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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

Wij zijn gewoon bereikbaar
via de Machineweg

De nieuwe najaarscollectie

fashion for
men & women
Van Cleeffkade 1, Aalsmeer-Centrum

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS

en win een

KIA

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR
GESTELD DOOR:

maart:  Rob & Ria Langelaan
april:  Nero
mei:  Monfl eurique
juni:  Hartelust
juli:  drogisterij de Horn

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

www.bosse-elektro.nl

- elektrotechniek
- verlichting
- inbraakbeveiliging
- data netwerken
- domotica

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Te snel varen en hinderlijke waterbeweging: 130 euro boete!

Regels op en rond het water 
van Westeinderplassen
Aalsmeer - Niet alleen op de we-
gen gelden verkeersregels, ook op 
het water dienen watersporters zich 
naar behoren te gedragen. De ge-
meente heeft voor recreanten een 
boekwerkje met regels op en rond 
het water van de Westeinderplas-
sen. Natuurlijk gelden deze regels 
ook voor inwoners die gaan varen 
met boten en aanmeren op (ge-
meentelijke) eilanden. 
Momenteel lijkt de zomer even 
voorbij te zijn, maar deze maand au-
gustus en in september hoopt me-
nigeen nog te kunnen genieten van 
de zon in het waterrijke Aalsmeer. 
De Westeinderplassen zijn onge-
veer zeven kilometer lang en vier 
kilometer breed met daarin gele-
gen honderden particuliere eiland-
jes. Ook zijn er vier openbare eilan-
den die samen goed zijn voor onge-
veer honderd aanlegplaatsen. Deze 
zijn in eerste instantie bedoeld voor 
dagrecreatie, maar er mag over-
nacht worden. Echter langer dan 
48 uur aan hetzelfde eiland aanleg-
gen is verboden. De openbare ei-
landen mogen verder niet als kam-
peerplaatsen gebruikt worden, ge-
zellig een kampvuurtje maken is uit 

den boze en wie muziek aan boord 
heeft, dient het volume bescheiden 
te houden. Aalsmeer beschikt over 
een van de langste snelvaar banen 
van Nederland. Om tijdens het offi-
ciële vaarseizoen (van 1 april tot 1 
oktober) van deze vaarbaan gebruik 
te mogen maken, is een snelvaar-
ontheffing nodig. 
Uiteraard moeten de captains be-
schikken over een registratiebewijs 
en een verzekering en dient bij ver-
zoek een legitimatiebewijs getoond 
kunnen worden. Kinderen jonger 
dan 12 jaar mogen niet zelf sturen 
in een boot met motor. Jongens en 
meiden tussen de 12 en 15 jaar mo-
gen een kleine, open boot besturen 
met een maximale lengte van zeven 
meter, mits deze niet sneller kan va-
ren dan 13 kilometer per uur. Op de 
Westeinderplassen geldt een maxi-
mumsnelheid van 6 kilometer per 
uur binnen vijftig meter van de oe-
vers en 12 kilometer buiten vijftig 
meter van de oevers. Op de Ring-
vaart geldt een maximumsnelheid 
van 9 kilometer per uur. Te snel va-
ren staat overigens op nummer een 
van de lijst met tien grootste erger-
nissen op het water. A-sociaal vaar-

gedrag door waterscooters op num-
mer drie, afval en vervuiling van 
het water op nummer vier, geluids-
overlast op vijf, niet kennen van de 
(vaar)regels op zes, hinderlijke wa-
terbeweging op zeven, snel varen-
de jeugd op acht en alcohol op het 
water op nummer negen. De politie 
houdt regelmatig controles op het 
water en overtreders worden zonder 
pardon op de bon geslingerd. 
Hoe gevaarlijker, hoe duurder, maar 
voor te snel varen en hinderlijk vaar-
gedrag wordt zo een bonnetje uit-
geschreven van zo’n 130 euro, te 
snel varende jeugd onder de acht-
tien jaar kunnen rekenen op een 
prent van ongeveer 110 euro en de 
boete voor varen met alcohol is mi-
nimaal 490 euro. Varen met de ra-
dio op ‘hard’ is af te raden, de be-
keuring is zo’n 100 euro. Met de 
pramenrace wordt wat dit laatste 
betreft een oogje dicht geknepen, 
maar dit geldt niet voor alcoholdrin-
kende captains. Het levert deze dag 
zelfs niet alleen een boete door de 
politie op, maar ook een straf opge-
legd door organisatie SPIE: Schor-
sing, een jaar lang geen deelname 
van het betreffende team!

Vrijdag veiling voor Wereld Natuur Fonds

Hutten bouwen en knutselen 
tijdens kindervakantieweek
Aalsmeer - Onder een stralend zon-
netje konden de 150 kinderen afge-
lopen maandag 9 augustus verwel-
komd worden op het terrein naast 
de N201 aan de Zwarteweg voor de 
jaarlijkse en altijd populaire kinder-
vakantieweek. Zoals ieder jaar start 
deze week vol activiteiten met hut-
ten bouwen en met veel inzet werd 
door de jongens en meisjes aange-
vangen aan hun ‘huis’. Enthousiast 
werd onder begeleiding van vrijwilli-
gers gestart met timmeren, schilde-
ren en het ‘opleuken’ van de hut met 
allerlei attributen. Naast hutten bou-
wen mochten de jongens en meisjes 
hun kunsten tonen tijdens de zes-
kamp, staat vandaag een sportdag 
op het programma en wordt mor-
gen onder andere een disco gehou-

den. Ook morgen, vrijdag 13 augus-
tus, vindt een veiling plaats en alle 
ouders en andere belangstellenden 
worden uitgenodigd om vanaf 15.00 
uur naar het jongerencentrum te 
komen. Thema van de kindervakan-
tieweek is dit jaar ‘jungle’ en gedu-
rende de week hebben de jongens 
en meisjes keihard gewerkt aan 
schilderijen van bedreigde diersoor-
ten. Deze kunstwerken gaan ge-
veild worden en de opbrengst gaat 
naar het Wereld Natuur Fonds. Rond 
16.00 uur sluit de veiling en wordt 
bekend gemaakt hoeveel geld er 
gestort kan worden op de rekening 
van het WNF. Komt allen, koop een 
schilderij van wie weet in de toe-
komst een bekende kunstenaar en 
steun het goede doel!

Computer vol met tuinfoto’s

Kleurige tuin in Pijlkruidhof
Kudelstaart - Piet Donicie heeft zelf 
geen computer, maar gelukkig wel 
een buurman die hem wel even wil 
helpen om zijn tuin op de foto te zet-
ten en deze te mailen naar de redac-
tie van de Nieuwe Meerbode. 

De tuin van Piet Donicie bevindt zich 
in de nieuwe wijk Rietlanden Ku-
delstaart, in het Pijlkruidhof nummer 

3. Een bijzondere tuin met heel veel 
kleurig perkgoed, waaronder viool-
tjes, begonia’s en madeliefjes. Het 
geheel wordt gecompleteerd door 
vaste struiken, statige hortensia’s, 
kleine bomen en natuurlijk een ruim 
terras. De tuin lijkt af, maar buur-
man G. Kleuver laat weten dat de 
tuin van Piet nog in wording is. Ge-
lukkig maar, want met zijn deelna-

me maakt de heer Donicie kans op 
een van de drie prijzen die beschik-
baar worden gesteld door tuincen-
trum Het Oosten aan de Aalsmeer-
derweg. Het tuincentrum geeft liefst 
drie cadeaubonnen weg. De aller-
mooiste inzending wordt getrakteerd 

Man gewond na 
val van fiets
Kudelstaart - Een 30-jarige man is 
zaterdag 7 augustus rond 22.10 uur 
onderuit gegaan in een bocht op de 
Hoofdweg in Kudelstaart. De man 
liep bij de val letsel in het aange-
zicht en mogelijk een gebroken arm 
op. Hij is overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Hennepplantage 
in woning
Uithoorn - In een woning aan de 
Achterberglaan in Uithoorn heeft de 
politie donderdag 5 augustus rond 
12.15 uur een hennepplantage met 
476 planten aangetroffen. Daar-
bij werden de twee bewoners aan-
gehouden. De 48-jarige man en de 
43-jarige vrouw zijn voor verhoor 
meegenomen. Er is proces-verbaal 
opgemaakt. De zaak kwam aan het 
licht na een tip van een bewoner. 

Rijsenhout – De politie kreeg za-
terdag 7 augustus omstreeks 01.00 
uur een melding over een erg ver-
velende man die zich ophield bij een 
woning aan de Aalsmeerderweg. De 
bewoner gaf aan dat de man stam-
pei stond te maken bij hem en dat 
hij de ongenode gast van zijn terrein 
gezet had. De man was nog even in 
de buurt blijven rondhangen, maar 
de melder had hem daarna niet 
meer gezien. Toen de agenten aan-
kwamen zagen zij de stampeimaker, 
een 32-jarige Pool, op zijn buik in de 
sloot liggen, hij was niet aanspreek-
baar. De man werd door de agen-
ten uit de sloot gehaald en gestabi-

liseerd in afwachting van de ambu-
lance. Deze vervoerden de man, die 
inmiddels weer bij kennis was, naar 
een ziekenhuis. 

Korte tijd later kwam vanuit het zie-
kenhuis een melding dat er iemand 
erg lastig was. Het bleek te gaan om 
dezelfde man, die flink onder in-
vloed van alcohol was. Al tijdens de 
ambulancerit bleek de man (gege-
vens onbekend) erg lastig te zijn ge-
weest. Omdat de man nergens aan 
wilde meewerken is hij aangehou-
den voor openbare dronkenschap 
en overgebracht naar een politiebu-
reau en ingesloten.  

Buiten westen in de sloot beland

op een bon van 250 euro, nummer 
twee krijgt een bon van 100 euro uit-
gereikt en nummer drie wordt ver-
blijd met een bon van 50 euro. Ook 
u kunt meedoen. De tuinenwedstrijd 
gaat nog deze hele maand augustus 
door. Stuur een foto van uw voor- of 
achtertuin, balkon of sfeervol terras 
naar redactieaalsmeer@meerbode.nl 
en wie weet!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

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 Haarlem-
mermeer, 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 020-
5923315.
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 8.30-
18.00 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 me-
dedelingen 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 spoedge-
vallen 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 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, 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. Spreek-
uur 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 Klachten-
bureau Gezondheidszorg
Tel. 023-5554764. 
Tel. spreekuur: ma., di., wo. van 
10.00-14.00 u.; vr. 10.00-12.00 u. 
Het inloopspreekuur is wo. van 
10.00-12.00 u.

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

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling 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 ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist:
- Leeghwaterstraat in Kudelstaart: Zwart/witte poes. Is 6 jaar, heet 

Spooky en mist linker voorpoot. Heeft zwart bandje met belletje.
- Ophelialaan: Zwarte ongecastreerde kater met witte haartjes op 

zijn rug. Hij heet Simba. 
- Aletta Jacobsstraat in Kudelstaart: Zwart/witte kater met wit en 

zwart pootje. Hij is 2 jaar oud. 
- Hornweg: Klein zwart poesje van 5 jaar oud. 
- Lorentzhof in Kudelstaart: Kleine cyperse poes, grijs/bruin met 

witte buik en witte poten. Lijkt erg jong maar is toch 13 jaar. Ze 
heet Dropje.

- Omgeving Specht bij Bovenkerk/grens in Aalsmeer: Zwart/witte 
kat. Gecastreerd. A-symetrische en witte streep over zwarte kop. 

- Kudelstaart, omgeving Zuiderpark: Zwarte kat, klein wit befje, 
zwarte halsband met diamantjes, gesteriliseerd. 

- Kudelstaart, Zwanenbloemweg: Cyperse kat met een knik in de 
staart.

- Opheliaan: Nabij het Seringenpark, Polletje, zwarte poes met wit-
te borst en witte voetjes.

-  Oosteinderweg: Beau, zwarte kater met een klein wit vlekje onder 
zijn kin. Hij draagt een paars halsbandje met naamkoker.

- Sieboldlaan: Zwart met bruin kitten met een heel klein beetje wit 
en een bruin neusje met een zwart stipje. 

