zoals
bij veel ondernemers wilde zij meer
diepgang in het werk en besloot een
opleiding tot makelaar te gaan volgen. De combinatie met een goede kijk op het interieur en de adviezen die zij aan de toekomstige bewoners van een huis op beide terreinen daarover kan bieden, geven
haar een voorsprong in de huizenmarkt waarin zij nu actief is. Tot aan
het moment dat zij zich als zelfstandig makelaar ging vestigen, werkte zij korte tijd bij een groot makelaarskantoor en bij een vastgoedbedrijf van de Grontmij. Daarnaast
was zij actief met andere opdrachten in de makelaarsmarkt. Slechte tijd voor de huizenmarkt of niet,
Marieke is vervolgens voor zichzelf
begonnen en heeft er desondanks
vertrouwen in dat zij voldoende opdrachten zal krijgen. Zij biedt een
compleet pakket aan en doet daarnaast aan projectbegeleiding. Daarin boekte zij meteen haar eerste
succes want in Kudelstaart begeleidt zij een project voor de Grontmij
van leegstaande woningen. Voor die
opdrachtgever verzorgt zij de open
dagen, het beheer en de oplevering
ervan. Dit in samenwerking met de
makelaars Van der Laarse en Mantel
uit Aalsmeer, die de woningen in de
verkoop hebben. Marieke wil haar
makelaarsactiviteiten uitbouwen, zij
het op kleinschalig niveau. Zij is bovendien Senior Keurmakelaar. Dat
houdt in dat zij senioren kan adviseren bij hun eventuele verhuizing
naar een woning waar zij altijd kunnen blijven, zoals een levensloopbestendige woning. Maar ook andere woningen die men ‘mooi’ vindt
en op het oog heeft kunnen daarvoor in aanmerking komen. Marieke kan dan beoordelen of de betreffende woning dan ook geschikt is.
“Niet alle woningen voldoen echter aan de eisen van de Arbowetgeving van de thuiszorginstellingen,
zelfs de levensloopbestendige niet.
Ik kan de woning in haar totaliteit
keuren en beoordelen of alle onderdelen aan de eisen voldoen. En niet
zelden komt het voor dat er iets verbouwd of aangepast moet worden,”
geeft Marieke aan die al verder pratend over de nodige deskundigheid
blijkt te beschikken. “Daarnaast
kan ik voor hen alles coördineren
en begeleiden, vanaf het schrijven
van verhuiskaartjes, de eventuele

re leeftijd en huidtype. Bij een nieuwe klant begint zij met een intake,
luistert naar uw vragen en wensen en vandaar uit wordt een behandeling en/of behandelingsplan
gekozen. Ook als u de huidverzorging zelf wilt doen, geeft Kitty een
goed thuis huidverzorging advies op
maat. Tachtig procent van uw huidverbetering doet u thuis, door twee
keer per dag uw huid met de beste producten te verzorgen. Daar
heeft Beauty Special top producten
voor. Wilt u een gezellige middag of
avond met u vrienden organiseren?
Daarvoor is Kitty eveneens het goede adres. Op locatie organiseert zij
voor groepjes vanaf vier personen
een gezellige informatieve huidverzorging en/of vitaliteitworkshop.
Ook als bedrijfsuitje heel verfrissend. Beauty Special is een verrassend veelzijdig bedrijf. Wie meer wil
weten over de ‘geheimen van Beauty Special’ wordt bij deze van harte
uitgenodigd voor het open huis op
vrijdag 25 september van 18.00 tot
21.00 uur en zaterdag 26 september van 12.00 tot 16.00 uur aan de
Midvoordreef 32 in Kudelstaart. Bezoekers worden ontvangen met een
Beauty cocktail. Verder zijn er tijdens dit open huis vele aanbiedingen. En, natuurlijk krijgt iedere bezoeker een presentje mee naar huis.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar 0297-340233.

C1000 Koster gaat frituurvet
en frituurolie inzamelen

Aalsmeer - Vanaf vandaag kan frituurvet en frituurolie naar C1000
Koster in de Ophelialaan gebracht
worden. Een deel hiervan wordt verwerkt tot biobrandstoffen. Een ander deel is na grondige bewerking
geschikt voor industriële verwerking. Een milieubewuste actie dus.
C1000 Koster vindt het zonde dat
zoveel mensen hun gebruikt frituurvet en frituurolie weggooien. Het is
zoveel beter voor het milieu als het
apart wordt inge-zameld.
Er wordt onder andere biobrandstof van gemaakt, dat niet belastend is voor het milieu. Eén liter frituurvet is goed voor één liter biodiesel! Daarom heeft Kees Jan Koster, supermarktondernemer, besloten in zijn winkel een container neer
te zetten waar klanten de vetten
en olie kunnen afgeven. Een aantal tips: Laat het frituurvet of de –
olie eerst afkoelen, giet het vet of de
olie terug in de originele verpakking,

sluit de verpakking goed af en gooi
het vet of de olie met verpakking en
al in de inzamelcontainer. De container wordt geleegd door Benelux Vet. Op dit moment is dit bedrijf
marktleider in gebruikte frituurvetten en frituur-olie.

Lunch voor honden en
bazen bij Faunaland

Kudelstaart - Het is bijna dierendag, de dag om alle dieren eens extra te verwennen. Faunaland Kudelstaart in het winkelcentrum combineert dierendag met de viering
van haar vijftien jarig bestaan en
trakteert bazen van honden op een
lekkere en gezellige actie. Op zaterdag 3 oktober presenteert de jarige
winkel in de Einsteinstraat 125 met
medewerking van Albert Heijn een
lunch voor honden en hun baasjes.
De lunch begint om 12.00 uur, maar
om voldoende etenswaren in huis te
hebben, wordt gevraagd van te voren aan te melden voor deze lekkere actie. Alle eters krijgen na afloop
ook nog een leuke verrassing van
Faunaland Kudelstaart. Na de lunch
mag elke hond zijn voerbak gratis
mee naar huis nemen en krijgen alle
baasjes een agenda voor 2010. Zaterdag 3 oktober zijn verder Pro Plan
voedingsdeskundigen in de winkel aanwezig om vragen te beantwoorden, hulp te bieden bij even-

tuele problemen, etc. Het inschrijfformulier voor de lunch ligt klaar in
de winkel, evenals toegangskaarten aangeschaft kunnen worden tegen zeer gereduceerd tarief voor het
Faunaland Dierendag Event van de
landelijke organisatie bij attractiepark Duinrell in Wassenaar op zondag 4 oktober. Omdat het dierendag
is, zijn op deze dag voor een keer
ook alle huisdieren van harte welkom in het park. Naast alle spectaculaire attracties, valt er van alles te beleven voor de echte dierenliefhebber. Er zijn diverse demonstraties en workshops, een roofvogelshow en zeker niet missen mogen de bezoekers het schapen drijven en de acties van de reddingshonden. In de voorverkoop kost een
toegangskaart slechts 9,95 euro, bij
de kassa wordt 17,50 euro in rekening gebracht. Meer weten? Kijk op
www.faunaland.nl of laat u informeren in de dierenwinkel in winkelcentrum Kudelstaart.

Open huis zondag Kaka’s
Aalsmeer - Op zondag 27 september houdt creatief centrum KaKa’s
aan de Witteweg 57 open dag. Van
12.00 tot 17.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom om enkele
voorbeelden te bekijken van de diverse workshops die gegeven worden door Karin Kloek.
Karin geeft diverse (betaalbare)
workshops op zowel creatief als spiritueel vlak voor volwassenen. Tijdens de open dag kan bekeken wor-

den wat tijdens de workshops gemaakt kan worden, zoals onder andere een herfstworkshop, een wraparmband, een halsketting van gekleurd metaaldraad, lampjes, schilderijen met 3D-vormen, zeephangers of kunstige beeldvormen van
paverpol.
KaKa’s verzorgt ook creatieve en
gezellige kinderpartijtjes. Voor meer
informatie kan een kijkje genomen
worden op www.kakas.nl.

Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen
Aalsmeer - Twintig cadeaubonnen
van 5 euro zijn deze maand september uitgereikt aan spaarderes door
de Bloemenzegelwinkeliers. De gelukkigen zijn:
G. Bogaard, Sportlaan 83; A. Braam,
Wilgenlaan 11; C. Burgers, Venusstraat 7; R. Durieux, Mozartlaan
53; Eveleens, Zuiderpark 48a; W.
v.d. Graft, Wilhelminastraat 41; A.
v.d. Heuvel, Uiterweg 380; R. Kesting, Aalsmeerderweg 864, Rijsen-

hout; C.P. Kleijn, Hortensialaan 29;
H. Kriebel, Kas 19; Ria v. Leeuwen,
Kudelstaartseweg 165, Kudelstaart;
J. v. Maris, Rozenhof 27; M. v. Oostveen, Mercuriusstraat 21; T. Peteerese, Larkstraat 8, Rijsenhout; A.
Plessius, A.H. Blaauwstraat 49; W.
Schouten, Rozenhof 4; H.L. Siecker,
Hugo de Vriesstraat 99; M.G. Teeuwen, Krakeend 27 in Uithoorn; V.d.
Vaart, Johan Frisostraat 6; P.Y. Wegman, Primulastraat 49.

Paul Hoogenboom (links) van Holex Flower en Henk Jan Winter van Bloemenbureau Holland onderhouden zich met prinses Maxima en prins WillemAlexander. Foto: Anja van Ligtenberg.

Rozen met koninklijke foto’s voor
Máxima en Willem-Alexander
Aalsmeer - Voor het Aalsmeerse snijbloemenexportbedrijf Holex
Flower was het een moment om in
te lijsten: prinses Máxima en prins
Willem-Alexander in New York een
boeket rozen schenken met daarop afbeeldingen van hen beiden en
hun dochters. De officiële overhandiging in de New Amsterdam Village in zuidelijk Manhattan vond
onlangs plaats tijdens de NY400
Week, waarin 400 jaar vriendschap
tussen Nederland en de Verenigde
Staten werd gevierd. “Het koninklijk paar was er echt blij mee,” zegt
Paul Hoogenboom van Holex Flower, die met Henk Jan Winter van
Bloemenbureau Holland de bloemen mocht aanbieden. Voor Holex
Flower, deel uitmakend van Dutch
Flower Group, was het toch al een
bijzondere week. “New Amsterdam
Village was een week lang een echt
Hollands dorpje. Je zag er bloembollen, poffertjes, windmolens en
andere typisch Nederlandse dingen.
Wij stonden er met een marktkraam
met snijbloemen in vele soorten.
We hadden zelfs tulpen staan, waar
Amerikanen gek op zijn. Dagelijks
kwamen de bloemen via KLM Cargo vers binnen. Ze waren geweldig
van kwaliteit, zeker voor New Yorkse begrippen,” vertelt Hoogenboom.
“Het was een mooie gelegenheid
om Amerikanen te laten zien hoe je
bloemen kunt verkopen en wat er
allemaal mee mogelijk is. Voor ons
was het ook een ‘leermoment’, omdat we zo een keer rechtstreeks van
de mensen hoorden wat ze wel of
niet mooi vinden en waarom. Want
normaal leveren we als exporteur
aan de groothandel en spreken we
zelden consumenten of winkeliers.”
Hollandse promotie
Holex Flower liet zich in de feestweek op meerdere fronten van zijn

beste kant zien. “We hebben ook de
bloemen beschikbaar gesteld voor
twee door modellen gedragen bloemenjurken bij de onthulling van het
New Amsterdam Pavilion, dat Nederland aan New York geschonken
heeft. Verder hebben we voor een
grote Charity Lunch alle bloemen
verzorgd. We hebben zo heel veel
Hollandse promotie kunnen doen,”
aldus Hoogenboom.
Het rozenboeket met de koninklijke
afbeeldingen was in Aalsmeer gemaakt. “Het innovatieve concept van
rozen met een persoonlijk berichtje of een foto, Speaking Roses, voeren we als Holex Flower al enkele
jaren. Zulke rozen zijn bijvoorbeeld
populair met Valentijn en speciale
gelegenheden als recepties en openingen. Dit boeket was natuurlijk
iets speciaals. We wilden er prinses
Máxima en prins Willem-Alexander
mee verrassen.” Dat is volgens Paul
Hoogenboom uitstekend gelukt.

Tussentrekking
kanskaartenactie
Kudelstaart - De kanskaartenactie
in winkelcentrum Kudelstaart heeft
de eerste zeven prijswinnaars opgeleverd. De tussentrekking heeft
waardebonnen van 25 euro opgeleverd voor L. Stolker en T. Havik.
Waardebonnen van 10 euro zijn uitgereikt aan M. v/d Polder, H. Buijs,
M. v/d Hoek, H. Kniep en J. Pietersma. Over twee weken is de tweede en laatste tussentrekking. De
hoofdtrekking wordt half oktober
verricht.
Prijswinnaars van de tussentrekkingen spelen ook weer mee in de
hoofdtrekking.

verbouwing en aanpassing van de
nieuwe woning, het verhuizen, het
leegruimen van de woning, kortom
alles. Zelfs tot en met het geven van
adviezen voor de inrichting van het
nieuwe huis. Ik heb daarvoor een
heel netwerk opgebouwd van mensen en bedrijven die mij daarbij van
dienst zijn. Zo werk ik samen met
een interieurstyliste die op verzoek
bijvoorbeeld meegaat naar een woninginrichter om de senioren te adviseren en op ideeën te brengen wat
meubels en stoffering betreft. Maar
er zijn meer mensen met wie ik in
praktische zin samenwerk. Een lijn
die loopt tot aan financiële deskundigen toe. Zij kunnen met het oog
op de toekomst de senioren helpen
met budgettering. Zoals wat mogelijk en niet mogelijk is. Kortom, het is
een heel breed aanbod aan dienstverlening binnen de makelaardij en
projectbegeleiding.”
Gat in de markt
Gelet op nu al het succes in haar
werk zou je kunnen constateren dat
Marieke een gat in de makelaardijmarkt heeft gevonden met haar activiteiten. Haar inzet beperkt zich
overigens niet alleen tot Uithoorn en
omstreken. Buiten de regio biedt zij
zich ook aan, zoals De Ronde Venen, Aalsmeer, Hoofddorp, Badhoevedorp en Amstelveen, maar
niet in alle uithoeken van het land.
Als een projectontwikkelaar haar
echter vraagt een groot project te
willen begeleiden ergens in Midden-Nederland of het Gooi zegt zij
geen ‘nee’.
“Ik prefereer echter een persoonlijk
contact met mijn klanten en wil in
die zin alles heel goed voor hen behartigen, het liefst in de regio van
pak weg Utrecht tot Hoofddorp. Dat
is voor mij groot genoeg. Als mensen tegen je zeggen blij en tevreden
te zijn na de oplevering van hun huis
waarvoor je je hebt ingespannen,
geeft mij zoiets veel voldoening. Het
persoonlijke contact vind ik heel erg
belangrijk. Het wordt vaak vergeten en dat vind ik jammer. Een professionele instelling in combinatie
met die persoonlijke aandacht en
dienstverlening staat bij mij hoog in
het vaandel.” Nu werkt Marieke nog
vanuit huis, maar het zit er wel in dat
zij op termijn een eigen kantoor(tje)
in gebruik gaat nemen. Dat moet
dan volgens haar wel een pandje
zijn met een uitstraling die aansluit
bij haar ambities. En dat komt er zeker! Wie meer informatie wenst kan
haar bellen: tel. 0297-268796 of een
e-mailbericht sturen: info@vanderwurffmakelaardij.nl.

Nero Shoes trakteert op reischeque
Aalsmeer - Het wordt weer tijd
om het schoenenassortiment aan
te passen aan de naderende herfst
en winter. Nero Shoes op de hoek
Zijdstraat met de Weteringstraat
heeft een gevarieerde en grote collectie voor dames en heren ingekocht en nodig eenieder uit een
kijkje te komen nemen. Wie weet
kunt u binnenkort dan een vakantie
boeken, want bij aankoop van een

paar schoenen en/of laarzen krijgt
u gratis een reischeque ter waarde
van 50 euro. De reischeque is geldig voor alle buitenlandse vakantieboekingen. Het maakt niet uit of gekozen wordt voor de zon, sneeuw,
een stedentrip, een safari of een
cruise. Dus, toe aan nieuwe schoenen en zin om de koffers te pakken?
Op naar Nero Shoes. Goede reis, alvast!

Van der Schilden Lingerie
is weer open!
Aalsmeer - Van der Schilden Lingerie heeft een metamorfose ondergaan. De winkel is begin september
verbouwd en viert dit weekend en
komende week haar opening in de
nieuwe stijl. In de vernieuwde winkel wordt de herfst- en wintercollectie, welke bijna compleet is, royaal en mooi gepresenteerd. De luxe
lingerie van Marie Jo en Aubade en
het nachtgoed van Save the Queen
wordt op de showwanden getoond
en ook de collectie van Marlies Dekkers heeft een grotere hoek gekre-

gen. Naast deze merken zijn ook de
collecties van Diesel, Esprit en After
Eden volop aanwezig en is er dus
voor iedereen iets moois te vinden.
De kleuren dit najaar zijn paars, grijs,
petrol blauw en natuurlijk zwart. Tijdens de openingsactie van 25 september tot en met 3 oktober worden
klanten bij een besteding vanaf 100
euro op een cadeaubon ter waarde
van 20 euro getrakteerd. Iedereen is
van harte welkom in de vernieuwde
winkel van Van der Schilden Lingerie op het Raadhuisplein.

Afdelingsvergadering Rabobank voor
leden uit Aalsmeer en omgeving
Aalsmeer - Op maandag 28 september aanstaande organiseert Rabobank Regio Schiphol voor haar
leden uit Aalsmeer en omgeving
de jaarlijkse afdelingsvergadering.
Vanaf 19.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom in De Oude
Veiling in de Marktstraat 19. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De
Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden. Rabobank Regio
Schiphol is een coöperatieve bank
met meer dan 16.000 leden. De coöperatie bestaat uit de raad van commissarissen, de ledenraad en de directie. Daarnaast zijn er vier ledenafdelingen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Uithoorn en Aalsmeer. De raad
van commissarissen oefent toezicht
uit op het beleid van de directie en
op de algemene gang van zaken. De
ledenraad telt 40 leden en vertegenwoordigt de leden uit de vier afdelingen. De ledenraad kent een aantal bevoegdheden die statutair zijn
vastgelegd. De ledenafdelingen vergaderen één keer per jaar. Leden
van Rabobank Regio Schiphol die
wonen in Aalsmeer, Kudelstaart en
omgeving zijn op maandag 28 september aanstaande van harte welkom. Na deze afdelingsvergadering
volgen er nog twee: Op 5 oktober in

Nieuw-Vennep en op 26 oktober in
Uithoorn. De afdelingsvergadering
in Hoofddorp heeft afgelopen donderdag 17 september plaatsgevonden. Op de agenda staan onder andere de verkiezing en de benoeming
van leden voor de ledenraad. Ook
wordt tijd ingeruimd voor activiteiten rondom het coöperatiefonds. Zo
brengt de coöperatiefondscommissie Aalsmeer verslag uit van haar
werkzaamheden en vertellen twee
organisaties, die een bedrag uit het
coöperatiefonds ontvingen, over
hun activiteiten. Andere belangrijke agendapunten zijn de resultaten
van de bank over 2008 en de resultaatontwikkelingen in 2009. Uiteraard worden de leden ook geïnformeerd over de belangrijkste besluiten uit de ledenraadsvergadering op
8 juni 2009. De avond wordt afgesloten met een informele borrel.
Leden die bij het aangaan van het
lidmaatschap hebben aangegeven
deze vergaderingen te willen bijwonen, krijgen automatisch een uitnodiging. Ook leden uit Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving die geen uitnodiging hebben ontvangen, worden van harte uitgenodigd om deze afdelingsvergadering bij te komen wonen.
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Vooral op zondag file fietsen op de Uiterweg

Weer meer publiek voor tweedaagse kunstroute!
Aalsmeer - Weer meer bezoekers mocht de kunstroute afgelopen weekend ontvangen. Zaterdag
stapten vele mensen op de fiets,
echter Zondag was een topdag met,
op verzoek van KCA om de auto te
laten staan gehoor gevend, file fietsen op de Uiterweg. Het weer was
gelukkig goed gezind. Zonnig, echt
weer om van ‘iets buiten’ te gaan
genieten en de kunstroute was in
deze een uitgelezen mogelijkheid
om te genieten van het weer, kunst,
muziek en bijpraten met bekenden. De kunstroute is een heerlijke manier om laagdrempelig kunst
te gaan kijken en bood ook dit keer
een gevarieerd scala aan kunstuitingen. Schilderijen, beelden, glasobjecten, hoeden, foto’s en sieraden in allerlei stijlen konden bewonderd worden op in totaal zestien locaties op niet alleen de Uiterweg,
maar ook in het centrum en langs
de Kudelstaartseweg. Aan de kinderen was op diverse plaatsen gedacht. In het Oude Raadhuis werden speciale workshops voor kids
georganiseerd, maar ook onder andere op het terrein van jachthaven
Persoon werden de jeugdige bezoekers met de handen aan de slag
te gaan met hier ijzer smeden. Muziek vormde een welkome aanvulling beide dagen. Net als de diverse

kunstuitingen waren de muziekpresentaties gevarieerd. Van swingende pop door speciaal voor de kunstroute samengestelde formaties tot
uitdagende duo’s en theatrale zanggroepen en van hits van toen en optredens van muziekjeugd tot accordeonklanken van Cor Trommel. En
de kunstroute presenteerde een bijzondere openstelling. Het Boomkwekerskerkhof, de oudste in 1875
gestichte openbare begraafplaats
van Aalsmeer, was open voor publiek. Het kerkhof is in 1970 gestolen en in 1985 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Het
kerkhof was door KCA omgetoverd tot gedichtentuin. Dichters uit
Aalsmeer en omgeving hebben gedichten geschreven over het thema
‘vergankelijkheid’ en deze panelen
waren tussen de bomen en grafzerken geplaatst. Uiteraard was volle
aandacht voor de gedichten, maar
lopen op kerkhof doet nieuwsgierig worden naar wie er zoal ligt natuurlijk en dit mocht uiteraard ook.
De gedichten zijn overigens allen in
een bundel opgenomen en deze is
verkrijgbaar bij KCA. De Kunstroute tot slot: Het evenement verdient
respect en mag eigenlijk absoluut
niet meer ontbreken in september
in Aalsmeer! Met foto’s een impressie en een nageniet-moment.
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Werkgroepers weer bij elkaar
Aalsmeer - - “Dag Werkgroepers,
wordt het niet tijd om weer eens bij
elkaar te komen? Ja toch? Zo begint de tekst op een uitnodigingsbrief die een poosje geleden naar
zo’n 50 mensen werd verstuurd. Met
recht een understatement te noemen want het was in de loop van
1973 dat deze Werkgroepers’ voor
het laatst bij elkaar kwamen. Alweer 36 jaar geleden dus. In de jaren 1971 tot 1973 troffen deze jonge
Aalsmeerders elkaar elke zondagavond in het Bindinggebouw aan de
Zijdstraat.. Hun leeftijd lag tussen
de 18 en 20 jaar.
Een groot deel van de groep kende elkaar goed vanuit het Doopsgezinde Westhill en/of kampgebeuren.
Anderen waren vanuit totaal andere achtergronden erbij gekomen,
nadat het spectaculaire programma van zich had doen spreken. De
groep werd begeleid door de zusters Ansje en Henny Weima.
Zij waren niet veel ouder dan de
deelnemers zelf en kwamen voort
uit de stal van een drietal grote Doopsgezinde voorgangers: juffrouw Buys, Jeltje Adema en dominee Sipkema. Er bestaat een uitgebreid Werkgroeparchief met verslagen en foto’s waarin goed uitkomt
wat er zoal gebeurde op die zondagavonden. Relaxoefeningen, bewegingsexpressie, elementair toneel, tekenen, discussie, bezinning,
maatschappelijke acties, echt alles
kwam aan bod. Het was een soort
laboratorium voor allerlei creatieve
impulsen.

Eind 1971 ging men ook in het gemeentelijk jongerencentrum Boerenvreugd met deze formule aan de
gang. Daar werd voortgeborduurd
op alles wat binnen die fameuze
Werkgroep ontstaan en uitgeprobeerd was.
Kees Buskermolen, Werkgroeplid en
een van de initiatiefnemers van deze revival: “Vandaag de dag zijn ontspanningsoefeningen en expressie- en gevoelstechnieken iets heel
gewoons, je komt het overal tegen.
Mijn vrouw kreeg dit tijdens haar
opleiding en past het toe in haar
werk als psycho-motorisch therapeute. Maar toen, in die jaren zeventig was het iets heel speciaals,
echt iets ‘avant la lettre’. Wij hebben
toen met elkaar werkelijk iets heel
bijzonders gecreëerd. Ik weet niet
of dat voor de anderen ook geldt,
maar zoiets kan je tekenen voor de
rest van je leven.” Een andere initiatiefnemer, werkgroeplid Peter Boogaard, nu archivaris in het gemeentehuis van Aalsmeer zegt hierover: “Ik
denk dat we allemaal een ontwikkeling hebben meegemaakt die we
anders hadden gemist. Misschien
waren we zonder de werkgroep wel
anders geweest en hadden we anders in het leven gestaan.” Naast
hun Doopsgezinde achtergrond
putten de gezusters Weima in die
tijd ook uit andere bronnen.
Zij volgden beiden in Amsterdam intensief de lessen ‘Educatieve Dans’
van Dan Heyman. Henny deed, vanuit haar opleiding aan de Rietveldacademie, twee jaar bewegings-

expressie bij Kit Winkel. En Ansje,
fervent toneelspeelster bij Opgang,
perfectioneerde haar technieken
op cursussen van de Amsterdamse toneelschool. En zo kwam alles
bij elkaar. Vanuit al deze ingrediënten, gemixt met veel jeugdige overmoed, ontstond de Werkgroep. De
programma’s op de zondagavonden
waaierden van het ene uiterste naar
het andere. Dan weer dansen en
dollen, dan weer het tot op de bodem uitspitten van zware levensbeschouwelijke thema’s. Wat het ook
was en hoe het ook zij, men gooide zich erin. In eerste instantie was
het belangrijkste doel van de bijeenkomsten om, geheel passend in
de geest van die tijd, samen creatief
bezig zijn. Gewoon ‘zijn’, aan je zelf
werken in en met de groep. Of er
echt iets uitkwam was niet belangrijk. Het opmerkelijke is echter dat
er heel veel uitgekomen is. In die
periode zijn liefst vier films gemaakt
en vier toneelproducties, waaronder
twee totaaltheaters, voor het voetlicht gebracht.
Peter Boogaard kijkt daar met plezier op terug: ”Ik herinner me dat
ik in de film ‘Corinthes Day’ de rol
had van ‘het heertje’. Geschminkt
en wel met een bolhoedje op loop
ik daarin vrolijk langs ‘s Heren wegen totdat ik omvergelopen word
door een groepje Griekse filosofen
die mij met hun grote voeten in dito
sandalen vertrappen en voor dood
achterlaten op een verlaten bruggetje. Volkomen dol en dwaas, absurdistisch ook.

Als ik op mijn werk hier in het gemeentehuis om me heen kijk dan
denk ik, ze moesten eens weten.
Ik vraag me af of mijn collega’s het
zouden begrijpen.” “We hopen ook
jou te zien op: zondag 27 september om 19.00 uur in de Binding. Programma: als vanouds.”
Zo gaat de tekst verder in de uitnodigingsbrief.
Het programma zal inderdaad ‘als
vanouds’ zijn, dat wil zeggen: Geen
oubollige reünie, maar gewoon allemaal op de grond voor een goeie
relax, daarna bewegen, dansen, situaties uitspelen, gewoon net doen
alsof de groep nog wekelijks bij elkaar komt.
Natuurlijk zullen de bezoekers deze
avond elkaar wel aankijken en denken: “Goh, wat is er in de afgelopen
jaren veel gebeurd, het is de mensen wel aan te zien.” Meer weten?
Voor informatie, foto’s en alle verslagen van de Werkgroep Aalsmeer,
Zie www.facebook.nl/de Werkgroep
Aalsmeer.
’t Heertje: Peter Boogaard.

Fred Voortman opent met veel plezier de deuren van zijn ‘Garage FV 01’.
Foto: Sven van der Vlugt.