Gevonden:
- Haydnstraat: Al een paar weken loopt daar een ongecastreerde 

zwart/witte kater. Hij heeft een lange zwarte staart, witte bef en 
over zijn rechter oog een zwarte vlek. 

- Ophelialaan: Drachtige zwarte poes. 
- Bosrandweg, ter hoogte van Boszicht in Aalsmeer: Kat. 
- Seringenpark: Kat. Loopt daar al enige maanden rond. Is aan één 

oog blind. 
- Begoniastraat: Wit/lichtbruin konijn. 
- Aalsmeerderweg, ter hoogte van Ranzijn: Grijs/cyperse poes met 

witte bef en voetjes. 
- Zwarteweg, ter hoogte van Sieboldlaan: Zwarte kat. 
- Hugo de Vrieslaan: Zwart-wit kitten van ongeveer 12 weken.
- Twee kittens van circa 12 weken, zwart-wit. Liepen bij de N201 op 

de Ophelialaan.

Goed tehuis gezocht:
- Diverse kittens.

Nu inschrijven voor nieuwe 
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
ons allemaal overkomen, niet alleen 
bij de buren. Ook buitenshuis gaat 
er wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Weet u wat u moet doen 
in zo’n situatie? Een nieuwe cursus 
EHBO start op 31 augustus en wordt 
gegeven op dinsdagavond. De cur-
sus bestaat uit 15 avonden. U wordt 
wegwijs gemaakt in het herkennen 
van letsels na een ongeval, maar 
ook de kenmerken van lichamelijke 
aandoeningen, bijvoorbeeld hartfa-
len, beroerte, suikerziekte, worden 
u geleerd; en wat is dan de eerste 
hulp. U krijgt een gedegen opleiding 

inclusief reanimatie en het bedienen 
van een Automatische Externe De-
fibrillator (AED). Er wordt gewerkt 
met een LOTUS (landelijke organi-
satie tot uitbeelding van slachtof-
fers). De cursus wordt in december 
afgesloten met een examen. U kunt 
dus voor de kerst het EHBO-diplo-
ma behalen. Als extra kan daarna 
een cursus eerste hulp bij kinde-
ren gevolgd worden en een cursus 
wandelletsels. Heeft dit uw belang-
stelling gewekt? Ga dan naar onze 
website www.ehboaalsmeer.nl en 
download het inschrijfformulier of 
neem contact op met Tilly Bruinsma, 
tel.: 0297-325709, na 18.00 uur, tel.: 
0297- 346226.

Zonnebloem naar Amsterdam

Aalsmeer - Onze roodwitte kater 
Sjoerd wordt vermist. Hij is rood op 
de rug, staart en kop, wit aan de on-
derkant. Hij ziet er onverzorgd uit, 
maar wordt wel degelijk gemist in 
ons gezin, hij dus geen zwerfkat!
Belt u alstublieft als u meer weet of 
hem heeft gezien in de omgeving 
Sloppenbrugge in Rijsenhout. Tel. 
0297-322696 of 06-54386208.

 

Wie heeft kater 
Sjoerd gezien?

Geen feeërieke 
sferen meer op 
de Uiterweg
Aalsmeer - Na ruim 10 jaar de 
bruggen en het schoolpleintje op 
‘de Buurt’ te hebben verlicht heb-
ben de ‘Buurtverlichters’ besloten 
om er mee te stoppen. Dit betekent 
dat er vanaf dit jaar geen georgani-
seerde tuinverlichting meer tijdens 
de feestweek op ‘de Buurt’ zal gaan 
plaatsvinden.

Marry wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Klaverjas-
sen, jokeren en ook biljarten staan 
op het programma. Mensen die 
graag willen rummikubben zijn van 
harte welkom. Op donderdag 5 au-
gustus is het klaverjassen gewon-
nen door Marry Akse met 5820 pun-
ten, gevolgd door Alie van Weerden-
burg met 5107 punten, derde werd 
Cobie van der Made met 4961 pun-
ten en vierde Han Raadschelders 
met 4951 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Gerard de Wit met 37 
punten en op de 2e plaats eindigde 
Jan Bon met 176 punten.

Rijsenhout - Donderdag 5 augus-
tus is de Zonnebloem, afdeling Rij-
senhout met een groep ouderen een 
dagje naar Amsterdam geweest. Om 
9 uur vertrok de bus naar de Haven-
straat in de hoofdstad, alwaar een 
volledig ingerichte tram voor men-
sen met lichamelijke beperking 
klaar stond.
 Nadat iedereen een zitplaats had 
gevonden, werd onder leiding van 
een gids kris kras door Amsterdam 
gereden. Over alle bekende en on-
bekende plekjes was wel iets over 

te vertellen en een groot aantal gas-
ten herkende veel van vroeger. Na 
een uurtje werd koffie geserveerd 
en daarna werd de rit weer vervolgd. 
Om ongeveer 12.30 uur stopte de 
tram bij Artis. Alle deelnemers kre-
gen een lunchpakket en mochten 
gaan picknicken. Daarna nog een 
paar uurtjes in de dierentuin. Het 
weer was goed gezind. Het is de he-
le dag droog gebleven. Om 15.30 
uur werd via een toeristische rou-
te de terugreis naar Rijsenhout ge-
reden.

Polletje wordt erg gemist!
Aalsmeer - Als vermist opgege-
ven door zijn baas is de zwarte-wit-
te poes Polletje. Vanaf de Opheli-
alaan nabij het Seringenpark is zij 
verdwenen. Polletje is 6 jaar oud en 
heel erg aanhankelijk en lief. 
Zij is nu al ruim een maand weg en 
wordt heel erg gemist. Wie het dier 
heeft gezien wordt verzocht contact 
op te nemen met de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. via tel. 0297-
343618. 
Het kitten op de foto van vorige 
week wacht overigens nog steeds 
op een nieuwe baas.
 

Zondag 15 
augustus

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst, 
vg. Rob Kool. 

Alphakerk Amstelland. 
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met spreker 
Jan Berger. Speciaal progr. voor de 
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zomerdienst met zon-
dag 10u. GD in CGK, ds. J. Markus 
(Hellouw). en 18.30u. GD in NGK, 
ds. K. Muller. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Zondag dienst om 
10u. met ds. Henriette van Dunné. 
Extra collecte Pastoraal Diaconaal 
Fonds Broederschapshuizen.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Zondag dienst met br. M.C. Plomp, 
Eindhoven.

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u. en 16.30u. dienst. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Zondag 10u. dienst, vg. ds. J. van 
Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, dhr. D.W. Voll-
muller, Aalsmeer. Organist W. 
Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg. 
Zondag 10u. dienst, prof. B.J.G. 
Reitsma, Ermelo. Organist M. Noor-
dam. 

Herv. wijkgemeente Eben Ha-
ezer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, van 

, 

KERKDIENSTEN Borsselenweg 116.
Zondag diensten om 10u. en 
18.30u. dienst, ds. A. van Vuuren, 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenkomst voor kinderen. Zondag 
10u. Samenkomst met spreker.

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. J. Markus, Hel-
louw. gez. dienst in CGK. 18.30u. 
ds. K. Muller, gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Vrijdag 10u. in 
Zorgcentrum Aelsm. euch. viering 
met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in 
Kloosterhof, woord-communievie-
ring, vg. N. Kuiper. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk euch. viering met L. 
Seeboldt. Om 14.30u. Poolse dienst.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen vieringen

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, dhr. M.A. Boe-
len, Rijsenhout. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. ds. R. Poesiat.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag 11u. woordcomm.viering, 
vg. A. Blonk.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98.
Einde seizoen. Weer bijbeldiensten 
vanaf 27 september. 
 
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

Wandelen met Nivon langs 
Stelling van Amsterdam
Aalsmeer - Iedere tweede zater-
dag van de even maanden loopt 
het Nivon het lange afstandpad ‘De 
Stelling van Amsterdam’. Met zijn 
prachtige forten en batterijen niet 
voor niets toegevoegd aan de We-
reld erfgoed lijst. Zaterdag 14 au-
gustus vertrekt de groep om 8.15 
uur vanaf het busstation aan het 
Hortensiaplein in Aalsmeer met de 
auto naar Haarlemmerlieden. Daar 
start de wandeling. 
Er  wordt  gewandeld r icht ing 
Aalsmeer, waarbij als eerste het 
Fort bij Vijfhuizen wordt bezich-
tigd. Dit fort is om meerdere re-
denen een gedenkwaardig bouw-
werk. Zo is het samen met het Fort 
bij Veldhuis het oudste voltooide 
fort van de Stelling, heeft het een 
dubbele gracht en staat op het ter-
rein de laatste van vijf metalen ge-
nieloodsen (1897) die de Stelling 
ooit rijk was: loodsen voor de op-
slag van kanonnen, die snel de-
montabel moesten zijn in geval van 
een aanval. Ook heeft dit fort, ver-
derop, twee in de jaren 1917-1919 
aangelegde voor-stellingen, terrei-
nen vol opstelplaatsen voor geschut 
en scherfvrije onderkomens, beho-
rend tot de oudste militaire verdedi-
gingswerken van versterkt beton ter 

wereld. Dan is dit fort tegenwoordig 
ook nog een Kunstfort, een centrum 
voor actuele beeldende kunst, on-
der de hoede van de gelijknamige 
stichting. Ook heeft het fort een res-
taurant. Om de restauratie te finan-
cieren mocht de stichting achttien 
ruwe houten woningen laten bou-
wen bij het fort, een unieke onder-
neming. In 2005 zijn ze opgeleverd. 
Na dit fort gaat men dwars door de 
Haarlemmermeer. Het Haarlemmer-
meer was in de 16e eeuw het groot-
ste meer van ons land, bijna 17.000 
hectare groot, een watervlakte waar 
zelfs zeeveldslagen gehouden werd: 
de slag op het Haarlemmermeer 
in 1573. Het is dan ook een onge-
kend kunststuk, die drooglegging. 
Wereldwijd nog nooit vertoond. Er 
wordt gelopen over de opvallen-
de, bijna elf kilometer lange Genie-
dijk door naar Hoofddorp, via het vi-
aduct over de A4 naar Rijsenhout. 
Dan op het voetveer over de Ring-
vaart naar Aalsmeer en langs de 
prachtige Westeinderplas eindigt de 
wandeling in De Kwakel. 
Wilt u graag mee lopen langs dit 
historische pad of meer informatie 
wenst over de wandeling, neem dan 
telefonisch contact op met Pia Mul-
der, telefoon 06–12806743.
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Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen.

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk 
en Inkomen en het Loket Wonen, 
Welzijn en Zorg. 

openingstijden inloopspreekuur 
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. 9.00-11.00 uur 
wo. 13.30-15.30 uur 
vr. 9.00-11.00 uur 

telefonisch spreekuur 
cluster Werk en inkomen
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur. 
tel. (0297) 51 32 55 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer
ma. t/m vr. 9.00-13.00 uur 

openingstijden inloopspreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Uithoorn
ma. t/m vr. 8.30-12.30 uur 

telefonisch spreekuur 
loket Wonen, Welzijn en Zorg 
Aalsmeer en Uithoorn
ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur. 
tel. (0297) 51 31 31

telefonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30 

onjuiste persoonsgegevens op 
ontvangen pas van regiotaxi

Het Declaratiefonds jongeren is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar. 
De vergoeding wordt per kalenderjaar toegekend. U kunt van het declaratiefonds gebruik 
maken als u een uitkering van de gemeente ontvangt. Ook kunt u gebruik maken van de 
regeling als u 110% (met arbeidsperspectief*) of 125% (zonder arbeidsperspectief*) van 
de bijstandsnorm verdient. Vraag aan het cluster Werk en Inkomen of u ervoor in aanmer-
king komt. Er wordt geen rekening gehouden met het eigen vermogen. Welke kostenpos-
ten vallen onder deze regeling Het voordeel van het declaratiefonds jongeren is dat je ver-
schillende kosten kunt declareren, zoals:
• rekenmachine;
• muziekles;
• schoolexcursies;
• schooltas;
• USB-stick;
• toegangskaartjes voor een museum (zoals Nemo, het Nederlandse Instituut 

voor beeld en geluid en het Muiderslot);
• bosatlas;
• gymspullen;
• tekenspullen;
• huur muziekinstrument;
• aanschaf muziekboeken;
• aanschaf sportspullen (zoals een tennisracket, voetbal of balletschoenen).
* U heeft een arbeidsperspectief wanneer u binnen een afzienbare tijd weer zal komen te werken.