Allround service met personal touch

Fred Voortman opent
garage FV01 in Leimuiden
Leimuiden - Leimuiden is binnenkort een allround garagebedrijf rijker. Fred Voortman opent aan de
Waaier 60, ‘Garage FV 01’. Voortman heeft veel ervaring in de automobielbranche. Hij is gefascineerd
door techniek en start zijn bedrijf
met de instelling dat de klant voor
alles gaat. Vol enthousiasme opent
hij zaterdag 26 september zijn deuren. ‘Ik weet zeker dat ik mijn klanten veel te bieden heb. Garage FV
01 bv onderscheidt zich door vakmanschap, transparante communicatie, klantvriendelijke benadering
en no-nonsense mentaliteit.’ Als
zoon van een garagehouder in Kudelstaart is Voortman letterlijk opgegroeid tussen de auto’s, auto onderdelen en techniek. Na zijn opleiding autotechniek deed hij in het
gelijknamige bedrijf van zijn vader
praktijkervaring op.
Ervaring
Zijn vader overleed op jonge leeftijd
en samen met zijn broer runde hij
jarenlang het familiebedrijf. Na enige tijd een uitstapje uit de branche
te hebben gemaakt, kruipt zijn bloed
echter toch weer waar het niet gaan
kan en opent hij de deuren van ‘Garage FV 01’. ‘Ik sta voor transparante communicatie naar mijn klanten
toe’, licht Fred Voortman enthousiast toe. ‘Dit vertaalt zich in een realistische prijsopgave vooraf, duide-

lijke facturen en een no-nonsense
mentaliteit in het persoonlijke contact. Ook de bedrijfsnaam staat voor
deze visie: Garage FV 01: helder en
daadkrachtig. Fred Voortman 01,
mijn eerste eigen garage.’
Afspraak is afspraak
Garage FV 01 is ingericht met de
meest moderne installaties en apparatuur: Zowel een 2 ton- als een 4
ton brug als een bandendemonteerinstallatie staan garant voor een
snelle en efficiënte uitvoering van
alle voorkomende werkzaamheden.
Voortman licht toe: ‘Het is een allround service bedrijf. Dat betekent
dat men bij mij terecht kan voor alle
voorkomende reparaties, schadeafhandelingen, onderdelen en advies
betreffende aankopen van auto’s.
Voor auto’s én bestelwagens, nieuw
én tweedehands. Daarbij staat zoals gezegd het persoonlijke en prettige contact met mijn klanten voor
mij hoog in het vaandel. Afspraken
worden nagekomen en ik sta ervoor in, dat men met een plezierig
en gerust gevoel hier naar binnen
en weer naar buiten loopt.’
Garage FV 01 bv is gevestigd aan
de Waaier 60 in Leimuiden (Industrieterrein Drechthoek) en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur en op afspraak. Tel: 0172-500256. E-mail: info@garagefv01.nl.

Inloopmiddagen en -avond voor
tieners op de Binding Zolder
Kudelstaart - Ben jij tussen 10 en
15 jaar en verveel jij je weleens na
schooltijd? Heb je niet altijd zin om
naar huis te gaan? Wil je gewoon
even lekker met vrienden bij elkaar
komen? Kom dan eens binnenlopen tijdens de inloopmiddag op de
Binding Zolder. De Binding Zolder
is een plek speciaal voor tieners.
Naast diverse activiteiten, cursussen
en workshops is er twee keer in de
week een inloopmiddag. Bij de inloop middag kun je gezellig binnen
komen lopen en lekker doen waar je
op dat moment zin in hebt. Dat kan
computeren zijn, tv kijken, lezen,
even een spelletjes spelen, huiswerk
maken of gewoon even lekker hangen in de zithoek. Op dinsdagmiddag is de inloop van 16.00 tot 18.00
uur en op vrijdag middag van 15.00
tot 18.00 uur. Ook is er een keer in
de week een inloopavond. Dit is op

donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.
De dagelijkse soaps worden gekeken, lekker msnen met vrienden of
gezellig kletsen en hangen in de zithoek. Een heerlijke manier om even
bij te komen van school en andere
dingen. Om binnen te lopen tijdens
de inloopmiddag hoef je geen lid
te zijn of entree te betalen! Tieners
kunnen gewoon binnenlopen en tijdens de middag is er professionele
begeleiding aanwezig om een oogje in het zeil te houden. De Binding
Zolder is te vinden in het SJOK gebouw in de Haya van Somerenstraat
35c. Wilt u als ouders of wil jij als
tiener meer informatie over de Binding Zolder in Kudelstaart? Neem
dan contact op met Manon Zwart
via de e-mail manon@debinding.nl.
Of bel op dinsdag en/of vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur naar 0297892091 of 06-13989304.

opnieuw leren kennen van de mogelijkheden. Ook de mantelzorger
krijgt de nodige ondersteuning. Een
luisterend oor, ontmoeting met andere mantelzorgers en waar nodig
extra hulp.
Op wereld Alzheimer dag werd ook
bij de ontmoetingsgroep extra aandacht besteed aan de ziekte van
Alzheimer in het bijzonder en dementie in het algemeen. Naast gesprekken over de gevolgen van de
ziekte genoot men van extra lekkernijen bij de lunch verzorgd door de
keuken van zorgcentrum Aelsmeer
en werd de dag afgesloten met het
maken van een bloempotje met een
prachtige zonnebloem en een papieren vlinder met een bemoedigende tekst. Ruim twintig deelnemers
van de ontmoetingsgroep namen
hun creatie mee naar huis om het
goede gevoel vast te houden. Mensen die te maken hebben met dementie en geïnteresseerd zijn in het
programma kunnen contact opnemen met Ellen Millenaar, coördinator van de ontmoetingsgroep via 0622468574.

Hoofdprijswinnaar M. Verhage en zoon nemen de 2.000 euro cheque in ontvangst van Rita Hulschebosch, team manager consumentenmarkt en Yvonne
van der Voort (l), team manager service van Feenstra Nieuw Vennep.

Cheque 2000 euro voor
M. Verhage van Feenstra
Nieuw-Vennep - Tijdens een
druk bezochte Warm Wonen Show
heeft Feenstra WarmteTotaal Zorg
een cheque van 2.000 euro uitgereikt aan de gelukkige winnaar, de
heer M. Verhage uit Amstelveen. De
hoofdprijs van de in juli gestarte advertentiecampagne waarmee Feenstra bezitters van ketels van 10 jaar
en ouder opriep een coupon in te
sturen en daardoor mee te dingen
naar de 2.000 cheque en de vele andere prijzen. “Met meer dan 800 ingezonden coupons kunnen we spreken van een zeer succesvolle campagne”, aldus een verheugde Rita
Hulsebosch, team manager consumentenmarkt van Feenstra Nieuw
Vennep. De jaarlijks terugkerende
Feenstra Warm Wonen Show bij de
vestiging in Nieuw Vennep werd dit
jaar extra druk bezocht. Tijdens dit
jaarlijks terugkerend event, waarbij
een groot assortiment energiebespa
rende HR-ketels en designradiatoren staat opgesteld, kunnen de bezoekers terecht voor vragen, advies

Aalsmeer - Vanaf heden hoeft niemand zijn hond de hele dag alleen
thuis te laten. Veel mensen hebben hier een schuldgevoel over,
maar dat is nu niet meer nodig. Bij
de Hondencrèche kunnen baasjes
hun hond de hele dag onderbrengen. De dieren kunnen de hele dag
lekker ravotten en spelen en wat
snuffelen. In de crèche kunnen honden doen wat ze willen. Natuurlijk
staan de dieren wel onder toezicht
van professionele en gediplomeerde
hondenkenners. De Hondencrèche
is geen uitlaatcentrum en ook geen
pension. In de hondencrèche is het
zoals in een kindercrèche. De hele
dag lekker vrij in een grote afgesloten ruimte in de natuur en doen wat
je zelf leuk vindt. De aangeboden
activiteiten zijn totaal vrijblijvend,
hebben ze geen zin in bijvoorbeeld
kuilen graven, ballen vangen, of gewoon iets geks, dan is dat helemaal
oké. En als het koud is, kunnen de
honden naar een onderkomen waar
het lekker warm is. Gebruikt uw
hond medicijnen, of moet hij of zij
iets speciaals eten? Geen probleem.
Als de hond het maar naar zijn zin
heeft, dat is de doelstelling van de
hondencrèche. De dieren kunnen
met elkaar een fantastische dag beleven. Het spreekt vanzelf dat de ini-

tiatiefnemers van de hondencrèche
eerst kennismaken met de dag-gasten, dus wordt er tijd vrij gemaakt
voor een intake-gesprek. Tijdens dat
gesprek leren de beide partijen elkaar beter kennen en kunnen bazen
met hun hond de crèche bekijken.
Het spreekt voor zich dat honden elkaar verdragen, dus dienen ze wel
gesocialiseerd te zijn. De veel gestelde vraag: “Maar bijten ze elkaar
niet?” Natuurlijk wordt er wel een
gehapt of gegromd, ze willen maar
wat graag de baas spelen, maar dan
hebben ze pech want de begeleider
is de baas en één opmerking op de
juiste timing is voldoende. Ook een
veel gestelde vraag: “Kunnen ze niet
weglopen?” Nee hoor, de speelweide is goed omheind met een hekwerk van Heras. “Vinden honden
het leuk?” Natuurlijk! Maar kom het
eens uitproberen, bazen zien vrijwel
gelijk of de hond het wel of niet naar
zijn/haar zin heeft. Wat is er nou leuker voor een hond dan de hele dag
buiten met soortgenoten ravotten?
Thuis op de bank hangen en starend naar buiten kijken kan altijd
nog. Pak de uitdaging aan en geef
je hond een onvergetelijke dag, of
dagen, in de hondencrèche. Maak
een afspraak door te bellen naar:
0297-367729.

Gezondheidscentrum in
Oosteinde de lucht in...

Wereld Alzheimer dag op
de Ontmoetingsgroep
Aalsmeer - Maandag 21 september stond wereldwijd de ziekte van
Alzheimer onder de aandacht. De
ziekte van Alzheimer is een vorm
van dementie die begin deze eeuw
ontdekt werd door de Duitse neuropatholoog en psychiater Alois Alzheimer. Alois Alzheimer ontdekte na
het overlijden van zijn patiënte Augusta Deter dat de hersenen een
beeld vertoonden dat niet overeenkwam met eerder geziene afwijkingen van de hersenen. Ruim 200.000
Nederlanders lijden aan de ziekte,
door de vergrijzing zal dit aantal in
de loop der jaren alleen maar toenemen.
Ontmoetingsgroep Aalsmeer gevestigd in gebouw Irene aan de Kanaalstraat biedt ondersteuning aan
mensen met een beginnende tot
matige dementie. De ondersteuning
bestaat uit een gestructureerd dagprogramma waarin bewegen, geheugentraining, creatieve activiteiten en muziek centraal staat. Het
doel van het programma is het leren omgaan met de ontstane beperkingen door de dementie en het

Nieuw in Aalsmeer: Hondencrèche

en kortingsacties. De bezoekers van
de Warm Wonen Show maakten dit
keer tevens kans op het winnen van
29 weekendjes weg voor 2 personen en 36 Weber barbecues. Hoofdprijswinnaar Verhage, die samen
met zijn zoon naar Nieuw Vennep
was gekomen, kon zijn geluk niet
op. “Wat fantastisch! We kunnen
het haast niet geloven, 2.000 euro is
veel geld. Die ketel moeten we aanschaffen en wij hebben daarvoor al
geld gereserveerd. Dat komt nu vrij
en daarmee kunnen we andere leuke dingen doen.” De ideeën voor
besteding kaatsten al heen en weer
tussen vader en zoon en gingen van
een drumstel, naar de wintersport
tot een bezoek aan New York.
Feenstra is de leverancier als het
gaat om de vraag op warmtegebied.
Zij adviseren en installeren op maat
gesneden cv- en warmwatersystemen. Ook voeren zij preventief en
correctief onderhoud uit. Kijk voor
meer informatie over de diensten op
www.feenstra.com.

Aalsmeer - Het gezondheidscentrum is weer een stapje dichterbij zijn nieuwe onderkomen! Zaterdag is in alle vroegte het tijdelijke onderkomen van
huisartsenpraktijk de Vries in Oosteinde verhuisd. Met grote kranen en opleggers is het gezondheidscentrum vijftig meter naar het oosten verplaats, dicht
tegen het nieuwe winkelcentrum aan. Dertig meter verder komt het nieuwe
medisch centrum waar dokter de Vries, als een en ander volgens planning verloopt, in februari intrekt.

Enevenement gericht op kansen

Landelijke banenmarkt
in Amstelveen
Amstelveen - Op donderdag 1 oktober organiseren UWV werkbedrijf en de gemeenten Amstelveen,
Aalsmeer, Abcoude, Ouder-Amstel,
Ronde Venen en Uithoorn de zevende editie van de jaarlijkse landelijke banenmarkt. Bezoekers kunnen tussen 14.00 en 20.00 uur op
het Werkplein Amstel-Venen aan de
Laan Nieuwer Amstel 2 terecht voor
vacatures, informatie en advies. De
toegang is gratis. Het grootste banenevenement van Nederland staat
dit jaar in het teken van kansen. Immers, ondanks de economische tegenwind zijn bedrijven nog steeds
op zoek naar personeel. Ook in
branches die last ondervinden van
de crisis zijn er soms toch mogelijkheden. Anders dan voorgaande
jaren wordt de banenmarkt nu op
het Werkplein zelf georganiseerd.
Hierdoor is het mogelijk om de focus te leggen op de lokale werkgevers en werkzoekenden en wordt
er meer kwaliteit in de dienstverlening geboden. Meer dan 20 werkgevers, opleiders en re-integratiebureaus staan in Amstelveen klaar
met vacatures, informatie en advies.
Er worden veel extra activiteiten georganiseerd om de kansen op het
vinden van een baan te vergroten,

zoals competentietesten, CV check,
sollicitatiecommissie en workshops
gericht op solliciteren en presenteren. Voor bezoekers met avontuurlijke plannen biedt EURES vacatures
buiten de landsgrenzen en handige
informatie over werken en wonen in
het buitenland. Ook is er volop informatie over opleidingen, stages en
leerwerkbanen, het Ervaringscertificaat (EVC), arbeidsjuridische zaken
en zelfstandig ondernemen. Kortom,
de landelijke banenmarkt biedt kansen voor iedereen. Voor meer informatie, kijk op www.werk.nl.

Koffie-ochtend
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 29 september wordt er weer een koffieochtend voor vrouwen gehouden in gebouw Irene aan de Kanaalstraat.
Deze eerste morgen van het seizoen
komt Fieke Goedhart spreken over
het onderwerp: Verantwoordelijkheid nemen.
De toegang is gratis en de morgen
begint om tien uur, Vanaf half tien
staat de koffie klaar.

Lezing cease-therapie voor
autistieforme stoornissen
Aalsmeer - De lezing cease-therapie voor autistieforme stoornissen in
de praktijk van Catinka was informatief en hoopgevend. De aanwezige ouders waren vooral blij om te
horen dat er nu eindelijk een behandelmethode voor autistiforme stoornissen is waarmee genezing mogelijk is. Tot nu toe was het alleen mogelijk om de klachten zoveel mogelijk te remmen.
Verder waren zij verbaasd over het
aantal chemische stoffen dat een
oorzaak kan zijn van het ontstaan
van autisme. Bijvoorbeeld aspartaam dat als zoetstof tegenwoordig

in veel producten en ook in sommige medicijnen wordt gebruikt. Maar
ook xylomethazoline het werkzame
bestanddeel van neusspray, roken
en alcohol. Gebruik van deze en nog
andere stoffen door de moeder, voor
en tijdens de zangerschap kunnen
autisme veroorzaken.
Voor meer informatie kijk op www.
catinka.nl. Heeft u de lezing gemist,
maar bent u wel geïnteresseerd? Bij
voldoende aanmeldingen zal Catinka de lezing nog een keer herhalen, u kunt bellen 0297-363848 of
mailen naar info@catinka.nl om u
op te geven.
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Eten en drinken
Elke dinsdag, woensdag, donderdag

Dagschotel 8,75

Geniet van de Hollandse keuken
www.deoudeveiling.nl
Marktstraat 19
1431 BD Aalsmeer
0297-368378
info@deoudeveiling.nl
openingstijden:
di. t/m zo.: 15.00-1.00 uur
za. 12.00-2.00 uur
voor groepen aangepaste openingstijden

Opvallend
gezellig

Elk weekend
Top DJ’s

Aalsmeer

voor een Top avondje uit ga je nu
naar Danscafé de Praam

7 DAGEN PER WEEK

GEOPEND

Zijdstraat 60 • Tel: 0297-322010
voor meer info: www.cafedepraam.nl

Elke vrijdag van 21.00 - 23.00 uur

HAPPY HOUR: Bier 1,Ruim whisky-assortiment: ruim 20 soorten!
Weteringstraat 8 Aalsmeer 322949

Uit in
AALSMEER

het adres voor uw lunch,
diner of borrel

Maandelijks in De Oude Veiling

Danny Schmidt geeft aftrap
Americana roots seizoen
Aalsmeer - Het akoestische
Americana roots seizoen in
De Oude Veiling begint dit
jaar op zaterdagavond 17
oktober. De aftrap wordt
gegeven door de in Austin,
Texas woonachtige singersongwriter Danny Schmidt.
Zijn teksten worden in de
vakpers op een niveau geplaatst met die van kunstbroeders als Leonard Cohen, Townes Van Zandt en
Dave Carter. Na het winnen
van de prestigieuze Kerrville
New Folk award in 2007
noemde de vooraanstaande
roots en folk publicatie Sing
Out Magazine hem “de beste
liedjessmid die ze in 10 jaar
hadden gehoord.” Alleen op
het podium, met z’n gitaar en
poëtische teksten brengt hij
in een tijdloze troubadourtraditie muziek die z’n oorsprong vindt in traditionele
Appalachian gospel, oud
Engelse ballades, Piedmont
country blues en zestiger jaren folky protest liedjes. Dit
alles resulteert in bijzondere
liedjes ondersteund door

Zijdstraat 14,
1431 EC Aalsmeer
Tel. 0297-344602
www.hollandhuys.nl

zijn eigen unieke gitaarspel.
Kortom, een mooie kickstart
van het 2009-2010 seizoen.
Het concert begint 17 oktober om 20.30 uur. Reserveringen voor dit concert
kan van dinsdag tot en met
zondag van 12.00 tot 22.00
uur bij De Oude Veiling in
de Markstaat 19, tel. 0297–
368378 of via info@deoudeveiling.nl.
Alvast voor de agenda, ook
in De Oude Veiling: Zondag
22 november, aanvang 15.00
uur: Tim Grimm.

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur
Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

info 0297-329168
www.bonami.nl

IETS TE VIEREN
PRIVE OF ZAKELIJK?
WWW.PARTYCENTRUMBONAMI.NL

Wekelijks wisselend 4-gangen keuzemenu 37,50 p.p.
• Wij zijn 7 dagen per week geopend voor lunch en diner, dagelijks vanaf 12 uur.
• Nu ook dagelijks verse aanvoer kreeft en oesters
• Heeft u iets anders te vieren? Vraag naar onze speciale arrangementen.
Aarzel niet met ons contact op te nemen. Wij hebben ruimte tot 75 personen.

Kaarten nu verkrijgbaar

Win een reis naar Amerika

Karaoke in café de Praam

TV Kudelstaart speelt klucht
‘Alstublieft, geen sex’
Kudelstaart - Na de stilte van het
voorjaar kan weer genoten gaan
worden van een voorstelling van toneelvereniging Kudelstaart. De afgelopen maanden is er keihard gerepeteerd onder de bezielende leiding van de nieuwe regisseuse Mirjam Angenent. De spelers zijn er
klaar voor om u eens flink te laten
lachen. Dit jaar wordt de klucht ‘Alstublieft, geen sex’ van Anthony
Marriot en Alistair Foot ten tonele
gebracht. Het verhaal gaat over het
pas getrouwde stel, Peter en Frances, die boven een gerenommeerde
bank wonen, waar Peter en vriend
Brian werken. Plotseling ontvangt
het stel vreemde pakketjes, deze zendingen lijken niet te stoppen
en het stel zit met de handen in het
haar. Als ook de moeder van Peter,
zijn baas en nog een paar vreemde
figuren verschijnen is de verwarring
compleet. Natuurlijk levert dit vele

Aalsmeer - Zaterdag 26 september
wordt in danscafé de Praam de eerste voorronde van het landelijke karaoke kampioenschap. Geef je gratis op en maak kans op een reis naar
Amerika. Er doen tien horeca bedrijven uit Noord-Holland mee. Bij één
van de bedrijven word de finale ge-

hilarische momenten op. De voorstellingen worden gegeven op zaterdag 3 oktober, vrijdag 9 oktober
en de zaterdagen 10 en 17 oktober.
De toegangsboekjes kosten 10 euro per stuk en zijn telefonisch te bestellen bij Lia Bon, tel. 0297-360042
of 06-22410451 en te koop bij Gall &
Gall in winkelcentrum Kudelstaart.
De voorstellingen worden gespeeld
in het Dorpshuis Kudelstaart, zaal
open 19.00 uur, aanvang voorstelling 20.00 uur.
Voorstelling voor ouderen
Ook gaat weer een voorstelling speciaal voor ouderen gegeven worden.
Deze vindt plaats op woensdagmiddag 14 oktober, eveneens in Dorpshuis Kudelstaart. Kaarten zijn bestellen bij Gré Bon, tel. 0297-322310.
De voorstelling is gratis te bezoeken. Zaal open 13.00 uur, aanvang
14.00 uur.

Pontweg 28, 1432 BX Aalsmeer
info@oudeveerhuys.nl
www.oudeveerhuys.nl
7 dagen per week geopend
Graag tot ziens.
Reserveren gewenst: 0297-324762

houden. Je mag als deelnemer je eigen md of cd meenemen. De avond
word gepresenteerd door zangeres
Sandy Miller. De karaokewedstrijd
in de Praam in de Zijdstraat begint
om 23.00 uur en naast deelnemers
zijn bezoekers uiteraard ook van
harte welkom.

Zaterdag in Weteringbrug

Wildcat het podium op!
‘Storm’ bij brocante verkoop
Aalsmeer - Inmiddels is de brocante verkoop, twee keer per jaar aan de
Van Cleeffkade 12a, voor velen een
‘must’ om lekker te gaan snuffelen
tussen de mooie en grappige hebbedingen. Afgelopen Zaterdag en
Zondag openden Ellinore Makkink,
Ida van Hemert en Toos Vonk weer
de deuren van hun ‘winkel’ en gelijk

vanaf de aanvang liep het ‘storm’.
Onder andere borden, bestek, kaarsenstandaards, glazen, keukenspulletjes en andere bijzonder curiosa voor in huis werden tegen heel
schappelijke prijzen te koop aangeboden. De drie brocanteuzes kunnen hun hobby weer voortzetten. Ze
zijn tevreden, er is goed verkocht.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
26 september verzorgt de Aalsmeerse rockformatie Wildcat een optreden in café IJs de Jong in Weteringbrug. Weer een heel ander publiek
voor dit drietal, dat afgelopen maand
nog heeft opgetreden voor de Hells
Angels in Haarlem. Wildcat bestaat
uit zanger en gitarist Rein van der
Zee, op bas Rob Sloot op bas en
achter de drums neemt Jan Zwetsloot plaats. De band speelt dampende bluesrock, maar ook popkrakers uit de jaren zestig, zeventig en

tachtig van onder andere de Rolling
Stones en The Ronettes en stampende glamrockhits van ondermeer
Slade en The Sweet. Ook zullen enkele gastmuzikanten mee spelen.
Om het ‘geluid van toen’ zo natuurgetrouw te benaderen spelen de
rockers op gitaren die ook in het
Woodstock tijdperk werden gehanteerd en zonder effecten en trucs!
Café IJs de Jong is te vinden aan de
Huigsloterdijk 3 langs de Ringvaart.
De aanvang is 22.00 uur en de toegang is gratis.

Vrijdag ‘Into the Groove’ met
dj Feigo in De Oude Veiling

Barbecuefeest De Werven

Aalsmeer - Vrijdagavond 11 september is een barbecuefeest gehouden in de nieuwe wijk De Werven in
het centrum. De opkomst was groot.
Het was dan ook een prima mogelijkheid om alle nieuwe buren beter
te leren kennen. Er was live muziek
geregeld en een springkussen voor

Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 29 september organiseert buurtvereniging Ons
Genoegen de tweede speelavond in
het nieuwe seizoen. De kaarters komen bijeen in de locatie van Ons
Tweede Thuis in de Hortensialaan.
De zaal gaat open om 19.00 uur,

de kinderen. Verder lange biertafels
en banken om rustig te eten en bij
te praten met buurtbewoners was
zeer goed geregeld door een wervenbewoner. De kinderen hadden
het enorm naar hun zin waardoor de
ouders lekker lang konden natafelen. Het was een geslaagde avond.
vanaf 19.30 uur gaan de kaarten
verdeeld worden. Zowel leden als
nieuwe gezichten zijn welkom. Aan
het einde van de eerste speelavond
bleek dat de dames alle troeven in
handen hadden. De dames de Jong,
M. Spaargaren en N. Koning zijn op
een tot en met drie geëindigd met
resp. 6041, 5701 en 5693 punten.

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 25
september presenteert De Oude Veiling de eerste avond van het om de
week terugkerende ‘Into the Groove’
met dj Feigo. Even lekker ontsnappen aan de drukte en genieten in De
Oude Veiling met lounge en nu-jazz
van dj Feigo. Op de vrijdagavond
wordt het met ‘Into the Groove in het
café heerlijk genieten van een hap-

je en een drankje met ontspannende muziek van dj Feigo. Hij draait op
deze avonden de lekkerste Lounge
en NU-Jazz. Deze muzieksoorten
zijn momenteel erg populair en zeer
geschikt om even lekker te relaxen
(of te swingen) na een drukke week!
De avond in De Oude Veiling in de
Marktstraat begint om 22.00 uur en
de toegang is gratis.

Giro d’Italia
door Aalsmeer

start de ‘Giro’ in Amsterdam. Om de
wielerkaravaan door Aalsmeer te laten fietsen moet wel 5.000 euro worden neergeteld.
Dat bedrag gaat naar het Zeeuwse
Middelburg. Eerder haakte Alphen
aan de Rijn al af als doorkomstgemeente.
Het College aldaar besloot om de
renners niet door hun stad te laten rijden omdat dit 35.000 euro zou
moeten gaan kosten. En dat geld, zo
lieten de bestuurders van Alphen a/
d Rijn weten, geven zij liever uit aan
lokale evenementen.

Aalsmeer - In oktober dit jaar wordt
het definitieve parcours van de ‘Giro d’Italia’ bekend gemaakt. Zeker is
echter al wel dat de deelnemers aan
de Ronde van Italië 2010 een etappe door Aalsmeer rijden!
Burgemeester en wethouders maken dat bekend op de website van
de gemeente. Aalsmeer vormt een
‘doorkomstgemeente’ op de route
Amsterdam-Middelburg. Begin mei

Optreden Xray in Walrus
Aalsmeerderbrug - De geweldige
no nonsense band Xray verzorgt zaterdag 26 september vanaf 21.30 uur
een optreden in café De Walrus aan
de Aalsmeerderdijk. De beste nummers van onder andere Bob Seger,
Gary Moore, Golden Earring en vele
andere worden ten gehore gebracht
door Bas van Woerkom, Ruud Barten, Dennis Telleman, Martijn Bakker en Olaf Buiting.
De band speelt wekelijks in de regio
tussen Alkmaar en Zaandam in het
kroegen circuit waarbij een groep

enthousiaste fans ze fanatiek volgt.
Meer dan 100 jaar gezamenlijke ervaring spat er vanaf, niet alleen muziekaal maar ook het enthousiasme
is wat aanstekelijk werkt op het publiek en mag het handelsmerk van
Xray genoemd worden.
Voor een lekkere avond rocken en
dansen in De Walrus hoef je ook dit
keer niets te betalen. De echte muziek liefhebbers mogen dit unieke
concert niet missen en zijn van harte welkom aan de Aalsmeerderdijk
in Aalsmeerderbrug.
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Karter Kay als derde op
Europees podium

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 september

J.A.United.MD.1 – HBC MD.1

AALSMEER
Aalsmeer 1 – AFC 1
Aalsmeer 2 – DVVA 3
Aalsmeer 3 – CSW 2
Aalsmeer 4 – Amstelveen 3
Aalsmeer 5 – WV-HEDW 12
Hoofddorp 3 - Aalsmeer 6
VEW 4 - Aalsmeer 7
Aalsm/RKAV Vet.–Badh’dorp Vet.2

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
ZOB A1 - Aalsmeer A1

11.30 u

R.K.D.E.S.