Regiotaxi Amstelland (onderdeel van Con-
nexxion Taxi Services) verzorgt per 1 au-
gustus het Wmo-vervoer in de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. Afgelopen weken 
zijn alle nieuwe vervoerpassen verstuurd 
naar de gebruikers. Heeft u een pas ont-
vangen, maar kloppen de gegevens niet? 
Geef dit dan zo spoedig mogelijk door. 
Wanneer u uw wijzigingen al heeft door-
gegeven, ontvangt u binnen 2 weken een 
nieuwe vervoerpas. 

Wanneer uw voorletter(s), tussenvoeg-
sel, geslacht of geboortedatum niet juist 
op de pas staan, kunt u wel gebruik ma-
ken van de vervoerpas totdat u uw nieu-
we pas heeft ontvangen. Mocht u geen pas 
hebben ontvangen, terwijl u wel een indi-
catie heeft voor de Regiotaxi, meldt dit dan 
zo snel mogelijk bij het Loket Wonen, Wel-
zijn en Zorg. 

Bij de vervoerpassen zijn 
ook bestemmingslijsten 
verstuurd. Op de bestemmingslijst voor 
inwoners van de gemeente Aalsmeer is per 
abuis boven de vervolgbladen van deze lijst 
Uithoorn geplaatst. Hierdoor lijkt het alsof 
er maar een pagina met bestemmingen is 
voor Aalsmeerse pashouders. Dit is echter 
niet het geval. De gehele bestemmingslijst 
(ook vervolgpagina’s met Uithoorn erbo-
ven) is wel bedoeld voor Aalsmeer.
Heeft u vragen over uw vervoerpas of de 
Regiotaxi Amstelland? Neem dan contact 
op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg. 
Het Loket is op werkdagen telefonisch te 
bereiken van 9.00 tot 12.30 uur op tele-
foonnummer (0297) 51 31 31.
Voor het reserveren van een rit kunt u te-
lefonisch contact opnemen met Regio-
taxi Amstelland via telefoonnummer 0900-
89 98 343 (lokaal tarief).

Wist u dat...
• ... de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer 

(G2) een contract hebben met zeven zorg-
aanbieders voor huishoudelijke hulp. Is er 
huishoudelijke hulp (in natura) aan u toe-
gekend door het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg, dan kunt u zelf een keuze ma-
ken voor een zorgaanbieder die de hulp 
gaat leveren. De Zorgcatalogus kan hier-
bij een hulpmiddel zijn. In de Zorgcatalo-
gus stellen alle zorgaanbieders zich voor. 
Een Ranking (volgorde) maakt onderdeel 
uit van de Zorgcatalogus. Op dit moment 
vindt er een klanttevredenheidsonderzoek 
plaats. Dit onderzoek is bedoeld om de te-
vredenheid van de cliënten in Aalsmeer en 
Uithoorn te meten over de zorgaanbieders 
die huishoudelijk hulp leveren. Het resul-
taat van het onderzoek wordt ook verwerkt 
in de Ranking. De zorgaanbieder met de 
hoogste score komt bovenaan en de zorg-
aanbieder met de laagste score onderaan. 
Door deze Ranking zal de keuze voor een 
zorgaanbieder voor u gemakkelijker zijn.

• ... het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is ge-
vestigd in het gemeentehuis van Aalsmeer 
en Uithoorn. Het loket in Aalsmeer is elke 
werkdag van 9.00 tot 13.00 open en het 
loket in Uithoorn is elke werkdag van 8.30 
tot 12.30 open. 

• ... de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) uitgaat van “niet leunen maar 
steunen”. Hiermee wordt bedoeld dat de 
zelfredzaamheid en participatie van bur-
gers moet worden bevorderd. De eigen 
verantwoordelijkheid staat centraal en de 
overheid zorgt voor het vangnet.

• ... de Wmo-raad Uithoorn adviseert over 
maatschappelijke onderwerpen (zoals 
een leefbare buurt, goed vervoer, aan-
gepaste woningen en ondersteuning bij 
de zorg) en dat de Wmo-raad nog ruim-
te heeft voor nieuwe leden? Bent u maat-
schappelijk betrokken, minimaal 3 dag-
delen per maand beschikbaar en wilt u 
de gemeente graag adviseren? Dan bent 
u wellicht de daadkrachtige persoon die 
onze Wmo-raad kan komen versterken! 
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de Wmo-raad via 
e-mail wmo-raad.uithoorn@telfort.nl of via 
telefoonnummer 0297-56 98 44. Let op: 
leden van de Wmo-raad hoeven niet on-
der de doelgroep van de Wmo te vallen. 
Zij moeten echter inwoner van Uithoorn 
zijn en affiniteit met de doelgroep en hun 
maatschappelijke gebieden hebben. 

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn (G2) kan op grond van de Wet 
werk en bijstand (Wwb) regels vast-
stellen over de wijze waarop zij in-
vulling geeft aan haar bevoegdhe-
den op grond van deze wet. Het Da-
gelijks Bestuur heeft op 14 juli 2010 
de concept-Beleidsregels Langdu-
righeidstoeslag 2010 vastgesteld. 

Deze beleidsregels liggen van vrij-
dag 7 augustus 2010 t/m vrijdag 
19 september 2010 ter inzage in 
het gemeentehuis van Uithoorn en 
Aalsmeer. Gedurende deze perio-
de kunnen zienswijzen met betrek-
king tot de beleidsregel ingediend 
worden.

Declaratiefonds jongeren

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

EXCLUSIEF
BIJ TOPSLIJTER

15.99
 70cl

7.99
 70cl

10.99
  LITER

topVoordeel

6 flessen 
voor

28.99

W W W.UWTOPSLIJTER.NL Geniet, maar drink met mate   Alcohol onder de 16, natuurlijk niet Aanbiedingen geldig van 09-08-10 t/m 21-08-10

Tierra del Fuego
Maule Valley, Chili

75 cl

per fles 5.49

7.99
 70cl

9.99
 70cl

20.99
  LITER

9.99
  LITER

12.99
  LITER

10.99
Bols
Jonge Jenever
LITER

A.S. ZONDAG 15 AUGUSTUS VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

HUGO DE VRIESSTRAAT 56  2152 CT  NIEUW-VENNEP  WWW.BALKRIJWIELEN.NL

A.S. ZONDAG 15 AUGUSTUS VAN 12:00 TOT 17:00 UUR
A.S. ZONDAG 15 AUGUSTUS VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

2e HANDS FIETSEN MARKT

VANAF25,- 500
FIETSEN 500

2500 m2 showroom/atelier
Mr.  Jacob Takkade 30

1432 CB Aalsmeer
Tel. 020-641 21 37

www.jan-best.nl

meubelen en lampen
Op maat gemaakt

Specialist in
Badkamer meubelen

www.pedicuresalongreet.nl
Zonnedauwlaan 49

1433 WB 
Kudelstaart

06-40392350/0297-761476

Pedicure Provoet
Vergoedingen voor: 

Diabetische voet
 Reumatische voet

Ook ambulant
manicure/stoelshiatsu

pedicuresalon

Te koop:
Tafel koelkast zonder vriesvak 
45 euro. Kinderkamer klok ro-
se 5 euro. 
Tel. 06-15012237

Te koop:
4 winterbanden op velg 14” 
185/65/14 gebruikt 2x4 mm 
2x6mm gekocht 1996 150 euro. 
Tel. 0297-321890

Gevraagd:
Gratis spaarpunten AH die u 
over heeft. Ik kom ze graag op-
halen. 
Tel. 0297-340972

Te koop:
Queen Anne salonkast noten-
hout 2-deurs (1 glazen spiegel) 
en 2 lades i.g.st. 
Tel. 020-6455273

Gevraagd:
Oude ansichtkaarten ook va-
kantie- en kinderkaarten zijn 
welkom. Haal ze graag bij u op. 
Tel. 0297-321868

Aangeboden:
Matsuru judopak mt. 150 met 
logo van Tai-Otoshi i.pr.st. mooi 
wit van kleur 15 euro. 
Tel. 0297-525535

Te koop:
6 parasolvoeten(ijzer gesmeed) 
à 7,50 euro. Pepsi Cola lichtbak 
15 euro. Walky talky 10 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181

Te koop:
Herenfiets zwart nw. geen ver-
sen. merk Valley 75 euro. 
Tel. 0297-795207
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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. 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 reisdocu-
menten, 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 por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
Twee keer per maand is het mogelijk 
om de fracties gezamenlijk te spreken 
tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen 
plaatsvindt op de dinsdagen. Dit ge-
sprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal 
één week voorafgaand aan het spreek-
uur contact op te nemen met de griffie 
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387660. De volgende fractiespreek-
uren vinden plaats op 24 augustus en 
7 september 2010.

Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afge-
lopen 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 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening 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 ge-
meente 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 mel-
ding is opgelost.
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werKzaamHeDen oP leGmeerDiJK

Vanaf 28 juni tot en met 20 augustus laat de provincie Noord-Hol-
land op de Legmeerdijk werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van 
de nieuwe N201. Deze werkzaamheden veroorzaken ernstige ver-
keershinder. De aannemer probeert deze overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Tijdens de werkzaamheden is de Legmeerdijk vanaf Flora 
Holland tot aan de Machineweg volledig afgesloten. Dan geldt op 
de Legmeerdijk eenrichtingsverkeer vanaf de Machineweg tot aan 
de Marshallsingel. De omleidingsroute wordt met borden aangege-
ven. U kunt de omleidingsroute vinden op internet www.n201.info/
omlegging Aalsmeer-Uithoorn/Werk in Uitvoering.

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 bestuursor-
gaan. 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, een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening 
gebracht.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
is de vergunning verleend voor:
• barbecue restaurant Marcon op zaterdag 14 augustus 2010
Datum verzending vergunning 2 augustus 2010
• Summer Dance Party op zaterdag 14 augustus 2010
Datum verzending vergunning 10 augustus 2010
• Step by Step op zaterdag 16 oktober 2010
Datum verzending vergunning 12 augustus 2010

Ontheffing sluitingstijd
De burgemeester van de gemeente Aalsmeer maakt bekend dat op 
grond van artikel 2:29 van de APV ontheffing sluitingstijd is ver-
leend voor de nacht van 14 augustus 2010 op 15 augustus 2010 
tot 05.00 uur aan:
• jongerencentrum N201 te Aalsmeer.
Datum verzending ontheffing: 11 augustus 2010.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan tussen 9.00-
11.30 uur worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handha-
ving, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Oosteinderweg 208 te Aalsmeer; het uitbreiden van een 

cafetaria;
• Westeinderplas, H585, het plaatsen van een blokhut.

Verleende bouwvergunningen

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6. Op grond van ar-
tikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen 
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Hornweg 251, het plaatsen van een hek en 4 lichtmasten.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
zes weken na de dag van verzending, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage 
bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387698. 
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 Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 

• Robend te Kudelstaart; het plaatsen van een bouwbord 
(tijdelijk).

Verzenddatum bouwvergunningen: 12 augustus 2010.

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken 
tussen 9.00-11.30 uur ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. Gedu-
rende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling 
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die bui-
ten 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) 387 698.

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:
• Dorpsstraat 15, het oprichten van een technische ruimte 

(1e fase);
• Perronzijde 11, het gedeeltelijk vergroten van de woning.

KennisGeVinG BeslUit wet milieUBeHeer

WM 10-01
Gelet op artikel 3.12 eerste lid en artikel 3.13 eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht, maken burgemeester en wethouders 
bekend dat door Paradise Gerlach Holding B.V. een aanvraag bij hen 
is ingediend om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor 
het oprichten van een paardenhouderij gelegen aan de Bosrandweg 
naast nr. 25 te Aalsmeer. Zij hebben besloten om op de aanvraag 
positief te besluiten onder een aantal voorschriften in het belang 
van de bescherming van het milieu. Het besluit is ongewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbesluit. Het besluit alsmede de aanvraag 
en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 13 augustus t/m 24 
september 2010 ter inzage in het gemeentehuis bij de afd. Dienst-
verlening. 