Dames
Sp.Martinus DA.1 - Aalsmeer DA.1 14.30 u
R.K.A.V.
RKAV 2 – Sp.Martinus 2
RKAV Vet.2 – RCH Vet.3
Meisjes
Roda’23 MB.1 - RKAV MB.1

11.00 u

14.00 u
14.00 u

14.30 u

Jong Aalsmeer United
Junioren
J.A.United.B1 – Kadoelen B1
14.00 u
Adam Seref Spor B1 - J.A.United.B2 13.00 u
J.A.United .C1 – Concordia C1
13.00 u
Odin’59 C3 - J.A.United. C3
10.15 u
Pupillen
J.A.United.D1 – Almere D1
13.00 u
J.A.United.D2 – Legm.vogels D3
11.00 u
J.A.United.D3 – Zeeburgia D5
10.00 u
J.A.United.D4 – Pancratius D7
11.30 u
Tos Actief D5 - J.A.United. D5
10.00 u
Buitenveldert MD.2 - J.A.United. D6 9.00 u
J.A.United. E1 – NW.Sloten E1
9.00 u
RKDES E1 - J.A.United.E2
9.30 u
DIOS E2 - J.A.United.E3
9.30 u
J.A.United.E4 – Hoofddorp E7
9.00 u
J.A.United.E5 – BSM E3
9.00 u
J.A.United.E6 – Pancratius E.13
9.00 u
Bloemendaal E8 - J.A.United.E7
11.00 u
J.A.United.E8 – Pancratius E 13
9.00 u
J.A.United.E9 –AFC E 13
9.00 u
J.A.United.F1 – HBC F1
10.15 u
KDO F1 - J.A.United.F2
12.00 u
Kon.HFC F11 - J.A.United.F3
9.00 u
Hoofddorp F6 - J.A.United.F4
9.00 u
Concordia F1 - J.A.United.F5
9.00 u
J.A.United.F6 – J.A.United F9
10.15 u
Kon HFC F 17 - J.A.United.F7
10.00 u
J.A.United.F8 – KDO F2
9.00 u
J.A.United F6 - J.A.United F9
10.15 u
Meisjes
Volendam MC.2 - J.A.United.MC.1 12.00 u

Pupillen
RKDES D1 - Buitenboys D2
RKDES D2 – KDO D1
Roda’23 D 11 - RKDES D3
RKDES E1 – J.A.United E2
Ouderkerk E3 - RKDES E2
RKDES E3 – Ouderkerk E8
Almere E 12 - RKDES E4
RKDES F1 – VVC F4
Arsenal F6 - RKDES F3
RKDES F4 – VVC F4
RKDES F5 – KDO F3
RKDES F6 – Buitenveldert F8
RKDES F7 – RKDES F8
NFC/Brommer F5 - RKDES F9

11.00 u
9.30 u
12.30 u
9.30 u
10.00 u
11.00 u
10.15 u
9.30 u
9.00 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – Wartburgia DA.3
RKDES MA.1 – Victoria MA.1
Zwanenburg MB.1 - RKDES MB.1
Buitenveldert MC.4 - RKDES MC.1
Buitenveldert MD.6 - RKDES MD.1
BSM E5 - RKDES ME.1

13.00 u
11.00 u
14.30 u
10.30 u
14.00 u
9.00 u

Zondag 27 september
R.K.A.V.
BSM 1 - RKAV 1
RKDES 3 - RKAV 2
Swift 5 - RKAV 3
RKDES 5 - RKAV 4
RKAV 5 – Onze Gazellen 7
RKAV 6 – Sp.Martinus 6

14.00 u
14.00 u
13.00 u
14.00 u
11.30 u
11.30 u

Dames
Geel Wit DA.1 - RKAV DA.1

14.00 u

Jong Aalsmeer United
J.A.United B1 - - DSS B2

11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Hillegom 1
RKDES 2 – RKAVIC 2
RKDES 3 – RKAV 2
RKDES 4 – ZTS 2
RKDES 5 – RKAV 4
KLM 2 - RKDES 6
DIOS 7 - RKDES 7

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

Junioren
RKDES A1 – Hoofddorp A2
Waterwijk A4 - RKDES A2
Abcoude B1 - RKDES B1
DIOS B1 - RKDES B2
Omniworld C2 - RKDES C1
RKDES C2 – Nw.Wes C1

14.00 u
12.45 u
12.00 u
14.30 u
11.00 u
12.00 u

Aalsmeer - Na een enerverende
week in het Franse Salbris is de balans opgemaakt en heeft Kay van
Kemenade in zijn eerste Europese jaar een mooie derde plaats gehaald. Kay kwam dit weekend wederom als tweede over de finish
maar kreeg een tijdstraf omdat hij
bij een inhaalactie een andere karter
had geraakt. Door deze straf van 10
seconde zakte hij in het klassement
voor de dagoverwinning weg tot een
roemloze elfde plaats. Kay had gelukkig de andere drie wedstrijden
ook heel goed gereden en daardoor
mocht hij met zijn 14 jaar naast Josh
Webster en Edward Brand (beide 16
jarige Engelse rijders) op het podium plaatsnemen.

Jasper van Eijk wint eerste snelschaaktoernooi.

Seizoen start met snelschaken
bij schaakclub AAS
Aalsmeer - Het AAS-seizoen is
weer traditioneel afgetrapt met
het eerste snelschaaktoernooi van
het seizoen. En als het een voorbode voor de rest van het seizoen
is, dan wordt het seizoen druk en
spannend. Want spannend was het!
Vier spelers binnen een punt en veel
strijd in alle partijen. Jasper van Eijk,
Willem Moene, Marco de Groot en
AJ Keessen waren halverwege gedemarreerd, zodat zij onderling gingen uitmaken wie het eerste toernooi op zijn naam zou schrijven.
Jasper bleek daarin net de sterkste te zijn, 13 uit 18 was zijn totaal,
net een halfje meer dan Willem, die
weer een halfje voor had op Marco en AJ. Redmar Damsma en Ben

de Leur vormden het peloton, niet
meer bij machte om de koplopers
voor de finish te achterhalen; zij bleven nog wat bij met 10 punten. Henk
Noordhoek was net voor de bus gefinisht op 7,5 punt. Berrie van Leur
en Bob Feis moesten het doen met 6
punten terwijl Andre de Jong de rode lantaarn droeg. Schaakclub AAS
schaakt van begin september tot
eind mei op de vrijdagavond in de
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat.
Training en les wordt van 19.00 tot
20.00 uur gegeven, daarna volgt de
competitie tot 01.00 uur. Voor meer
informatie: AJ Keessen (competitieleider), tel. 0297-324459 of Henk
Noordhoek (secretaris), tel. 0297326143, www.aas.leisb.org

Autorally in Hellendoorn

Vier Oceanus zwemmers
op landelijke Speedodag

hevig zou gaan worden. Mark van
Eldik en Michel Groenewoud dreven een wig in de Ford falanx door
op de tweede proef 6 seconden van
Wevers af te snoepen. Na drie proeven op vrijdagavond, de vierde werd
geannuleerd na de zware crash van
Wevers’ buurman Bert van Losser,
bedroeg het verschil tussen Tsjoen
op de eerste plaats en Wevers op de
derde plaats slechts zes tellen. Na
de hervatting op zaterdagochtend
liepen Wevers en Van Weeren tegen
een probleem met de hydraulische
koppeling van de Ford Focus RS
WRC 06 aan. Toen de Belg Tsjoen
uitviel op de zesde proef spitste het
duel om de zege zich toe op een
strijd tussen Wevers en Van Eldik.
Ford versus Mitsubishi. Terwijl Wevers vanaf de achtste proef een probleemloze rally had, kende zijn rivaal de nodige problemen van technische aard. Van Eldik maakte een
op de eerste passage van de nagenoeg geheel onverharde proef Ligtenberg ook nog eens een foutje en
Wevers en Van Weeren sloegen een
onoverbrugbare kloof van meer dan
een halve minuut. “Voor mijn gevoel
heb ik na de Ligtenberg proef rustiger aan gedaan, maar de tijden bleven gewoon goed. Ik ben dolblij met
deze zege”, aldus Wevers na afloop.
“Twee keer op rij de grootste van
Nederland winnen daar kun je alleen maar van dromen”, vatte Van
Weeren, nadruipend van het champagnebad op het finishpodium, zijn
gevoelens kort samen.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond de landelijke Speedo dag van
de KNZB plaats. De snelste zwemmers per leeftijdsgroep waren door
de KNZB uitgenodigd. Oceanus was
ook uitgenodigd met vier zwemmers. Anouk van Noord, Bart Sommeling, Ruben Griffioen en Dennis
Weening, mochten hier naar toe. De
bekende trainer Fedor Hes opende
om 10.00 uur deze dag in het CIOS
te Arnhem. Voor de kinderen en hun
ouders was een apart programma
gemaakt. Na de opening heeft Titus Mennen, de bondscoach junioren en jeugd KNZB een heel leuk
verhaal verteld over hoe jeugd gestimuleerd kan worden. Winnen is
niet belangrijk gaf hij aan. Lekker
zwemmen en jezelf verbeteren was
zijn advies. Hierna gingen de zwemmers weg. Zij gingen anderhalf uur
diverse andere sporten doen Ook
veelzijdigheid aan sport is belangrijk voor de ontwikkeling van een
kind. De ouders kregen een sym-

Sjoelen in het
Dorpshuis

1. Hans Buijs
2. Pim v/d Meer
3. Pleun van Verseveld
D-klasse
1. Jeane v. Wees
2. Wil van Leeuwen
3. Jaap van Wees
E-klasse
1. Nico Verhaar
2. Willem Joren
3. Jan Geleijn Dzn
F-klasse
1. Herman Berkhout
2. Mirjam v/d Berg
3. Marry Bax

Wisselend succes nieuwkomers
Kudelstaart - De nieuwkomers Peter Buis, Leo Buis en Ronald Huijgens moesten respectievelijk spelen tegen Mladen Cicek, Gerard
Verlaan en Wouter Wiebes. Om met
de laatste te beginnen, Wouter was
nog steeds aan het nahijgen van de
hardloopwedstrijd tijdens de feestweek, het bewijs van zijn deelname
was de foto in de krant. Wouter en
Ronald waren aardig aan elkaar gewaagd en de partij eindigde uiteindelijk op remise. Daarentegen was
Peter Buis goed opgewassen tegen
Mladen en wist de partij met ruime
voorsprong te winnen.
Gerard Verlaan was te sterk voor
Leo Buis ondanks dat Leo sterk tegenstand bood. Gezien het spel van
Leo kunnen we echter nog veel van
hem verwachten.
Partij van de avond was de partij van
Kees van der Weijden tegen Fred

Buskermolen. Normaal gesproken is
Fred te sterk voor Kees. Echter, deze avond was het Kees die de wedstrijd bepaalde en Fred ruim 2 uur
het vuur aan de schenen legde. Pas
na 3 uur schaken wist Fred uiteindelijk Kees tot opgeven te dwingen.
Wat Kees afgelopen zomer heeft uitgespookt weten we niet maar het
is wel ten goede gekomen aan zijn
schaakspel.
Uitslagen ronde 3 van 17 september:
Joep v.d. Geest-Marco Hogenboom
0-1
Mladen Cicek-Peter Buis
0-1
Peter de Jong-Henk Raadschelders
1-0
Peter Verschueren-Wim de Hertog
1-0
Theo Baars-Gerard van Beek
1-0
Gerard Verlaan-Leo Buis
1-0
Bert Lammers-Paul den Haan
1-0
Jaap v.d. Bergen-Jurgen v.d. Zwaard
1-0
Ronald Huijgens-Wouter Wiebes
remise
Kees v.d. Weijden-Fred Buskermolen
0-1
Adri Meijhuis-Martin Poortvliet
0-1

posium van dr. J van Rossum, over
‘coaches die nooit verliezen’. De ouders en kinderen zagen elkaar weer
tijdens de lunch. Waarna de ouders
nog twee lezingen bijwoonden en
de zwemclinic van hun kind. Deze clinic werd door twee topzwemmers gegeven. Moniek Nijhuis en
Robin van Aggele (beide haalden
hele goede resultaten op de schoolslag op het WK). Verder hebben de
kinderen een ‘meet and greet’ gehad met Linsy Heister, onlangs zesde geworden op het WK langeafstanden zwemmen (25 km). Daarna stond nog een uur landtraining
op het programma.Na een lange,
zware, maar leuke en leerzame dag
voor zowel de ouders en de zwemmers, ging iedereen naar huis. De
kinderen hadden een mooi T-shirt
ter herinnering gekregen. De kinderen scoorden allemaal de handtekeningen van de drie topzwemmers op dit t-shirt en ze zijn daar
heel trots op.

Sponsor gezocht
Teammanager Ton Vink laat desgevraagd weten dat hij trots op Kay is
en dat Kay bij de Grand Finals goede kansen heeft om wereldkampioen te worden. Hij motiveerde dit
als volgt: “Iedereen rijdt tijdens de
world finals met gelijkwaardig materiaal en daarmee is de invloed van
de grotere budgetten van de Engelse teams niet meer van invloed.
Kay rijdt dit seizoen voor het eerst
Europees en hij heeft met zijn derde plaats zijn visitekaartje afgegeven.” “Ik ben ongelofelijk trots dat
ik dit jaar weer naar het WK karten
mag”, laat Kay in een reactie weten,
maar hij ziet ook nog een uitdaging.
De Grand Finals zijn niet naast de
deur en er moet een team mee om
Kay daar in Egypte technisch bij te
staan. Kay is derhalve op zoek naar
sponsors voor deze wedstrijd. Ook
voor volgend jaar is de begroting
nog niet rond en is er financiële ondersteuning nodig. Op zijn website
www.racingKay.nl staat een uitgebreid verslag met mooie foto’s. Over
twee weken rijdt Kay de een na laatste wedstrijd voor het Nederlands
Kampioenschap op het circuit van
Genk in België.

Aalsmeerse navigator Jalmar
praat Erik naar historische zege
Aalsmeer - Tijdens de afgelopen
weekeinde verreden 28e uitgave
van de Schutte Informatisering Hellendoorn Rally is Erik Wevers toegetreden tot een zeer exclusief gezelschap van winnaars. De streekrijder
uit Markelo wist namelijk voor de
vierde maal na 2003, 2005 en 2008
het grootste rallyevenement van
Nederland op zijn naam te schrijven. Wevers evenaart daarmee het
record van Dieter Depping en passeert streekgenoot en Hellendoorn
icoon Erwin Doctor. Maar Erik Wevers, naar de zege genavigeerd door
Jalmar van Weeren uit Aalsmeer, is
vanaf dit weekeinde ook tot een nog
selecter groepje rallyrijders wat de
Hellendoornse klassieker meerdere malen achter elkaar wist te winnen toegetreden. Alleen de Duitser Armin Kremer (1999 en 2000)
en Erwin Doctor (1988, 1989 en
1990) wisten dit kunststukje eerder
te volbrengen. Wevers en Van Weeren kregen de zege in Salland zeker niet cadeau. Zuiderbuur Pieter
Tsjoen, winnaar van 2004, keerde terug naar Hellendoorn met een Ford
Focus RS WRC 08. Mark van Eldik,
winnaar van 2007, bracht de machtige Mitsubishi Lancer WRC 05 mee.
En deze drie heren vormden het supertrio van deze Hellendoorn Rally.
Het drietal opende, bijna zoals gebruikelijk in Hellendoorn, furieus op
vrijdagavond. Met gelijke tijden op
de beide passages van de proef bij
Daarle lieten Wevers en Tsjoen meteen zien dat de strijd om de winst

Schaakclub ’t Kalende Pionnetje

Waarschuwing
Tijdens de vrije trainingen liet Kay
al zien dat hij iemand was om rekening mee te houden. Samen met
de uiteindelijke dagwinnaar Edward
Brand noteerde hij, keer op keer de
snelste rondetijden op het bord. De
leider van het Europese klassement,
Josh, kwam er met zijn trainingstijden dit keer niet aan te pas. De achterstand van Kay en Edward was helaas te groot om hem van zijn eerste
plaats te stoten en samen moesten
zij uitmaken wie er tweede en wie er
derde zou worden. Helaas voor Kay
was de 16 jarige Engelsman te snel
in de finale en moest hij de dagoverwinning aan hem overlaten. Later moest Kay zich bij de wedstrijdleiding melden en kreeg hij te horen dat er bij een inhaalactie ongeoorloofd contact was geweest met
een andere rijder. Kay kreeg een officiële waarschuwing met de daarbij behorende tijdstraf. Gelukkig
had dit geen invloed op de rangschikking in het algemeen klassement van de Euro Challenge Rotax
Max Junior 2009. Bij de prijsuitrei-

king van de Europese bekers was
Kay dit voorval alweer gauw vergeten. Met een grote glimlach klom hij
op het podium en nam hij niet alleen
een fraaie beker in ontvangst maar
kreeg hij ook een ticket voor de
Grand Finals!, het wereld kampioenschap karten, later dit jaar in Sharm
el Sheik, Egypte. Daar Kay met zijn
welverdiende derde prijs al een ticket had verdient moest hij de prijs
voor de beste nieuwkomer (rookie)
doorschuiven naar de volgende (de
op een-na-beste) nieuwkomer, wederom een Engelsman maar nu één
van 15 jaar.

Aalsmeer - Uitslag sjoelavond van
Sjoelclub Aalsmeer op 17 september:
Hoofdklasse
1. Cock Tukker
2906
2. Patrick Haring
2862
3. Hans v. Leeuwen
2793
A-klasse
1. Marja Springintveld
2675
2. Cor Franck
2634
3. Sjaak Siebeling
2615
B-klasse
1. Klaas van Leeuwen
2581
2. Wim van Leeuwen 2535
3. Jan Geleijn Czn
2497
C-klasse

2462
2434
2390
2335
2328
2309
2304
2213
2197
2148
1978
1939

De volgende sjoelavond is vanavond, donderdag 24 september, in
het Dorpshuis van Kudelstaart. De
aanvang is 20.00 uur en zowel leden
als nieuwe gezichten zijn welkom.

Tafeltenniscompetitie

Forse nederlaag Bloemenlust 1
Aalsmeer - Bloemenlust 1 moest
in de Bloemhof een forse 2-8 nederlaag incasseren tegen het sterke Tempo Team 4. Alleen Brian v.d.
Heuvel kwam twee keer tot winst,
terwijl Hervé Pantegnies en Johan Berk alle hun drie tegenstanders moesten feliciteren. In zijn eerste wedstrijd was Hervé lang kansrijk, maar met 5-11 trok hij in de beslissende vijfde game aan het kortste eind.
Ook het dubbelspel door Heré en
Johan was, ondanks een spannende strijd, een prooi voor de Amsterdamse bezoekers. Brian was heel
dicht bij een derde punt voor hem
en voor Bloemenlust. In een hoogstaande en zeer spannende partij
moest er een vijfde game aan te pas
komen om de beslissing te brengen
(15-13, 11-13, 11-7, 9-11). In die vijfde game kreeg Brian op 10-8 twee
matchpoints, maar zijn tegenstander gaf niet op en sleepte met 1012 alsnog de zege uit de strijd. Bloemenlust 2 speelde vrijdagavond tegen Spaarne 3 in Haarlem. De eerste verliespunten stapelden zich direct op en Ton de Hollander, Frans
Ravesteijn en Bart Spaargaren keken al snel tegen een 3-0 achterstand aan. Bart verloor net aan in
vijf games. Ton was heel dicht bij
een overwinning, maar moest helaas in de vijfde game capituleren.
Ook Frans moest in z’n eerste tegenstander z’n meerdere erkennen.
Pas in het dubbelspel werd door
Frans en Bart het zwaar bevochten
eerste tegenpunt gescoord na een
zeer spannende strijd. Daarna kon
Bart makkelijk 3-2 maken. Ton was
vervolgens twee keer vrij kansloos.
Frans moest ook in z’n tweede wedstrijd een verliespunt incasseren,
maar wist z’n laatste partij wel weer
gemakkelijk te winnen. Bart pakte in
zijn derde wedstrijd na wederom vijf
games te spelen zijn tweede winstpunt, waardoor hij eindstand op 64 bracht, helaas wel in het voordeel
van Spaarne.
Derby tegen Rijsenhout
Bloemenlust 3 moest in de derby te-

gen buurvereniging Rijsenhout 1 in
de Bloemhof de Aalsmeerse eer verdedigen.
Rijsenhout kwam op een 0-2 voorsprong door overwinningen van Piet
van Oudenaren op Irene Gerritsma
en Carel van Brakel op invaller Dirk
Piet. Vervolgens was het Zjimmy
Kusztykiewicz die Paul Clement aftroefde en samen met Irene ook het
dubbelspel won van Piet en Carel:
2-2. In de vijfde partij was Dirk heel
dicht bij een stunt, door als invaller
uit de zevende klasse het de vijfde
klasser Piet zeer moeilijk te maken.
Na 2-2 in games (7-11, 12-10, 9-11,
14-12) moest hij zich toch nog met
8-11 gewonnen geven. Irene zorgde
voor het gelijkmakende punt door
knap Paul te verslaan en Zjimmy
tekende met zijn tweede overwinning (op Carel) de 4-3 aan. Dirk Piet
speelde in de vijde klasse alsof hij
nooit anders doet en dwong tegen
Paul Clement wederom een beslissende vijfde game af. Deze ging met
10-12 nipt naar Paul, die Rijsenhout
terugbracht naar 4-4. Zjimmy Kusztykiewicz bracht met zijn derde zege
van de avond het vijfde Aalsmeerse
punt op het bord ten koste van Piet
van Oudenaren.
In de laatste partij had Irene Gerritsma niets in te brengen tegen Carel van Brakel die eenvoudig het gelijkmakende punt voor Rijsenhout
scoorde: 5-5.

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens de OVAK-soos op woensdag
16 september is gewonnen door
Wim Buskermolen met 5504 punten, op twee is Arie Oliemans geëindigd met 5071 punten, op drie
Jan Alderden met 4924 punten en
op vier Engeltje Jongkind met 4889
punten. De volgende kaartmiddag
30 september vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
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Danny Zorn wint eerste
dartavond Poel’s Eye !

Zaalvoetbal

Fico start seizoen fortuinlijk

Aalsmeer - Eindigde Fico vorig
seizoen in de hogere regionen van
de competitie met een vervangend
eerste team, seizoen 2009-2010 is
hoopvol. Vorige week in Amsterdam
een 9-4 winst op Dug Out 3 en deze
week in De Bloemhof Aalsmeer een
klinkende 10-2 overwinning op het
plaatselijke Zekveld Sport 2.
Van Zekveld Sport zijde een ietwat ‘matte’ vertoning en Fico had
een fortuinlijke start. Scheidsrechter Jaap Passies uit Hoofddorp had
er een makkelijke ‘pot’ voetbal aan.
Door de KNVB is Futsal weer zaalvoetbal genoemd. Fico startte in
hoog tempo, strak combinerend en
in de vierde minuut een spetter van
Wouter Verseveld op de Zekveldpaal. Zeven minuten later in de elfde minuut toch 1-0, weer door Wouter Verseveld.
Na 14 minuten opnieuw winst voor
het Zekveld doel, via een eigen Zekveld speler de 2-0. In toenemende
mate ging Fico door en drukte zich
in de 22e minuut uit in een 3-0 voorsprong door opnieuw Wouter Verseveld met een schot via een Zekveld
verdediger.
In de eerste helft nog een vrije trap
van Zekveld van zo’n 10 meter afstand die keeper Manuel Groot met
‘klemvast’ wist te keren. Met dit
wapenfeit was de eerste helft verstreken. De tweede helft een herhaling van de eerste helft met opnieuw hoge inzet aan Fico zijde, collectief goed voetbal en keeper Manuel Groot in supervorm.
Al in de 29e minuut uit een pass
van Lex Hendrikse scoorde Rob v.d.
Broek de fameuze 4-0 en Fico zat
op ‘rozen’. De smaak was te pakken
en een dieptepass op Mike Runge
deed hem prachtig scoren: 5-0.
Toen in de 35e minuut Lex Hendrikse niets anders dan de 6-0 kon maken, nam Fico even ‘gas’ terug en
redde Zekveld Sport de eer met een
vrije trap in tweeën en scoorde 6-1,
gezien de stand geen probleem.

Met nog 10 minuten te gaan nam Fico weer het initiatief en een streep
van Barry v.d. Weijden had de Zekveld keeper amper gezien maar leverde wel de 7-1 op. Het ging soepeltjes bij Fico. In de 45e minuut
stond Fico 7-2. In de 47e minuut een
combinatie van Mike Runge op Lex
Hendrikse die daarna raak schoot:
8-2. In de 48e minuut schoot Rob
v.d. Broek op Mike Runge en hij wist
er 9-2 van te maken.
Toen in de laatste 2 minuten voor de
10-2 in hoog tempo werd gescoord
via binnenkant paal was Fico met
10-2 over Zekveld Sport heen gespeeld in een zeer sportieve wedstrijd en goede leiding van arbiter J.
Passies uit Hoofddorp.
Voor Fico een goede start met 6 uit
2 en een score van 19 vóór en 6 tégen!

Geleijn winnaar
bij Oostend
Aalsmeer - Op een zeer goed bezochte kaartmiddag voor de 55 +ers
van buurtvereniging Oostend is afgelopen 17 september fanatiek en
hoog gekaart. J. Geleijn werd de uiteindelijke winnaar met 5471 punten. Op twee is N. Doeve geëindigd met 5190 punten, op drie T. Niclai met 5142 punten, op vier R. Geleijn met 5020 punten en op vijf D.
Tromp met 4990 punten. De poedelprijs mocht mevrouw A. Verkerk
in ontvangst nemen met 3587 punten. Bij het rummicuppen bleek mevrouw Kuin onverslaanbaar. De volgende speelmiddag is op donderdag 1 oktober. De aanvang is 14.00
uur, maar de zaal is open vanaf
13.30 uur. Plaats van samenkomst
is buurthuis Het Middelpunt aan de
Wilhelminastraat.