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door:
a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp 

van het besluit;
b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid 

advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
c. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die 

bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp 
daarvan zijn ingebracht;

d. belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van 
het besluit.

Ingevolge artikel 20.1 van de Wet milieubeheer kan tot en met 24 
september 2010 een beroepschrift worden ingediend bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 
8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek doen voor het 
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen 
bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie bovenge-
noemd adres). Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist. 

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 32

t/m 19 aug. Evenementenvergunning: een Stuntshow op 15 juli 
2010, parkeerterrein De Dreef;

t/m 20 aug. Evenementenvergunning: het plaatsen van een TV 
Scherm op het Molenplein i.v.m. WK-Finale op 11 
juli;

t/m 27 aug. Exploitatievergunning: ’t Holland Huys B.V., 
Zijdstraat 14; Café de Praam, Zijdstraat 60

t/m 27 aug. Drank- en horecawet: ’t Holland Huys B.V., 
Zijdstraat 14;

t/m 28 aug. Kapvergunning: Westeinderplas H 233 / 234;
t/m 1 sep. Kapvergunning: Dorpsstraat/Kanaalstraat 1,

1 esdoorn en 1 berk,; hoek Linnaeuslaan/J.P. 
Thijsselaan: 1 Italiaanse populier; Uiterweg 90: 
1 berk;

t/m 1 sep. Evenementenvergunning: Tropical Night op zaterdag 
24 juli 2010;

t/m 2 sep. Evenementenvergunning: Triatlon op zondag 29 
augustus 2010;

t/m 2 sep. Verkeersbesluit aanleggen van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats: Anjerhof 28;
Corellihof 13; Johan Frisostraat 4;

t/m 8 sep. Kapvergunning: Oosteinderweg naast 249, 
1 moerascypres; Schweitzerstraat 14-53, 
20x linde, 1x sierkers , 1x conifeer, 1x populier;

t/m 14 sep. Evenementenvergunning: barbecue restaurant Marcon 
op zaterdag 14 augustus 2010;

t/m 17 sep. Kapvergunning: Primulastraat 79, 1 kastanje;
t/m 17 sep. Evenementenvergunning: Hibra, op zondag 

12 september 2010;
t/m 22 sep. Evenementenvergunning: Summer Dance Party op 

zaterdag 14 augustus 2010;
t/m 23 sep. Ontheffing sluitingstijd: Jongerencentrum N201 voor 

de nacht van 14 op 15 augustus 2010, tot 05.00 uur;
t/m 24 sep. Evenementenvergunning: Step by Step op zaterdag 

16 oktober 2010.

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

inzagetermijn tot vrijdag 20 augustus 2010
• Baanvak 83, het vergroten van de woning;
• Ringvaart, het plaatsen van 2 bewegwijzeringborden;
• Oosteinderweg 490, het bouwen van een garage/berging;
• Wim Kan Dreef 2, het bouwen van een tijdelijke locatie buiten-

schoolse opvang, met een instandhoudingtermijn van 5 jaar.

inzagetermijn tot vrijdag 27 augustus 2010
• Oosteinderweg 247A, het plaatsen van een hekwerk;
• Lijnbaan te Aalsmeer, bouwen van 16 woningen en 

appartementen (bouwnrs. 9 t/m 24, oostelijk plangebied).

inzagetermijn tot vrijdag 3 september 2010
• Kastanjelaan 1,het plaatsen van een houten zwembad;
• Ophelialaan 247, het wijzigen van de entree.

inzagetermijn tot vrijdag 10 september 2010
• Zwarteweg (nabij), het plaatsen van een geluidsscherm.

inzagetermijn tot vrijdag 24 september 2010
• Dorpsstraat 15, het oprichten van een technische ruimte;
• Perronzijde 11, Voor het gedeeltelijk vergroten van de woning.

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via 
het hoofdnummer: 0297-381777.

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de het bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS). 
BAS is bereikbaar op alle dagen van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 
of via info@mailbas.nl of website www.bezoekbas.nl

serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.
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Samenwerkingsverband zorgcentrum, thuiszorg en Vita

Nieuw steunpunt thuiszorg in Oost
Aalsmeer - Afgelopen maandag 9 
augustus is het nieuwe steunpunt 
van de tuiszorg in Aalsmeer Oost 
officieel geopend. Het steunpunt 
is voortgekomen uit een samen-
werkingsverband tussen zorgcen-
trum Aelsmeer, thuiszorg Aalsmeer 
en Vita Welzijn en Advies. Het was 
een drukte van jewelste in het zaal-
tje van honderd vierkante meter. En-
kele belangstellenden moesten zelfs 
vanuit de gang de feestelijke ope-
ning onder het genot van een hapje 
en drankje bijwonen. “Verwachten 
doe je het niet, maar stiekem hoop 
je op zo een opkomst”, lacht José 
Toth-van den Berg, verantwoorde-
lijke voor alle activiteiten buiten het 
zorgcentrum om.

Laagdrempelig
Ook directeur Dreschler van zorg-
centrum Aelsmeer had niet ver-
wacht dat het zo druk zou zijn. “Je 
nodigt altijd meer mensen uit dan 
dat er stoelen zijn, het zou toch stom 
zijn als er veel stoelen onbezet blij-
ven. Dat er zelfs mensen vanuit de 
gang meeluisteren had ik niet ver-

wacht.” Dreschler vindt het belang-
rijk dat het steunpunt laagdrempelig 
is. Iedereen kan er terecht, al is het 
maar voor een beetje aansprak, of 
zelfs hulp bij de financiën. De visie 
van zorgcentrum Aelsmeer is dan 
ook de volgende. Zorg bieden, zo-
wel intramuraal als extramuraal en 
daarnaast veel waarde hechten aan 
welzijn, comfort en een aangename 
tijdsbesteding voor de cliënten. De 
samenwerking met Vita Welzijn en 
Advies lag dan ook voor de hand. 
“Vita organiseert activiteiten die de 
senioren in Nieuw Oosteinde willen. 
Als de wens is om gezellig samen 
te eten voor aanspraak beginnen 
we hier een klein restaurant”, bena-
drukt Dreschler. Met de gymnastiek 
voor senioren, die al georganiseerd 
wordt in Aalsmeer Oost, wordt ge-
woon doorgegaan. 

Trots
Burgemeester Pieter Litjens was ook 
aanwezig tijdens de opening van het 
nieuwe steunpunt. “Welzijn voor-
komt zorg en daarom is het goed 
dat we een nieuw steunpunt heb-

ben in Aalsmeer”, zegt Litjens. Hij 
wees de aanwezigen  op het feit dat 
Aalsmeer de laatste jaren behoorlijk 
is veranderd. “Niet alleen zijn er veel 
nieuwe jongen mensen bijgekomen, 
Aalsmeer is ook voor ouderen nog 
steeds een fijne plek om in te wo-
nen”, aldus de eerste burger. Ook 
zette Litjens ex-wethouder Jaap 
Overbeek even in de spotlights. Als 
wethouder heeft hij zich het afgelo-
pen termijn hard gemaakt voor de 
realisatie van extra steunpunten in 
Aalsmeer. Met trots was hij dan ook 
bij de opening aanwezig. Niet alleen 
hij, maar ook Litjens sprak met trots 
over het nieuwe steunpunt. Als af-
sluiter sprak ook Els Hendrikse-van 
Scheppingen heel positief over de 
opening. 
“Ik heb vernomen dat er een be-
wonerscommissie in oprichting is. 
Dit betekent dat ook de bewoners 
de schouders er onder zetten. Het 
is leuk om te zien dat we nu al met 
tweerichtingsverkeer gaan werken”, 
besloot de coördinator.   

Door Kevin Lamers

Geen reclamebord 
hoek Bosrandweg
Aalsmeer - Bij burgemeester en 
wethouders is een aanvraag lich-
te bouwvergunning ingediend voor 
het plaatsen van een reclamebord 
op de hoek van de Bosrandweg en 
de Mr. Jac. Takkade. De gevraagde 
bouwvergunning is echter in strijd 
met het hier geldende bestem-
mingsplan. Het verlenen van ont-
heffing is volgens de bestuurders 
gezien de stedenbouwkundige in-
vloed op de omgeving niet wense-
lijk. Het college heeft daarom beslo-
ten de bouwvergunning voor plaat-
sing van een reclamebord op deze 
locatie te weigeren.

Parkeerplaatsen 
mindervaliden
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders hebben besloten parkeer-
plaatsen voor gehandicapten te re-
aliseren in de Corellihof, de Johan 
Frisostraat en het Anjerhof voor hier 
wonende mindervalide bewoners. 
De besluiten liggen nog tot half 
september ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken van de gemeen-
te Aalsmeer op het Drie Kolommen-
plein 1.

Aalsmeer - In de week van 16 au-
gustus, volgende week, wordt de 
Catharina Amalialaan op het ge-
deelte voor brede school De Mikado 
duidelijker herkenbaar gemaakt als 
schoolzonegebied. 
Op het wegdek voor de school ko-
men blauwe ringen en er komen 
borden op de stoep die aangeven 
dat de schoolzone begint. Op de 
bruggen vanaf de Catharina Ama-
lialaan naar de Citroenvlinderstraat 
en de Julianalaan en ter hoogte van 
de  Karperstraat, wordt door middel 
van belijning duidelijker aangege-
ven waar de schoolzone begint. 
Het is de bedoeling dat de auto’s 
op de Catharina Amalialaan door 
de markeringen op de weg gewaar-
schuwd worden om langzamer te 
gaan rijden. Het doel van deze weg-

aanpassingen is om het voor de kin-
deren rondom de scholen veiliger te 
maken. De werkzaamheden duren 
ongeveer een week. Het verkeer zal 
wel enige hinder ondervinden van 
de wegwerkzaamheden, maar de 
Catharina Amalialaan wordt niet af-
gesloten.

Schoolzonegebied ‘Mikado’

Computercursus Internet 
en e-mail in De Reede  
Rijsenhout - Stichting Meerwaarde 
organiseert voor ouderen een com-
putercursus Internet en e-mail. De 
cursus is bedoeld voor vrouwen en 
mannen van 55 jaar. De cursus is 
gericht op de beginnende Internet 

gebruiker. Wat is Internet? Wat heb 
je eraan? Er wordt uitgebreid stilge-
staan bij e-mail en het opvragen van 
informatie van het ‘World Wide Web’. 
De cursus bestaat uit vijf wekelijkse 
lessen van 1 uur en 48 minuten. De 

starttijd is 9.30 uur. Kosten zijn 70 
euro, exclusief cursusboek. De cur-
sus begint bij voldoende belangstel-
ling op donderdag 16 september in 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat 14. Inschrijvingsformulieren 
zijn verkrijgbaar bij het dorpshuis 
en telefonisch te bestellen via 0297-
321903 of via Stichting Meerwaar-
de: 023-5698888, (op werkdagen 
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.)

Autodieven aan-
gehouden 
Hoofddorp - Dinsdag 10 augus-
tus, om 16.10 uur kreeg de poli-
tie een melding over een gestolen 
auto die op de N201 reed. De auto, 
een volkswagen Caddy, was voor-
zien van een gps volgsysteem en op 
basis daarvan werd de melding ge-

daan. Politieagenten reden de auto 
vervolgens klem op de kruising van 
de N201 bij de afrit met de A4. De 
twee inzittenden, een man uit Beek-
bergen en een vrouw uit Evertsoord, 
zijn aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau. De auto is 
ontvreemd in Hillegom.
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AGENDA

Zaterdag dansfeest op eiland
Dj’s Quintino, Shermanology 
en Sidney op Summer Dance
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 14 augustus wordt voor de elf-
de keer de Summer Dance Par-
ty gehouden, het strandfeest van 
Aalsmeer! Met drie geweldige dj’s 
een groot podium en een wervelen-
de lichtshow belooft de elfde edi-
tie van Summer Dance Party weer 
een geweldig feest te worden. Naast 
de winnaar van de dj contest zul-
len tijdens het avondprogramma de 
bekende dj’s Quintino FT. Ambush, 
Shermanology en Sidney Samson 
achter de draaitafels plaatsnemen. 
Naast de dj line-up zal er ook weer 
een mv aanwezig zijn om het pu-
bliek tot een muzikaal hoogtepunt 

te brengen. Met deze keer niemand 
minder dan Mitch Crown. De Sum-
mer Dance Party op recreatie-eiland 
Vrouwentroost aan de Kudelstaart-
seweg begint om 19.00 uur, duurt 
tot 01.00 uur en de toegang be-
draagt 18 euro. Minimumleeftijd is 
16 jaar. 
De line-up en de tijden zijn als volgt: 
Als eerste mag de winnaar van de 
dj contest zijn of haar muziek laten 
horen, vanaf 21.30 uur is het podi-
um voor Sidney Samson, vanaf on-
geveer 22.30 uur gaat Shermano-
logy het publiek laten swingen en 
rond 23.30 uur gaan de lichten en 
de boxen aan voor Quintino.

Summerdance afterparty
Wie na afloop van dit feest nog 
energie over heeft kan nog de hele 
nacht doorhalen in de N201, bij de 
Summer dance afterparty met nie-
mand minder dan Gregor Salto! Met 
een sterke uitstraling en groot ta-
lent kan niemand meer om deze dj 
heen. Bekend geworden van ‘Can’t 
stop playing’ en als resident dj bij 
Bloomingdale aan zee. Gregor Sal-
to weet met zijn zomerse beats el-
ke keer weer het publiek te verras-
sen. De afterparty in de N201 aan de 
Zwarteweg begint om 0.30 uur en 
van 2.00 tot 3.30 uur zal Gregor Sal-
to de boel op zijn kop zetten. 

Zaterdag finale Dj contest 
van Summer Dance Party
Aalsmeer - De finalisten van de DJ 
Contest die wordt georganiseerd 
door Summer Dance Party zijn be-
kend. Na een spannende strijd tij-
dens maar liefst drie voorrondes in 
Amstelveen en Aalsmeer zijn zes fi-
nalisten gekozen. De finalisten be-
staan uit vier jongens en twee meis-
jes. De finale vindt plaats tijdens het 
middagprogramma van de Sum-
mer Dance Party op zaterdag 14 
augustus op recreatie-eiland Vrou-
wentroost. Het was een spannende 
week, waarin de woensdag- don-
derdag- en vrijdagavonden in het 
teken stonden van de voorrondes. 
De achttien kandidaten maakten 
het de jury, bestaande uit deejays en 
deskundigen ‘uit het vak’ niet mak-
kelijk. De 30 minuten durende live 
mix van de kandidaten werd door de 
jury beoordeeld op diverse punten 
zoals originaliteit, techniek en mu-
ziekkeuze. Tijdens alle voorrondes 
bleek het niveau van de kandida-
ten bijzonder hoog te liggen. Het viel 
dan ook niet mee om per avond een 
winnaar te kiezen, vaak was het ver-
schil tussen de winnaar en de num-
mer twee zeer gering. Uiteindelijk 

gaan de deejays Marco Bergman, Y-
mor (Romy van Geffen), Der Klown 
(Mitchel den Hartog), K. Ramirez 
(Kimberlee Ramirez), Undercontrol 
(Chano Serginhio, Paulo Ferreira en 
Dingz) en Re-beat (Stef van Dijk) 
door naar de finale. De finale van 
de contest vindt wederom plaats tij-
dens het middagprogramma van de 
Summer Dance Party op zaterdag 14 
augustus. Net als voorgaande jaren 
wordt het surfeiland omgetoverd tot 
zomers paradijs. De deejays draaien 
op het grote podium met uitzicht op 
het dansende publiek en de West-
einderplassen. Boven het publiek op 
het strand komt aan een hijskraan 
een grote stellage vol licht en geluid 
te hangen. 
De winnaar van de contest is ‘s 
avonds de openings-act en krijgt 
tevens 2 VIP kaarten die toegang 
geven tot het Westeinderpaviljoen 
waar dit jaar het VIP gedeelte is op-
gesteld. De Summer Dance Par-
ty begint om 20.00 uur en duurt tot 
01.00 uur. Meer informatie over de 
contest en de Summer Dance Par-
ty is te vinden op http://summer-
dance-party.nl/

Muziek/Film
Zaterdag 14 augustus:
* Summer Time in discotheek Bon 
Ami, Dreef vanaf 22.30u.
* Summer Dance Party op recreatie-
eiland Vrouwentroost, 19-01u. Van 
12-18u. middagprogramma met fi-
nale dj-contest en demonstraties.
* UploadCinema in bovenzaal Ou-
de Veiling, Marktstraat ‘Best Special 
Effects’. Aanvang 21.30u.
Zondag 15 augustus:
* American Day bij De Parel, Leimui-
derbrug met optredens van Blood, 
Sweat & Kiers, mr. Boogie Woogie 
en Firesweep Bluesband v/a 13u.

Exposities
Tot en met 29 augustus:
* Aalsmeers Schilders Genootschap 
25 jaar, jubileumexpositie in Het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Op Kinderkunstzolder kinder-
tekeningen uit Bali.
Vanaf 10 april:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 14 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open 11 tot 16u. 
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Diversen
Vrijdag 13 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat. Vanaf 20u.
*Zaterdag 14 augustus:
* Kinderworkshop Aalsmeers Schil-
ders Genootschap (ASG) in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Iedere zater-
dag, t/m 28 augustus, 14-17u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
14 en 15 Augustus:
* Watertoren geopend, zaterdag en 
zondag tussen 13 en 17u. 
Maandag 16 augustus:
* Start repetitie mannenkoor Con 
Amore in gebouw Irene, Kanaal-
straat vanaf 20u.
* Start oefenen muziekver. Flora in 
clubgebouw Wim Kandreef v/a 20u.
Woensdag 18 augustus:
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat v/a 20u.

Expositie tot en met 29 augustus
Goede presentatie Aalsmeers 
Schilders Genootschap
Aalsmeer - De leden van het 25-
jarige Aalsmeers Schilders Genoot-
schap (ASG) waren er zelf helemaal 
beduusd van. “Wat een belangstel-
ling”, verzuchtte één van hen bij de 
opening vrijdag 6 augustus in het 
Oude Raadhuis. Dat ook de wethou-
der Gert Jan van der Hoeven (met 
onder andere kunst en cultuur in 
zijn portefeuille) aanwezig was deed 
velen goed. Voor Ans Creemer het 
woord kreeg, onthulde Nederlands 
beroemdste schilder Rembrandt, 
alias Loes van der Poel, het fraai ge-
componeerde schilderij dat gedu-
rende de tentoonstelling, die tot en 
met 29 augustus duurt, als boeg-
beeld dient. Alle deelnemende kun-
stenaars hebben een doekje van 20 
bij 20 centimeter beschilderd en het 
was Frans Dietze, één van de leden, 
die er een fraai geheel van maak-
te. Frans kreeg tevens het verzoek 
zich te bemoeien met de inrichting 
van de tentoonstelling en ook daar-
in slaagde hij wonderwel. Een bon-
te verzameling van verschillende 
werken, stijlen, lijsten wist hij zo te 
plaatsen dat elk werk op de juiste 
plek hangt. Kunst voegt iets toe aan 
het bestaan. “Kunst is een vorm van 
leven”, zo begon Ans Creemer haar 
inleiding. “Werken aan een schilde-
rij geeft weer wat je voelt. Het zijn de 
dingen die van buitenaf op je afko-
men en die je dan op een persoon-
lijke wijze weergeeft. Net zo lang 
doorgaan tot je denkt: Ja nu is het 
goed. Alles mag en niets hoeft. Je 
kunt altijd jezelf zijn. Kunst werkt 
aanstekelijk of het nu gaat om het 
zelf creëren of het kijken naar kunst, 
het geeft een waardevolle invulling 
aan het leven.” Dat weet ook Mari-
an Maarse, al vanaf het begin be-

trokken bij het ASG. Zij werd in het 
zonnetje gezet en ontving uit han-
den van de voorzitter Loes van der 
Poel tot haar grote verrassing een 
erelidmaatschap voor al haar ver-
diensten van de afgelopen 25 jaar. 
Maar liefst 74 kunstwerken zijn er te 
bekijken, van zeer realistisch tot ab-
stract. Pentekeningen, pastels, een 
linoleumsnede, aquarellen, olieverf 
- en acrylschilderijen en bronzen en 
houten beeldjes. Wat sterk de toon 
aangeeft is de grote verscheiden-
heid van de werken. Het bevestigt 
dat alle leden individueel werken, 
maar ook weten dat samen schil-
deren, samen erop uit trekken om 
met elkaar te werken, gewoon heel 
leuk is en stimulerend werkt. Het 
ASG is geenszins van plan te stop-
pen. Nieuwe leden zijn welkom en 
wordt verzekerd: “Al doende leert 
men. Je leert ook van elkaar”. Dat 
vindt ook Emmy Braak, zij is sinds 
twee jaar lid van ASG. Haar bron 
haalt zij voornamelijk uit bladen of 
van foto’s. Het zijn lieve voorstellin-
gen, die zij met acrylverf minutieus 
weergeeft op oud hout. “Ik ben dol 
op oud hout omdat dit mee werkt in 
het schilderij”.

Workshops en website 
Gedurende de tentoonstelling wor-
den er voor kinderen van 6 tot 12 
jaar workshops georganiseerd op 
14, 22 en 29 augustus van 14.00 tot 
17.00 uur. Materialen worden gra-
tis verstrekt! Ook ouders en groot-
ouders zijn van harte welkom. Sinds 
kort heeft het ASG een eigen web-
site: www.asg-aalsmeer.nl. Een tip: 
Veel van de werken zijn te koop voor 
schappelijke prijzen.
Janna van Zon

Flora start repetities!
Aalsmeer - Maandag 16 augustus 
start voor de muzikanten van mu-
ziekvereniging Flora het seizoen 
2010/2011. De jeugdleden star-
ten een week later, op 23 augustus, 
weer met de repetities en lessen. 
Het belooft een druk seizoen te wor-
den. Zo is Flora zaterdag 4 septem-
ber te beluisteren tijdens de jaar-
lijkse braderie in het centrum. Van-
af circa 11.00 uur nemen de  leden 
plaats voor De Binding in de Zijd-
straat en zullen zij weer een aantal 
vrolijke nummers ten gehore bren-
gen. Het jeugdorkest zal ook optre-
den tijdens dit buitenconcert. In ok-
tober staat het jaarlijkse festival in 
Schoonhoven op de agenda en ook 
de datum van het donateurconcert 
is bekend, zaterdag 12 maart. 
Kortom: reden om weer aan de slag 
te gaan met de muziek. Voor de bu-
gelblazers is het helemaal een nieu-
we uitdaging. Na de zomerstop zul-

len zij gaan spelen op nieuwe bu-
gels.  Muziekvereniging Flora is een 
actieve en gezellige vereniging waar 
nieuwe leden altijd van harte wel-
kom zijn. Het orkest staat onder lei-
ding van dirigent Dick-Jan Veerbeek 
en repeteert op de maandagavond 
van 20.00 tot 22.15 uur in het club-
gebouw aan de Wim Kan-dreef te 
Kudelstaart. Het jeugdorkest, even-
eens onder leiding van Dick Jan, re-
peteert ook op de maandagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Er is ook 
mogelijkheid tot het volgen van mu-
zieklessen, in het bijzonder voor de 
koperen blaasinstrumenten, bij de 
vereniging en wel op de maandag-
middag. Leerlingen van Flora die 
saxofoon spelen volgen hun lessen 
bij De Hint. Meer informatie is te 
vinden op www.muziekvereniging-
flora.nl. Op deze site staan onder 
andere veel foto’s van de afgelopen 
activiteiten.