Handbal

FIQAS verspeelt Super Cup
Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer zijn er niet in geslaagd
om opnieuw de Super Cup, de strijd
tussen de landskampioen en bekerwinnaar van vorig jaar, te winnen.
In het Topsportcentrum van Almere
verloren de Aalsmeerders vrijdagavond met 23-25 van Kras/Volendam. De wedstrijd begon aan beide kanten wat slordig: over en weer
werden kansen gemist en fouten
gemaakt. Na vijf minuten opende
Volendam pas de score: 0-2. In eerste instantie kon FIQAS Aalsmeer te
weinig beginnen tegen de snel opgebouwde aanvallen van de Volendammers, die mede door balverlies
aan Aalsmeerkant konden uitlopen
naar 3-6, 4-8 en even later zelfs 510. Daarna ging het beter draaien
en kwam FIQAS Aalsmeer ook beter
in de wedstrijd. Robin Boomhouwer
lobte de bal in een rebound over de
Volendamse keeper, Jeffrey scoorde
uit een break out en Jimmy Castien
maakte er 8-10 van. Vervolgens had
Stefan Geleijn kans op de aansluitingstreffer, maar miste vanaf zeven
meter. Dat zou Jeffrey Boomhouwer later ook nog een keer gebeuren en Volendam profieerde: 9-12
ondanks het uitstekende keeperswerk van Micha Hoogewoud. De
ploegen gingen rusten bij een 11-14
stand. In de tweede helft stond de
dekking van FIQAS Aalsmeer duidelijk beter en daarachter blonk Jeffrey Groeneveld bovendien uit. Jimmy Castien, Stefan Geleijn en Jeffrey Boomhouwer zorgden nu wel
voor de aansluiting: 14-14, al werden tussendoor ook nog de nodige kansen gemist. Maar Groeneveld
hield FIQAS Aalsmeer in de race. Na
een klein kwartier was er zelfs voor
het eerst een voorsprong: 17-15 en
de meegereisde supporters gingen
er eens goed voor zitten, want Volendam leek steeds meer moeite te
krijgen met de sterke Aalsmeerse
verdediging.
De eigen schoten werden echter
een beetje te geforceerd en twee
tijdstraffen op rij zorgden opnieuw
voor een achterstand: 18-20. Er
kwam weer aansluiting: 19-20, maar
daarna werden er te veel fouten gemaakt om het Volendam echt lastig
te maken: balverlies en te onnauwkeurig schieten: 19-22. Na opnieuw
goede stops van Groeneveld kwam
FIQAS Aalsmeer toch weer dichterbij: 21-22 en kreeg opnieuw kansen om op gelijke hoogte te komen,

foto: Jacqueline Kristelijn

Jong AZ wint na leuke
wedstrijd van Aalsmeer
Aalsmeer - Ter gelegenheid van het
90-jarig jubileum stond afgelopen
donderdag 17 september de wedstrijd Aalsmeer tegen Jong AZ op
het programma.Deze wedstrijd was
georganiseerd door de hoofdsponsor van Aalsmeer, Flynth adviseurs
en accountants, tevens sub sponsor van AZ. In een boeiende wedstrijd bekeken door talrijk publiek
moest Aalsmeer vol aan de bak om
AZ van het lijf te houden. Sommige van de spelers van Jong AZ zitten regelmatig bij de A-selectie. Natuurlijk probeerde AZ Aalsmeer in
het begin te overklassen. Conditioneel kon Aalsmeer het bijbenen
en er ontspon zich een leuke wedstrijd. In de zesde minuut testte Johan Gudmundson voor de eerste
keer René Jonker, maar hij stopte
het schot. Ook in de negende minuut was hij alert op een schot van
Kolbeinn Sigthorsson. AZ was vooral via linkeraanvaller Gudmundson
gevaarlijk en een knal van hem in de
zeventiende minuut ging rakelings
over. Een schot in de zevenentwintigste minuut van Chevello de Rijp
ging via de paal naast. Aalsmeer
kon hier aanvallend weinig tegenover stellen. De gebroeders Yildiz
waren niet opgewassen tegen Milano Koenders en Vincent Moster. Het
technisch surplus en balsnelheid
waren beter van AZ. Achterin liep

Aalsmeer sterk te voetballen. Vooral Burak Sitil was overal aanwezig
en brak menig AZ aanval. De eerste kans voor Aalsmeer kwam in de
negenentwintigste minuut toen Ilker
Yildiz gevaarlijk doorkwam. Keeper
Wesley Zonneveld voorkwam een
doelpunt. Een aanval van AZ in de
drieëndertigste minuut werd in eerste instantie gestopt door René Jonker, maar in de rebound scoorde
Chevello de Rijp 0-1. Aalsmeer beperkte zich tot de rust met verdedigen en stond aanvallend op een
laag pitje. Met zeven wissels na de
rust was Aalsmeer aanvallend tot
meer in staat en moest AZ achterin constant vier man houden. Uit
een tegenaanval in de zesenvijftigste minuut scoorde Roland Alberg
voor AZ 0-2. In de negenenzeventigste minuut werd door goed doorzetten van Wieger Visser zijn schot
ternauwernood tot corner verwerkt
door Wesley Zonneveld. AZ viel regelmatig aan, maar de vele schoten
gingen gelukkig voor Aalsmeer net
naast of over. En zo eindigde deze
leuke wedstrijd met de leuke uitslag
0-2. Scheidsrechter Ron Breebaart
had de wedstrijd volledig onder
controle. Het publiek kon zich na de
wedstrijd verder vermaken met de
Disco 2000 in de kantine.

prijs over twee weken! Wel prijzen
voor de winnaars van de speelronden, de planten van sponsor Baardse BV werden om 24.00 uur uitgereikt.
170 Finish voor Peter
De hoogste finish werd bij de dames gegooid door Marieke van
Zanten. En bij de heren? Op 20 februari 2004 gooide Peter van de
Laarse de allereerste 170 finish bij
Poel’s Eye. En jawel, op 18 september 2009 heeft Peter van de Laarse
de tiende 170 finish! Een prachtig
moment natuurlijk. Tot de halve finale in de winnaarsronde kwamen
Arnold Sluys en Floortje van Zanten. Tot de kwartfinale Rob Broekhof, Roy de Jong, Dennis van Dillen
en Lex Nijp. Bij de dames kwamen
Henny Taal en Tilly tot de halve finale. Over twee weken meer aandacht
voor de overige drie rondes Met de
nieuwe formule zijn er meer gelijkwaardige wedstrijden, meer kans op
succes voor de minder getalenteerde darters. Darten is leuk en gezellig, daar gaat het om bij Poel’s Eye,
iedereen is welkom, ook om te kijken! De volgende speelavond is vrijdag 2 oktober. Inschrijven kan tot
19.45 uur en de kosten van deelname zijn 3,50 euro. Er wordt gedart in
het dorpshuis van Kudelstaart. Voor
meer informatie, check de regionale
website www.poelseye.nl.

De finalisten Danny Zorn en Arie van de Eijkel.

Jack van Muijden.

maar die werden niet benut, terwijl
Kras/Volendam de kansen wél afmaakte en er zo uiteindelijk met de
Super Cup vandoor ging. De conclusie kan zijn dat het team van FIQAS Aalsmeer nog niet optimaal op
elkaar is ingespeeld, maar dat dat –
met alle individuele klasse binnen
het team – een kwestie van tijd zal
zijn. Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer 7, Stefen Geleijn 5, Jimmy Castien 3, Robin Boomhouwer en Jarcha van Dijk 2, Falco van Assendelft
van Wijck, Rodrigo Huttinga, Ruud
Neeft en Frank Lübbert 1.
In slotfase langs Limburg
Na de verloren Super Cup wedstrijd op vrijdag moesten de mannen van FIQAS Aalsmeer zaterdag
meteen naar Limburg voor de inhaalwedstrijd tegen de Lions. Die
partij zat ongetwijfeld nog in de benen, want na tien minuten keek FIQAS Aalsmeer tegen een 3-7 achterstand aan. Hierna kwamen de
Aalsmeerders beter in de wedstrijd,
kwamen eerst bij tot 6-9 en vlak
voor rust wist Bas Troost de ploeg
voor het eerst op voorsprong te zetten:13-12.
De Limburgers bleven ook scherp en
zij pakten toch een minimale voorsprong bij rust: 13-14. Na de pauze
werd dat eerst nog 13-15, waarna
zich een meer gelijkopgaande wedstrijd ontspon: 15-15 en even later
17-17. In deze fase was het keeper
Jeffrey Groeneveld die de Aalsmeerders in de wedstrijd hield door vrije
kansen en een strafworp te stoppen
en zo kon FIQAS Aalsmeer, via twee
goals van Frank Lübbert, weer op
voorsprong komen. Nog twee keer
kwamen de Limburgers op gelijke hoogte: 21-21 en 22-22, daarna
zorgden twee doelpunten van Jeffrey Boomhouwer voor de veilige
marge van twee die werd vastgehouden tot het eind: 25-23 voor FIQAS Aalsmeer, dat zich vanavond,
donderdag 24 september, alweer
kan opmaken voor de volgende inhaalwedstrijd, om 20.00 uur thuis in
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg tegen Eurotech/Bevo dat een
onverwacht ruime zege boekte op
v.d.Voort/Quintus.
Zaterdag 26 september staat de uitwedstrijd tegen Hellas op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in de Hellas-hal aan de Laan
van Poot in Den Haag. De aanvang
is 20.00 uur.

Kudelstaart - De kampioen van
2008-2009 Danny Zorn voert vanaf het eerste Poel’s Eye avondje de
ranglijst al weer aan. In een mooie
finale trok hij de winst tegen Arie
van de Eijkel naar zich toe. De vierde leg in de finale was van cruciaal
belang. Arie kon terugkomen tot 22, met 12 darts op een dubbel, maar
na een aantal missers gooide Danny
wel de dubbel: 3-1 dus in plaats van
2-2. Arie was gebroken en Danny
wint het eerste Poel’s Eye avondje
van het nieuwe seizoen. Bij de dames wint Jolanda Heysteeg in de finale van Vanessa Rösken. Jolanda
wint alweer haar elfde speelavond.
Vanessa werd vorig seizoen toegevoegd op de board of fame op de
website www.poelseye.nl.
Het was de eerste avond met een
nieuwe formule. Maar liefst vijf finales werden er gespeeld om circa 23.45 uur. Meer dartwedstrijden verdeeld over meerdere knockout ronden. Of het bevalt? Over drie
speelavonden wordt de balans opgemaakt. Wat nu al niet meer is weg
te denken is de Mystery Out. Iedereen die een hoge finish (vanaf
90) gooit kan meedoen aan dit spel.
Een extra dimensie aan het gezellige
Poel’s Eye avondje. De eerste draai
aan het rad (uniek in Nederland) gaf
een finish aan van 153. Géén winnaar deze keer. De finishes blijven
staan, wellicht valt de Mystery Out

Atletiek: AV Aalsmeer

Mini Dam tot Dam loop
prooi voor Jordi

Anne-Marie, Erik, Daan en Helmi op 1e plaats

Prikburren om de grote prijs
van Aalsmeer op Uiterweg
Aalsmeer - Dinsdagavond 8 september is voor de tweede keer tijdens de verlichte tuinen aan de Uiterweg het prikbordkampioenschap
gehouden. De IJsclub had er al lang
naar uitgekeken nadat deze winter in januari heerlijk ijs lag en heel
Aalsmeer op de schaats de Westeinder over aan het schaatsen was
en meerdere mensen met het prikburren in aanraking zijn gekomen.
De IJsclub verwachtte daardoor extra inschrijvingen. En inderdaad, al
met het opbouwen van het parcours
kwamen er deelnemers om zich in
te laten schrijven en tegen de tijd
dat er werkelijk gestart ging worden waren in totaal 42 startbewijzen uitgereikt.
Alleen het aantal deelnemers bij
de jongens viel tegen. Alle deelnemers konden twee maal starten om
hun tijd scherp te stellen. Het start
moment viel wel eens zwaar, want
door de oorverdovende knal van het
start pistool bleven de meeste van
schrik stokstijf zitten in plaats van
keihard weg te prikken. Als de deelnemers wel snel weg waren van de
start, dan hadden zij automatisch bij
het ronden van de boei al een groot
voordeel. Men moest namelijk om
één grote pylon heen sturen en dat
ging vele malen makkelijker als er
geen tegenstander in de weg stond.
En zo kwamen zij in volle snelheid af
op de finishlijn. Het leverde mooie
taferelen op.
Tussendoor werd er heerlijke chocolademelk en roze koeken rondgedeeld en was er zowaar een ijscowagen met heerlijke soorten ijs.
Bij de meisjes is Anne-Marie Hansen met 27,58 seconde op één geëindigd, plaats twee is behaald door
Rosanne Appelman met 27,89 seconde en derde is Noortje van de
Meer geworden met 28,81 seconde. Bij de jongens was de opkomst
mager en ging de strijd tussen Luuk
Persoon en Erik Kramer waarbij Erik
net iets sneller bleek op 25,22 seconde en Luuk op twee met 25,97

seconde. Bij de heren vlogen de
vonken van het pad en werd Daan
Keessen met 21.39 seconde eerste,
op twee Rutger Tas met 22.04 seconde en als derde is Paul Spaargaren geëindigd met 22.12 seconde.
Voor de categorie dames had een
grote groep zich aangemeld.
Van deze deelnemers kwam Helmi Kramer als snelste uit de strijd
met een tijd van 28,02 seconde. De
tweede plaats, slechts 1 seconde later, wist Mieke Buis met 28.03 seconde te veroveren. En op de derde
plaats Marleen Spaargaren met een
tijd van 29.82 seconde. Onder deze deelnemers waren ook de dames
Netty Otto en Gerda Kooij, die met
hun hoge leeftijd, wel een hele prestatie hebben neer gezet om ook een
rondje te prikburren tegen elkaar.
Terug kijkend op een zeer geslaagd
evenement bedankt de ijsclub alle
vrijwilligers en met name Rutger Tas
voor het beschikbaar stellen van zijn
parkeerterrein waar nu de nodige
barsten zijn in ontstaan.

Start klaverjassen
bij VZOD
Kudelstaart - Het nieuwe klaverjasseizoen gaat weer beginnen. Vrijdag 25 september worden de kaarten geschut. Er staat een prachtig
klaverjasprogramma voor het komende seizoen klaar bij VZOD met
maandelijks een gezellige klaverjasavond. Het klaverjasprogramma
voor het gehele seizoen ligt ter inzage op de inschrijftafel. De eerste
avond telt direct mee voor de Jans
en Jannie Bos trofee waarvoor aan
het einde van het seizoen mooie
prijzen te verdienen zijn. Iedereen
is vrijdag welkom in de kantine van
VZOD aan de Wim Kandreef waar
vanaf 20.00 uur de kaarten verdeeld
worden.

Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
werd voor de vijfentwintigste maal
de Dam tot Damloop gehouden, één
van de grootste loopevenementen
ter wereld over tien Engelse mijl van
Amsterdam naar Zaandam.
Bij dit evenement was onder andere voor de jeugd een loop over vier
Engelse mijlen, de zogenaamde mini Dam tot Damloop, in het centrum
van Zaandam.
Na een succesvol baanseizoen wist
AVA Bjunior Jordi Baars afgelopen
zondag deze wegwedstrijd over circa 6,4 kilometer winnend af te sluiten. Met een tijd van 21.43 min. wist
hij circa vijfduizend concurrenten
achter zich te laten.

Jeffrey Talent van het jaar!

Bijna alle Handbal Awards
voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer is bij
de heren de grote winnaar geworden van de Handbalverkiezingen
over het seizoen 2008/2009.
Acht van de negen prijzen gingen
naar spelers van het kampioensteam van het afgelopen seizoen. Micha Hoogewoud werd verkozen tot
beste keeper, Mark Roest tot beste linker-opbouwspeler en Jimmy
Castien tot beste rechter-opbouw-

speler.
De prijs voor beste middenopbouwer ging naar Wai Wong en Robin
en Jeffrey Boomhouwer verdienden
een award voor resp. beste rechteren linker-hoekspeler. Alex Curescu
kreeg de prijs voor beste trainer/caoch en tot slot werd Jeffrey Boomhouwer door bondscoach Harry
Weerman ook nog uitgeroepen tot
het Talent van het Jaar.