Start seizoen 
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 6 septem-
ber houdt  buurtvereniging Oostend  
de eerste koppelklaverjasavond voor 
liefhebbers in het nieuwe seizoen.
Het is de bedoeling dat kaarters 
proberen om het hele seizoen met 
dezelfde partner te spelen. 
Aan het einde is namelijk een sei-
zoensprijs te winnen voor de bes-
te drie koppels. Verder zijn iedere 
speelavond prijzen te winnen voor 
de beste drie. Er wordt eens in de 
veertien dagen gespeeld. Het be-
stuur hoopt op een grote opkomst. 
Het inleggeld bedraagt 1,50 euro 
per persoon. De aanvang is 20.00 
uur en eenieder wordt uiterlijk om 
19.45 uur verwacht. Verder wordt er 
op donderdag 9 september begon-
nen met de ouderensoos.

Con Amore in startblokken
Aalsmeer - Op maandag 16 augus-
tus gaan de leden van Aalsmeer-
se mannenkoor Con Amore weer 
zingen. De repetities vinden iede-
re maandag plaats in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat vanaf 20.00 uur. 
Con Amore heeft ruim tachtig le-
den, maar hoopt dit nieuwe seizoen 
een groot aantal nieuwe gezichten 
te mogen verwelkomen. 
“We worden allemaal al wat ouder 
en jong bloed houd de vereniging 
fit”, aldus secretaris Arie Koningen. 
Voor de komende periode staan 
er al verschillende optredens in de 

agenda. Binnenkort kan het schema 
geraadpleegd worden via de geheel 
vernieuwde website. 
Nieuwe leden kunnen overigens di-
rect mee doen. De nieuwe stukken 
worden op stem ingezongen, zo-
dat  het instuderen sneller gaat en 
er door de leden ook thuis geoe-
fend kan worden. “Nieuwe verzoe-
ken voor optredens zijn altijd harte-
lijk welkom. Studeren is leuk, maar 
optreden voor publiek is nog beter”, 
besluit Koningen. Voor inlichtin-
gen kan gebeld worden naar 0297-
323847.

De aanvang is 14.00 uur. De oude-
rensoos wordt om de veertien da-
gen gehouden. Op 9 september 
start ook het sjoelen. De aanvang is 
20.00 uur en er wordt om de veer-
tien dagen gesjoeld. Op donderdag 
16 september staat de eerste per-
soonlijke kaartavond op het pro-
gramma. Deze wordt eveneens om 
de veertien dagen gehouden. Plaats 
van samenkomst is Het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat.

Zaterdag start nieuw seizoen
Upload Cinema met special 
effects in De Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
14 augustus beginnen Martijn Tol 
en Joran van Liempt weer met de 
maandelijkse Upload Cinema’s in de 
bovenzaal van De Oude Veiling in de 
Ma. Een avondje UploadCinema is 
voor bezoekers een lekker avond-
je film kijken, met een drankje, en 
een gezellige nazit in de bar. De film 
bestaat uit een aaneenschakeling 
van korte internetfilms die passen 
in het thema van deze maand. Het 
thema van deze aflevering is spe-
cial effects. Het publiek krijgt een 
reeks van klassieke en retro effec-
ten, meganische optische effecten, 
low- en nobudget effecten voorge-
schoteld en een duizelingwekken-
de aaneenschakeling van korte in-

ternetfilms waaronder natuurlijk een 
aantal prachtige Special effect Vi-
rals. Van de 193 inzendingen wer-
den de 34 beste geselecteerd voor 
het witte doek. Speciale gastredac-
teur is Visueel speciaal effect super-
visor Marc Kubbinga en zijn produ-
cer Swantje Hoppe van Hectic Elec-
tric, het bedrijf dat verantwoordelijk 
was voor de speciale effecten in de 
speelfilm ‘De Storm’. 
Upload Cinema begint zaterdag om 
21.30 uur in de ‘Ouwe’ en de en-
tree bedraagt 5 euro per persoon. 
De avond is geschikt voor ieder-
een vanaf 12 jaar. De volgende Up-
load Cinema avond is op zaterdag 
11 september en heeft als thema de 
straat.

Extra sensatie op zaterdagavond
Amsterjamming met Alex 
van Oostrom in feesttent
Aalsmeer - De laatste feestweek-
avond, zaterdag 11 september, trak-
teert de organisatie op nog meer 
extra sensatie. Amsterjamming gaat 
de jaren zeventig tot negentig la-
ten herleven in de feesttent op het 
Praamplein. 
Amsterjamming bestaat uit vier 
mensen op het podium. De show 
is opgebouwd rond dvd-dj Alex van 
Oostrom met op de bühne de zan-
geres Mavis Acquah, de percussi-
onist Dillon Lewis en de saxofonist 
Arjan M. De muzikanten en zange-
res hebben interacties met de vi-
deoschermen en bijpassende video 
beelden en animaties begeleiden 
het hele optreden. 
De show is een muzikale reis door 
de tijd met dance classics uit de ja-
ren zeventig tot negentig. Maar ook 
moderne housy, groovy en dance 
tunes van nu worden op een ener-
gieke wijze gespeeld. Alex van 
Oostrom heeft als eerste dvd-dj van 
Nederland een grote reputatie op-
gebouwd zodat elk evenement uit-
groeit tot een zo uitbundig mogelijk 
feest en met deze act wordt er live 
op de bühne nog een schepje bo-
venop gedaan. Steekwoorden: ener-
gie, uitstraling, eigentijds, grensver-

leggend, vrolijk en never a dull mo-
ment . Kaarten voor de feestweek 
zijn te koop in café de Praam in de 
Zijdstraat.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
InfO: WWW.STAGEMUSIC.nl

KEybOArd ‘MEdElI’
M10  149

vOETEnbAnKjE
K&M  12,35

lESGITArEn ‘vAlEnCIA’
4/4:  59,-
3/4:  55,-

‘GITAArSTArTEr’
lesboek  17,45
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All American Day feest 
in Leimuiderbrug
Leimuiderbrug - Zondag 15 au-
gustus vindt aan de Leimuiderdijk 
in Leimuiderbrug weer het jaarlijk-
se All Amerian Day feest plaats. Te-
vens de locatie voor het Parel Festi-
val. Zoals elk jaar ook nu weer veel 
grote, blitse oldtimers om te bewon-
deren. Het festival gaat van start om 
13.00 uur. Het grand café ‘de Parel’ 
bijt zaterdagavond al het spits af met 
met muziek van 20.00 tot 01.00 uur, 

verzorgd door DJ V. Zondag bestijgt 
de band ‘Inspiration’ het podium. 
Bij café Ruimzicht, beter bekend als 
‘Rooie Kees’ zullen ‘Mr Boogie Woo-
gie en zijn ‘Firesweep blues band’ 
en ‘Blood Sweat & Kiers’ het publiek 
gaan vermaken. Het festival begint 
zondag om 13.00 uur; de toegang 
is gratis. Iedereen met een Ameri-
kaans item en/of een goed humeur 
is van harte welkom!

Sfeerimpressie van de HiBRA

Demo Classic Motorcycle Demo Team

HiBRA motorraces beloven 
weer spektakel in Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 12 septem-
ber wordt in Aalsmeer op het be-
drijventerrein Hornmeer voor de ne-
gende keer het motorsportevene-
ment HiBRA georganiseerd. Naast 
historische motoren zullen dit jaar 
ook weer auto’s en de autosport een 
prominente plaats innemen in het 
programma.
HiBRA2010, een onderdeel van 
Aalsmeer Festival, heeft bekend-
heid verworven als een evenement 
dat jaarlijks ruim 10.000 bezoekers 
trekt. Op het bedrijventerrein Horn-
meer genieten zij van spectaculai-
re demonstraties en races met his-
torische motoren, die worden verre-
den door het Classic Racing Team 
en special guests. Het gratis toe-
gankelijke spektakel zal op zon-
dag 12 september rond de klok van 
10.00 uur van start gaan. Dan wordt 
er door alle klassen een trainings-
manche gereden van ongeveer tien 
minuten. Na een korte pauze wordt 
vervolgens gestart met de demo-
races. Dit jaar pakt de HiBRA ook 
weer uit met een paar spectaculai-
re extra activiteiten waarbij ook aan-
dacht is voor de autosport.

Motoren
Alle klassen zijn weer vertegen-
woordigd met een zeer goed gevuld 
deelnemersveld. Bekende namen 
uit de Nederlandse motorsportwe-
reld hebben hun medewerking toe-
gezegd, maar ook diverse buiten-
landse coureurs zullen acte de pré-
sence geven. Bij de zijspannen gaan 
de rijders ook dit jaar de onderlin-
ge strijd aan voor de winst van de 
Flynth Zijspan Bokaal.

Classic Motorcycle Demo Team
De coureurs van het Classic Motor-
cycle Demo Team rijden dit jaar twee 
demoraces tijdens HiBRA2010. Met 
hun klassieke racers uit de perio-
de 1949-1976 wordt slechts enke-
le keren per jaar een demorace ge-
reden. Een unieke gelegenheid om 
deze motoren op 12 september in 
Aalsmeer in actie te zien en te ho-
ren! Al met al belooft HiBRA2010 
op zondag 12 september weer een 
prachtig programma dat de komen-
de weken nog wordt aangevuld met 
andere activiteiten. Volg het laatste 
nieuws op www.hibra-aalsmeer.nl 
of via www.twitter.com/hibra2010. 

Aanbiedingen ‘scoren’ 
met iPhone bij Hoogvliet
Aalsmeer - Sinds begin augus-
tus kunnen gebruikers van de iPho-
ne een speciale Hoogvliet applica-
tie (app) downloaden in de iTunes 
winkel. Met deze app kunnen ge-
bruikers eenvoudig actuele aanbie-
dingen bekijken, recepten opzoeken 
en een boodschappenlijstje maken. 
De HV-app is gratis. Gebruikers van 
de HV-app kunnen recepten zoeken 
met producten die op dat moment 
in de aanbieding zijn. Alle benodig-
de ingrediënten zet men vervolgens 
eenvoudig op een boodschappen-
lijst. De HV-app berekent de juiste 

hoeveelheden voor het aantal eters 
en tijdens het koken laat de HV-app 
een korte en duidelijke bereidings-
wijze zien. Aan het boodschappen-
lijstje kunnen artikelen en zelfs me-
dedelingen zoals ‘naar stomerij’ 
worden toegevoegd. De HV-app zet 
de boodschappen automatisch in 
de volgorde van de afdelingen in de 
Hoogvliet supermarkt. De Hoogvliet 
app is kosteloos te downloaden via 
de iTunes App Store en via de Hoog-
vliet website www.hoogvliet.com 
en werkt met iPhone, iPad en iPod 
touch.

Heliomare naar Sail 2010
Aalsmeer - Op donderdag 19 au-
gustus gaan ruim 650 patiënten, cli-
enten, verpleging, behandelaars en 
vrijwilligers van Heliomare naar de 
intocht van de Sail-In parade van 
Velsen-Noord naar Amsterdam. He-
liomare heeft net als de voorgaan-
de keren een prachtige plek gekre-
gen op de kade van MEO in Velsen-
Noord, vlak naast de pont aan de 
noordzijde van het Noordzeekanaal. 
Een plek waar je de boten vanaf de 
sluizen een heel eind kan volgen. 
Van Heliomare Dagbesteding gaan 
meer dan 250 cliënten van de ver-
schillende locaties naar deze gro-
te happening toe. Ook cliënten uit 
Aalsmeer zullen daarbij zijn. Uiter-
aard gaat tevens de nodige begelei-
ding mee: verzorging, behandelaars 
en vrijwilligers.

Vervoer
Het bijwonen van dit prachtige eve-
nement betekent een enorme ver-
voersorganisatie, want uit diver-
se regio’s waar Heliomare actief is, 
gaan cliënten mee. ’s Morgens wor-
den deze mensen allemaal vervoerd 

met 70 al dan niet aangepaste bus-
jes uit heel Noord-Holland. Cliënten 
met gewone of elektrische rolstoe-
len, rollators, of duwwagens: alles 
is mogelijk en iedereen die dat wil 
mag mee. Regelmatig wordt gepen-
deld vanuit Wijk aan Zee naar Vel-
sen-Noord en zo als het er nu uitziet 
gaan er misschien ook patiënten in 
bed mee. Als de parade is afgelo-
pen, gaan al die mensen weer terug 
en vindt de operatie plaats in omge-
keerde volgorde

Catering en veiligheid
Naast het vervoer moet natuur-
lijk voor 650 mensen ook aan de 
inwendige mens gedacht worden. 
Gezorgd wordt voor de koffie, thee, 
frisdrank en lunchpakketjes. Artsen 
en verpleging zullen ook aanwezig 
zijn en er is zelfs muzikale omlijs-
ting, die Heliomare-medewerkers 
op zich nemen. 
Meer weten over activiteiten die He-
liomare biedt voor mensen met een 
lichamelijke beperking of niet-aan-
geboren hersenletsel? Kijk dan op 
de website: www.heliomare.nl.

De gidsen bij hun tenten op subkamp Caraïben. Foto: Tiflo

Tiflo viert 100 jaar scouting
Aalsmeer - De gidsen, verkenners 
en wilde vaart van scoutingvereni-
ging Tiflo zijn afgelopen week te-
ruggekomen van JubJam. Dit na-
tionale kamp werd gehouden ter 
ere van het 100-jarig bestaan van 
scouting in Nederland. Zo’n 11.000 
scouts trokken maandag 26 juli richt 
Roermond voor de Jubileum Jambo-
ree, afgekort tot JubJam. Hieronder 
ook zo’n vijftig verkenners, gidsen, 
wilde vaart en leiding van de Tiflo 
uit Aalsmeer, helemaal klaar voor 
tien dagen zomerkamp. Het had nog 
heel wat voeten in de aarde om alle 
leden en materiaal op het kampter-
rein te krijgen. De boten gingen in 
binnenvaartschip De Sympathie, de 
leden werden vervoerd in een bus. 
Het benodigde geld hiervoor werd 
door de leden zelf opgehaald tijdens 
een 10-uursrace op de Westeinder-
plassen. De gidsen en de verken-
ners (meisjes en jongens van 11 tot 
15 jaar) stonden beiden op subkamp 
Caraïben, de wilde vaart (jongens 
en meisje van 15 tot 17 jaar) sloeg 
haar tenten op in subkamp Alpen. 
De eerste dag stond meteen een 

groots spektakel op het program-
ma: De officiële opening. Hiervoor 
namen 10.000 scouts het centrum 
van Roermond over. Een evenement 
dat zelfs de landelijke pers wist te 
halen. Ook tijdens de rest van het 
kamp was er van alles en nog wat 
te doen voor de leden van de Tiflo. 
Zo deden de gidsen mee aan een 
waterspektakel met een meters ho-
ge glijbaan en was er een wens-
show, waarin allerlei wensen wer-
den uitgevoerd. De verkenners lie-
pen een nachthike, gingen zeilen op 
de plassen rond de Maas en natuur-
lijk waren er de feesten in de cen-
trale tenten op het terrein. De wil-
de vaart speelde levend Kolonisten 
van Catan op het water, ging zeilen 
met landscouts en luierde lekker in 
de zon. JubJam eindigde woensdag 
4 augustus met een groot muzikaal 
spektakel op het kampterrein, waar-
bij vuur, zwevende acts, zangeres-
sen en heel veel vuur niet ontbra-
ken. Een dag later was JubJam 2010 
afgelopen en vertrok de Tiflo weer 
terug naar Aalsmeer. Meer weten 
over de Tiflo? Kijk op www.tiflo.nl.

De Tiflo, terug in Aalsmeer na JubJam 2010. Foto: Tiflo

Mogelijk webcam in valknestkast

Renovatie watertoren 
half september van start
Aalsmeer - Half september gaat de 
watertoren ‘in de steigers’. Het mo-
nument aan de Westeinder wordt 
zowel aan de buitenkant als de 
binnenzijde onder handen geno-
men. Zo wordt al het betonwerk ge-
checkt en indien nodig hersteld en 
op de begane grond komen toilet-
ten en een keukenblok. Dat de 82-
jarige toren solide is, bewijst het feit 
dat het voegwerk nog prima is en er 
niet opnieuw gevoegd hoeft te wor-
den. Wel is enigszins betonrot vast-
gesteld dus dat dient verholpen te 
worden. Nu het interieur - dat altijd 
vrij sober is geweest - wordt uitge-
breid met toiletten en een keukentje 
is het voor bezoekers aantrekkelijker 
om de watertoren te bezoeken. Dat 
geldt niet in het minst voor trouwpa-
ren die het monument uitkiezen om 
‘ja’ tegen elkaar te zeggen. 
De watertoren is in de maand au-
gustus elk weekend geopend. Vanaf 
1 september zijn de deuren gesloten 
zodat de renovatie voorbereid kan 

worden. Die zal anderhalf tot twee 
maanden in beslag nemen. 

Volgend jaar organiseert stichting 
Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 weer 
openstellingen, doch wanneer de 
nestkast bovenin ‘bezet’ is, kan pu-
bliek de trip naar boven niet onder-
nemen. Wel is het monument te be-
zoeken, maar dan alleen op de be-
gane grond waar een permanente 
foto-expositie van de watertoren is 
te zien. Ook kunt u een blik werpen 
op alle nog bestaande watertorens 
in ons land. Ze staan naast de reeds 
gesloopte torens afgebeeld. Tevens 
is het idee geopperd om een web-
cam in de nestkast te plaatsen, zo-
dat de bezoeker beneden eventuele 
broedperikelen bovenin de nestkast 
op beeld kan volgen. 
In de maand augustus kunt u nog 
even van het uitzicht genieten bo-
venop de toren. Aanstaand week-
end geopend tussen 13 en 17 uur.
Info: 06-5106-51094994.

Expositie nog t/m 29 augustus
Glaskunst bij Sous Terre 
tegenover de watertoren 
Aalsmeer - Zowel binnen in de ga-
lerie als buiten in de beeldentuin 
toont Sous Terre momenteel bijzon-
dere glaskunst. Het afgelopen jaar 
heeft de galerie in haar grote bin-
nenruimte een mooie collectie glas-
kunst geëxposeerd. Deze collectie is 
uitgebreid met exclusief autonoom 
beeldend werk voor buiten, met glas 
als hoofdmateriaal. Om deze glas-
sculpturen tot hun recht te laten ko-
men is de beeldentuin ingrijpend 
aangepast. Er is tevens een terras 
aangelegd, zodat bezoekers bij mooi 
weer buiten kunnen zitten, genie-
tend van kunst, met uitzicht op de 

historische watertoren en Westein-
derplassen. Binnen kunt u werk be-
kijken van een dertigtal gerenom-
meerde glaskunstenaars die aan de 
galerie verbonden zijn. Verder is er 
is een grote stockexpositie met een 
heel divers aanbod van schilderij-
en en beelden. Nieuw in de collectie 
beelden is het werk van Annetje van 
Verseveld. Galerie en beeldentuin 
Sous-Terre is het hele jaar open op 
zaterdag en zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur en op afspraak 0297-
364400 Voor meer informatie over 
de expositie en galerie kijkt u op de 
website www.galerie-sous-terre.nl

Engels en Frans voor 50-plussers
Aalsmeer - De scholen gaan bin-
nenkort weer beginnen en mis-
schien denkt u zelf ook alweer aan 
‘binnenactiviteiten’ voor de komen-
de herfst en winter.
Al eens aan Engels of Frans ge-
dacht? U bent nooit te oud om te 
leren! U hebt contact met mensen 
op weer eens een heel andere ma-
nier en het is tevens een uitsteken-
de geheugentraining. Er wordt zo-
veel mogelijk aandacht besteed aan 
het spreken. Het tempo is rustig, de 
groepen zijn klein en een vooroplei-
ding is niet nodig.
Er zijn echte beginnersgroepen en 

voor de mensen die hun kennis wil-
len opfrissen en uitbreiden, zijn er 
lessen voor half-gevorderden en 
gevorderden. De lessen worden ge-
geven bij Vita in wijksteunpunt Me-
ander in de Clematisstraat 27 in 
Aalsmeer. De Franse cursussen zijn 
op woensdagmiddag, de Engelse op 
dinsdag- en vrijdagmorgen. Mini-
mum aantal deelnemers is drie. De 
lessen duren een uur en starten 14 
september. De kosten zijn 76 euro, 
exclusief boeken en er is daarna een 
vervolgcursus. Voor inlichtigen en 
opgave kunt u bellen met Carolyn 
van Es-Smith, tel. 0297-364398.

Dirk en Appie winnaars 
kraakavond Sportzicht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is voor de tweede keer een kraak-
avond in café Sportzicht gehouden.
Net als de eerste keer was het weer 
een gezellige avond waaraan acht 
koppels, verdeelt over vier tafels, 
deelnamen. 
De kaarters speelde elke ronde te-
gen een ander koppel. Er werden 
zeven rondes gespeeld van 16 gif-
fies. Dirk en Appie zijn de winnaars 
van de avond geworden met 26640 
punten en 53 kruizen. Cor en Ger-
die behaalden de tweede plaats 
met 22740 punten en 25 kruizen. 

De strijd om de derde plaats was 
heel spannend. Twee koppels wa-
ren gelijk geëindigd. In de laatste 
ronde speelde de twee koppels te-
gen elkaar en kwamen hierdoor op 
een gedeelde derde plaats. In het 
kraakreglement staat dat indien er 
koppels gelijk eindigen dan wint het 
koppel met het hoogste aantal pun-
ten. 
Uiteindelijk gingen Frans en Hans 
er met de derde plaats vandoor met 
24940 punten 74 kruizen. Aster en 
Alderd werden uiteindelijk vierde 
met 23030 punten en 63 kruizen.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 8 augustus trad Wildcat op in het park ‘De 
Bretten’ in Amsterdam-West. Niet aanstaande zondag dus, zoals stond ver-
meld in de Meerbode van vorige week. Een datumfoutje! Het werd een ge-
zellig zomers optreden, alvast een voorproefje op het nieuwe seizoen waar-
in de vier muzikanten uit Aalsmeer e.o zeker van plan zijn meer optredens 
te gaan geven. Info: www.rockwildcathyves.nl.

‘Amsterdams’ optreden Wildcat
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Van 18 tot en met 22 augustus
Sail 2010 de provincie in!
Amsterdam - De provincie Noord-
Holland staat van 18 t/m 22 augus-
tus volledig in het teken van SAIL 
2010. Op 18 augustus zijn tijdens 
PreSail in de zeehaven van IJmui-
den schepen te bewonderen die de 
volgende dag in parade naar Am-
sterdam varen. Donderdag 19 au-
gustus is het Noordzeekanaal van 
IJmuiden naar Amsterdam het de-
cor voor de SAIL-In. Aansluitend 
vormt de Amsterdamse IJhaven het 
decor voor een levendig program-
ma vol muziek, cultuur en nautische 
rijkdom. De provincie Noord-Hol-
land is sponsor van zowel SAIL Am-
sterdam 2010 als van PreSail IJmui-
den. Noord-Holland is een waterrij-
ke provincie die veel toeristen trekt. 
Daarnaast speelt water een belang-
rijke rol in onze economie. Sponso-
ring van deze twee evenementen is 
een uitgelezen kans om dit te laten 
zien. Het belooft weer een spekta-
kel te worden met Tall ships uit de 
hele wereld, historische schepen uit 
Nederland en imponerende marine-
schepen. 

Internationaal watercongres
Op 20 augustus organiseert de pro-
vincie het internationale watercon-
gres ‘Day of the Deltas’. Kennis-
uitwisseling over de ambities en 
de maatregelen op korte en lan-
ge termijn rond klimaatadaptatie 
staat centraal tijdens dit congres. 
(Inter)nationale bestuurders, men-
sen uit het bedrijfsleven en kennis-
instellingen praten over waterveilig-
heid en ruimtelijke kwaliteit bij in-
passing van grote ingrepen aan de 
kust en aan dijken. Op veel plaatsen 
in de wereld speelt klimaatbesten-
dig waterbeheer een centrale rol in 
de ruimtelijke planning. In het laag 

gelegen Nederland is de bescher-
ming tegen het water urgent. Lan-
den met vergelijkbare vraagstukken 
kunnen van elkaar leren. 