V.l.n.r. Robin Boomhouwer, Jeffrey Boomhouwer, Jimmy Castien, Mark Roest
en Micha Hoogewoud. Foto Don Ran.
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Cursussen op Binding Zolder
Kudelstaart - Ben jij een meisje
dat interesse heeft in make-up, gezichtsverzorging, hippe kapsels en
meer? De Binding Zolder start met
een beauty cursus. Deze cursus bestaat uit vijf lessen en een eindles.
Elke les wordt een ander onderwerp
behandeld, zo weet je aan het eind
van de cursus allemaal leuke en verschillende dingen over beauty! Niet
alleen theorie komt aan de orde, er
wordt ook veel uitgeprobeerd, zoals
bijvoorbeeld een maskertje, makeup en nagellak.
De cursus begint op woensdag 7
oktober, is van 19.00 tot 20.30 uur
en kost 15 euro per persoon. Opgeven kan door je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer te mailen
naar manon@debinding.nl of door
op dinsdag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur te bellen
naar 0297-892091 of 06-13989304.
Opgeven kan tot en met maandag
5 oktober. De cursus wordt gegeven

Nieuwe leden welkom

Majorettes van Melomanie
zetten beste beentje voor

op de Binding Zolder in het SJOK
gebouw aan de Haya van Somerenstraat 35c.
Lekker leren koken?
En vanaf vrijdag 9 oktober start ook
weer een kookcursus voor tieners.
Het vorige seizoen is er lekker gekookt op de Zolder in Kudelstaart
en ook het komende seizoen zullen
er weer heerlijke gerechten worden
gemaakt. In zeven lessen komen er
verschillende wereldgerechten aanbod en wordt er van alles geleerd
over voor- en hoofdgerechten, maar
wordt er ook aandacht besteed aan
tafeldekken en serveren. De laatste les wordt er een diner voorbereid voor vrienden en familie van de
deelnemers.
De kosten voor de cursus zijn 40 euro. Lijkt jou het leuk en ben je tussen de 10 en 15 jaar? Geef je dan
snel op via bovengenoemd emailadres of telefoonnummer.

Rijsenhout - Zaterdagmiddag 19
september was in Rijsenhout de
jaarlijkse verenigingenmarkt. Natuurlijk was Drumfanfare Melomanie naast vele andere Rijsenhoutse
verenigingen ook van de partij om
zich te presenteren. Buiten stond
een kraam opgesteld met een grote variatie aan instrumenten waarbij iedereen in de gelegenheid was
deze even uit te proberen. Binnen
in een van de zalen van Dorpshuis
de Reede konden kinderen aan de
slag met pompons en batons (majorette stokken). Om 15.00 uur werd
een majorette workshop gegeven
door de eigen instructrice waarna
om 16.00 uur buiten een demonstratie gegeven werd. Tijdens deze demonstratie lieten de meisjes
het showtje zien wat zij tijdens de

workshop ingestudeerd hadden. Vijf
majorettes van Melomanie en vier
meisjes uit het dorp namen deel aan
de workshop. Twee van hen deden
mee met de demonstratie. Onder
luid meegeklap genoot het publiek
er zienderogen van.
Het weer was overweldigend. Wellicht was het daardoor niet zo druk
tijdens de verenigingenmarkt, maar
wel heel gezellig. Indien u verhinderd was om naar de verenigingenmarkt toe te gaan maar wilt u
nog graag kennis maken met drumfanfare Melomanie? Kom dan gerust eens langs op een van de oefenavonden. Melomanie repeteert
op maandagavond in Dorpshuis de
Reede van 18.30 tot 22.00 uur. Voor
vragen: drumfanfaremelomanie@
quicknet.nl

Kleuters De Zuidooster
maken helemaal zelf jam!

Zondagschool weer gestart

Westhill vormt vredesteken
Aalsmeer - De zondagschool
van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is weer begonnen. Elke zondag tijdens de kerkdiensten
van 10.00 tot 11.00 uur komen kinderen naar hun eigen kring om er
naar verhalen uit de bijbel te luisteren, daar over te praten en om erover te knutselen of tekenen.
De kinderen zijn gerangschikt in
drie groepen naar leeftijd: kleuters, middenbouw en bovenbouw.
Afgelopen zondag was het de start
van de vredesweek. In de kerk was
het erg druk, omdat er een oecumenische dienst was van een aantal verbonden kerken. Twee kinderen van de Westhill, zoals de zondagschool heet, hadden daarom

het idee om aan de actie van Warchild mee te doen: Op wereld vredesdag afgelopen maandag 21 september de kaart van Nederland vol
te zetten met foto’s van menselijke
peace tekens. Deze actie werd enthousiast door jong en oud ontvangen en er ontstond op het plein voor
de kerk in de Zijdstraat een mooi blij
vredesteken, getuige de foto. Meer
weten? Kijk ook op www.warchild.
nl Wil je ook aan zulke acties meedoen, deelnemen aan de zondagse
uurtjes, uitstapjes, musical en andere activiteiten voor de kinderen van
Westhill? Kom dan op een zondag
naar de Doopsgezinde kerk in de
Zijdstraat. Je kunt ook een mail sturen naar: westhill@dgaalsmeer.nl

Aalsmeer - Deze maand stond er
weer een creatief, leerzaam en hele
leuke activiteit op de agenda van de
leerlingen van De Zuidooster: Jam
maken! Alle 22 kinderen van groep
1 en 2f van de basisschool namen
fruit mee naar school. De een nam
een appel mee, de ander frambozen, bosbessen, bananen, bramen
én er waren heel veel pruimen uit
de boomgaard van een van de ouders. Het idee was om de kinderen
een gevoel te geven bij het hele proces van jam maken.
De kinderen mochten in vijf groepjes aan de slag. Eerst het fruit wassen, daarna schillen en in stukjes
snijden. Voor de kinderen van 4, 5
en 6 jaar was dit een geweldige belevenis. Daarna mocht al het fruit in
twee pannen. Eén pan met aardbeien en overig rood fruit en een pan

met pruimen en appels. De kinderen
mochten er gelei-suiker in gieten en
roeren maar. Natuurlijk was ook een
aantal ouders aanwezig om ervoor
te zorgen dat alles veilig en volgens planning verliep. Al snel rook
het hele lokaal heerlijk naar fruit en
kon opgeschept worden. De kinderen mochten de zelf gemaakte warme jam proeven op een beschuitje.
Ze vonden het heerlijk! Alle leerlingen hadden een glazen potje meegenomen, hier werd de jam ingegoten en even op de kop gezet tegen
het bederven. Toen om 12.00 uur de
jongens en meisjes werden opgehaald, mochten de ouders mee naar
binnen om de zelfgemaakte potjes
jam te bewonderen. Natuurlijk gingen de potjes jam mee naar huis.
De kinderen waren zo trots als een
pauw.

School van de weekactie
in zwembad de Waterlelie
Aalsmeer - In zwembad De Waterlelie gaat deze week weer de ‘school
van de week’ actie van start. Alle
kinderen van de groepen 3 tot en
met 8 krijgen via hun juf of meester
een zwemkaartje om tegen sterk gereduceerd bedrag te komen zwemmen en spelen in De Waterlelie. De
kinderen zijn van harte welkom op
woensdag tussen 13.45 en 15.45 uur
en op zaterdag van 13.00 tot 14.30
uur. Op de woensdagen zal er rond
de klok van 15.00 uur altijd een leuk
spel georganiseerd worden door de
medewerkers van het zwembad. Het
kan een spel zijn in het diepe bad,
een glibberbaanrace, schatduiken
of stoelendans in het ondiepe, el-

ke week zal het een verrassing zijn.
Kinderen die nog niet in het bezit
zijn van een zwemdiploma A zijn alleen van harte welkom onder begeleiding van een persoon van minimaal 18 jaar die goed kan zwemmen. Hij/zij moet in zwemkleding bij
het kind in het water zijn.
Voor deze week zijn de kinderen van
de Antoniusschool uit Kudelstaart
van harte welkom in het bad en volgende week de kinderen van De
Brug uit Aalsmeer en de OBS Kudelstaart.
Deze actie duurt tot begin december en alle scholen in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en Rijsenhout
komen aan de beurt.

Foto Annefie van Itterzon.

Expositie op kinderkunstzolder

Nieuw kunstwerkleven
voor stokoude seringen
Aalsmeer - De tuin van het Oude
Raadhuis werd tijdens de kunstroute omgetoverd tot een openluchtatelier voor kinderen ! Het creatieve
team van KCA weet ieder jaar iets
te bedenken waar kinderen artistiek gezien mee uit de voeten kunnen. Dit jaar was het basismateriaal
de seringenstruik, afkomstig van de
historische tuin. De stokoude struiken werden omgetoverd tot kleurrijk kunstwerk. Zo ging de zaag in
knoestige stronk van Marie le Graye
en de paarse verfkwast over Madame Florent Stepman. Kinderen in
de leeftijd van 6 tot 12 jaar kregen
de opdracht een takkenbeest-beeld

te maken en te versieren met verf,
touw en veren. Zo ontstonden er
wandelende takken, dansende cobraslangen, en veelpotige monsters.
De verbluffend leuke resultaten van
deze workshop worden tot en met
1 november getoond op de kinderkunstzolder!
Vanaf aanstaande donderdag zijn
ook de daar ook de foto’s van de
kinderen met hun kunstwerk, gemaakt door Annefie van Itterzon te
zien. De kinderkunstzolder in het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is
iedere donderdag tot en met zondag gratis te bezoeken tussen 14.00
en 17.00 uur.

Sportdag op obs De Brug
Aalsmeer - Op vrijdag 11 september jl. was de jaarlijkse sportdag van
basisschool De Brug. Op twee grasvelden in de nieuwbouwwijk, waar
de school ook staat, hebben de kinderen allerlei sportonderdelen gedaan zoals hardlopen, balgooien,

doelschieten, verkleedrace en nog
veel meer. Op het schoolplein was
de pauze waar de ouderraad voor
iedereen iets lekkers had. “Fijn dat
er zoveel ouders en grootouders
geholpen hebben”, aldus alle leerkrachten.

Weleens iets belangrijks ontdekt in de ruimte?

Basisschool de Oosteinder
vliegt de ruimte in
Aalsmeer - ‘ISS, hier is Space Expo
Noordwijk. We hebben een vraag:
‘Heeft u weleens iets belangrijks
ontdekt in de ruimte? Zo ja, wat?’
Deze vraag vuurde Emma van Pernis
(groep 8) van basisschool Oosteinder op vrijdagmiddag 18 september
af op de Belgische astronaut Frank
de Winne. Emma was één van de 12
leerlingen die meedeed aan het live
contact wat gelegd werd tussen de
aarde en het internationale ruimtestation ISS. Emma deed in juni samen met haar klas mee met een opdracht vanuit het Deltaproject van
het ministerie van OCW, ESA en
NASA. De opdracht was een interview vraag bedenken voor astronaut
Frank de Winne. De vragen werden
ingeleverd bij de leerkracht en verzonden naar Delta. Net voor de zomervakantie kwam het verlossende
bericht dat Emma uit honderden ingezonden vragen voor het interview
was ingeloot. Op vrijdag 18 september vertrok Emma samen met twee
klasgenoten die als gast mee mochten en een leerkracht rond 14.30
uur naar Noordwijk. Na ontvangst
met een hapje en drankje volgde
een rondleiding door Space Expo.
Om 16.50 uur kregen Emma en de
andere kinderen een training over
het stellen van de vragen. De kinderen konden nu mooi nog even oefenen, want de verbinding met het
ISS ruimtestation duurde maximaal
tien minuten en dat moest wel goed
verlopen. Het tijdstip van het interview, 17.55 uur, werd bepaald door
de NASA. Dit omdat er rekening gehouden moest worden met het activiteitenschema van de astronauten.
Ook de positie van het ISS ruimtestation ten opzichte van het radioontvangststation in Australië was
van belang voor een optimale verbinding. De vragen die de kinderen
stelden varieerden van: ‘Als je moet
huilen komen er dan tranen of bub-

bels in je ogen?’ tot ‘Als er plotseling een noodsituatie voordoet hoe
worden jullie dan gered?’Emma was
als twaalfde aan de beurt om haar
vraag te stellen. Ze deed ‘t zo: “Hoi
mijn naam is Emma. Heeft u wel
eens iets belangrijks ontdekt in de
ruimte?
Zo ja, wat? Over”. En het antwoord:
“Hallo Emma, In de ruimte zijn natuurlijk al heel veel ontdekkingen
gedaan op het gebied van ruimtevaart, zoals astronomie, observatie van de aarde. We hebben ook
al heel veel belangrijke experimenten gedaan aan boord van het ruimtestation. We ontdekken langzaam
steeds kleine nieuwe zaken. Het is
niet vandaag de dag zo dat we nieuwe ontdekkingen gaan doen aan
boord van het ruimteschip. Over.”
Het interview met Frank de Winne
ging zo goed, snel en zonder vertragingen, dat het mogelijk werd om
ook zeven reserve vragen de lucht
in te lanceren. De kinderen waren
zo onder de indruk van dit bijzondere gebeuren, dat Frank de Winne na
afloop een luid applaus ontving.
Het delta- project
De Oosteinderschool is sinds 2006
een Deltaschool. Het Delta-project
brengt een koppeling tot stand tussen ruimtevaart en het (school)leven
van alledag. Doel is leerlingen van
de basisschool via het thema ‘Ruimtevaart’ te interesseren voor wetenschap en techniek. In totaal zijn
45 scholen verspreid in Nederland
betrokken bij Delta. Deelnemende
scholen krijgen drie jaar lang financiële ondersteuning om ruimtevaart
in hun lesprogramma’s te integreren. Het project wordt in opdracht
van het Ministerie van OCW, ESA
en NASA uitgevoerd door Nationaal
Centrum voor Wetenschap en Technologie, de moederorganisatie van
science center NEMO.