Kinderpodium
Op het provincie Noord-Holland 
Kinderpodium staan verschillen-
de kindervoorstellingen op het pro-
gramma. Veel van de artiesten die 
optreden komen uit Noord-Holland. 
Bekende namen zijn Kapitein Wino-
kio en Zirkus Zirkus. Kapitein Wino-
kio zingt oude kinderliedjes die hij 
flink heeft opgefrist. Zirkus Zirkus 
brengt stoere liedjes met vette beats 
en coole dancemoves. Het Kinder-
podium staat in de Bogortuin op het 
Java-eiland. 

Jongeren en Sail 2010
Jongeren staan centraal bij het pro-
ject “Vette Vletten” en bij “The Move-
ment0910”. Bij het vette vlettenpro-
ject gaan derde en vierdejaars VM-
BO-leerlingen metaalbewerking aan 
de slag om zelf een stalen lelievlet te 
bouwen. Met de gemaakte vletten 
wordt een spetterende roeiwedstrijd 
gevaren. The Movement0910 is een 
groep jongeren tot 25 jaar die een 
positief tegengeluid geven op alle 
negatieve berichtgeving over jonge-
ren. Tijdens Sail 2010 gaan zij de ta-
lenten, kwaliteiten en goede initia-
tieven van jongeren filmen en be-
nadrukken. 
Daarnaast organiseert de provin-
cie bijeenkomsten met onder meer 
de Noord-Hollandse jongeren, toe-
ristische ondernemers en mensen 
uit het internationaal bedrijfsleven. 
Voor de nieuwe commissaris van de 
Koningin is het een uitgelezen kans 
om kennis te nemen van de water-
kansen in Noord-Holland. 

Van 13 tot en met 15 augustus
‘Bloemen in de file’ tijdens 
Rijnsburgs Bloemencorso
Rijnsburg - Het Rijnsburgs Bloe-
mencorso is één van de meest spec-
taculaire bloemenevenementen van 
Nederland. De 65e editie van dit 
unieke bloemenfestijn vindt plaats 
van 13 tot en met 15 augustus en 
heeft als thema ‘Mobiliteit’. De stoet 
trekt ook dit jaar weer door Rijns-
burg, Katwijk en Noordwijk. Het 
Rijnsburgs Bloemencorso is een fa-
miliefeest voor jong en oud. De op-
vallende praalwagens staan dit jaar 
in het teken van ‘Mobiliteit’. Bloem-
sierkunstenaars hebben fleurige rij-
dende vehikels (van wel dertig vier-
kante meter en drie meter hoog) 
gecreëerd. Zo worden onder an-
dere een bloementrein, bloemen-
boot en bloemenvliegtuig in de op-
tocht verwacht. Naar schatting wor-
den er zo’n 150.000 bloemen in al-
lerlei kleuren en vormen gebruikt. 
Naast de praalwagens bestaat de 
vrolijke bloemenstoet ook uit talloze 
versierde personenauto’s, vele figu-
ranten en een groot aantal mobiele 

muziekkorpsen. Een echt Hollands 
bloemenfeest!
Vertrek- en aankomst
De regio Rijnsburg staat bekend om 
haar bloemen-, planten- en bloem-
bollenteelt. De vele kwekers, bloe-
misten en vrijwilligers doen ook dit 
jaar hun uiterste best om er een 
unieke bloemenpresentatie van te 
maken. Het corso is op vrijdag 13 
augustus van 19.00 tot 23.00 uur te 
zien in de hallen van Bloemenvei-
ling FloraHolland, Laan van Verhof 3 
te Rijnsburg. Op zaterdag 14 augus-
tus rijdt de bonte bloemenstoet van-
af 13.30 uur door Rijnsburg, Katwijk 
en Noordwijk. Daarna staan ze het 
hele weekeind op de Koningin Wil-
helminaboulevard in Noordwijk. Alle 
corso-evenementen zijn gratis toe-
gankelijk. Voor mensen die niet in 
de buurt wonen, is 14 augustus de 
beste dag van het jaar om bloemen-
spektakel te combineren met een 
dagje strand! Kijk voor meer infor-
matie op www.rijnsburgscorso.nl

Culinair genieten tijdens 
havenfestival in IJmuiden
IJmuiden - Het Havenfestival IJmui-
den dat op 14 en 15 augustus weer 
losbarst op de kades van IJmuiden, 
biedt bezoekers van dit evenement 
culturele en nautische hoogtepun-
ten maar heeft ook veel ruimte in-
gedeeld voor de inwendige mens. 
Buiten de vaste horecapunten die 
op de  Trawlerkade staan, vindt er 
op de Halkade dit jaar voor het eerst 
‘Halkade Culinair’ plaats. Een week-
end lang is het alles vis wat de klok 
slaat op deze kade. Op zaterdag zul-
len de koks van ‘Vis on Tour’ kook-
demonstraties geven en laten zien 
dat vis lekker, gezond en makkelijk 
is. Uiteraard mag er geproefd wor-
den van wat er gekokkereld is. Ver-
der zijn er het hele weekend de-
monstraties van verschillende visro-
kerijen, is er een vistafel met vis uit 
alle wereldzeeën en worden mos-
selen en oesters uit Zeeland naar 
IJmuiden overgebracht. Het Halka-

de Shanty-Seasong festival zorgt 
voor de juiste ambiance. Traditiege-
trouw kan men op zaterdag aanzit-
ten aan het ‘Diner op de Kade’. Van-
af 17.30 uur wordt een deel van de 
kade omgebouwd tot gezellig res-
taurant en kan er genoten wor-
den van een overheerlijk buffet met 
vlees, vis, salades, brood, sauzen en 
verschillende groentes. 
Bij slecht weer wordt het diner ver-
plaatst naar de spiegeltent, dus het 
diner gaat altijd door. Dit jaar wordt 
het diner op de kade muzikaal om-
lijst door het Quintet Gypsy Par-
ty, die een spetterende show vol 
gipsy power neerzet. De plaatsen 
voor het Diner op de Kade zijn be-
perkt. Wie verzekerd wil zijn van een 
mooie plek, reserveert de tickets via 
www.havenfestivalijmuiden.nl. Op 
de nieuwspagina staan de prijzen 
voor het diner en meer informatie 
over het festival.

Maak een virtuele toer 
langs historische steden
Streek - Als eerste land ter we-
reld lanceert Nederland een virtu-
ele 360-gradentoer langs de be-
langrijkste historische steden van 
het land en langs een groot aan-
tal voor het internationale toerisme 
belangrijke highlights. Via Holland-
toer.nl kunnen Nederlandse dagjes- 
of weekendtoeristen voorafgaand 
aan hun bezoek virtueel rondwan-
delen door de historische centra of 
langs toeristische trekpleisters. Fo-
to’s zijn niet alleen gemaakt van-
af de weg maar ook naast, in en 
op gebouwen. Alles wat interes-
sant kan zijn voor de toerist is ge-
fotografeerd en opgenomen in de 
toer. Doel is om een bezoeker van-
uit de luie stoel te motiveren om een 
stad of toeristische attractie te be-
zoeken. Een bezoeker van Holland-
toer.nl komt in eerste instantie te-
recht in een dynamisch geïllustreer-
de versie van Nederland. Hierin zijn 
de reeds gefotografeerde locaties 
beeldend weergegeven op een Sim-
city-achtige wijze. Klikt de gebruiker 
op een stad, dan krijgt hij de moge-
lijkheid om door te klikken naar de 
virtuele stadstoer. Hollandtoer is iets 
anders dan Google Streetview. De 
gelijkenis is dat beide toeren wer-
ken met 360-gradenfoto’s waarmee 
een bezoeker volledig om zich heen 
kan kijken. Hollandtoer beperkt 
zich echter niet alleen tot straten, 
zoals Streetview doet. Hollandtoer 
brengt de schoonheid van gebou-
wen, steegjes en pleinen in kaart. 
Hollandtoer fotografeert ook in, op 
of bij kerken, musea, stadhuizen, 
hotels, winkels, restaurants, cafés 
en evenementen. De bezoeker kan 

dus rondkijken in een hotelkamer, 
de sfeer op het terras proeven en al-
vast een deel van de schilderijen in 
het museum bewonderen. Holland-
toer bestaat uit een aaneenscha-
keling van haarscherpe en hand-
gemaakte 360-graden foto’s. Beel-
den zullen nooit geblokkeerd wor-
den door voorbijrazend verkeer. Tot 
slot zijn de doelen van Hollandtoer 
en Streetview verschillend: Street-
view brengt straten in kaart terwijl 
Hollandtoer de toerist een virtuele 
beleving van een stad of toeristische 
attractie wil geven. In de eerste ver-
sie zijn een dertigtal steden opge-
nomen. Naast de vier grote steden 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht, waarvan voorlopig al-
leen de belangrijkste trekpleisters in 
kaart zijn gebracht, zijn steden met 
een grote toeristische aantrekkings-
kracht gefotografeerd. Dit zijn Alk-
maar, Enkhuizen, Volendam, Edam, 
Haarlem, Zandvoort, Leiden, Gou-
da, Scheveningen, Delft, Dordrecht, 
Zierikzee, Goes, Vlissingen, Middel-
burg, Veere, Breda, Den Bosch, Ven-
lo, Valkenburg, Maastricht, Nijme-
gen, Zutphen, Deventer, Groningen, 
Dokkum, Sneek en Leeuwarden. 
Ook zijn alle ‘steden’ van de Elfste-
dentocht in beeld gebracht binnen 
de zogenaamde Elfstedentoer.nl.  
Daarbij zijn enkele attracties reeds 
onder de loep genomen, te weten: 
de Keukenhof, Zaanse Schans, dier-
gaarde Blijdorp, dierenpark Emmen, 
de Hunebedden, de molens bij Kin-
derdijk en de Zuid-Limburgse Heu-
vels. Voor zowel de steden als de at-
tracties geldt dat verdere uitbreiding 
volgt in de loop van 2010 en 2011.

Smeed je eigen kunstwerk
Enkhuizen - In het Zuiderzeemu-
seum in Enkhuizen nemen kinderen 
deze zomer de smidshamer in de 
hand. Na het succes van vorig jaar 
gaat het Smeedlab dit seizoen ver-
der onder de naam Kreatop nummer 
2. Het Zuiderzeemuseum wil kinde-
ren leren respect op te brengen voor 
handwerk. Zo krijgen ze meer waar-
dering voor ambachten. Andreas 
Rimkus, bedenker van het project, 
pleit voor het oprichten van ‘Kreato-
pen’: plaatsen waar iedereen cre-
atief om kan gaan met de vier ba-
siselementen vuur, aarde, water en 
lucht. 
Tot en met 15 augustus staan in 
het museumpark van 11 uur tot 16 
uur twee vuurplaatsen en drie aam-
beelden opgesteld. Per keer kunnen 
acht kinderen aan de slag onder be-
geleiding van smeden. In een heu-
se smeedoutfit zoals een katoenen 
kiel, een veiligheidsbril en hand-

schoenen creëren jongeren met een 
staafje ijzer hun eigen kunstwerk. 
De bijdrage voor het smeden be-
draagt twee euro. Het smeden van 
een object duurt maximaal één uur. 
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen 
richt zich op kunst, cultuur en erf-
goed rondom het voormalige Zui-
derzeegebied en het huidige en toe-
komstige IJsselmeergebied. Door 
zijn activiteiten, aanpak en samen-
werking heeft het museum een in-
ternationale uitstraling en publieks-
bereik. Gemeenschappen, ambach-
ten en water staan centraal. Het 
museum bestaat uit een openlucht-
collectie in de vorm van een muse-
umpark en een binnenmuseum met 
een grote hoeveelheid expositie-
ruimtes voor vaste presentaties en 
tijdelijke tentoonstellingen. Het mu-
seum verzorgt daarnaast regelmatig 
presentaties in binnen- en buiten-
land www.zuiderzeemuseum.nl

Haarlem jazzstad met 
Relax en Beets Brothers
Haarlem - In het centrum van Haar-
lem wordt van woensdag 18 tot en 
met zondag 22 augustus de 30ste 
editie van Haarlem Jazzstad gehou-
den. Het evenement is een van de 
grootste gratis festivals van Neder-
land en trekt doorgaans tienduizen-
den bezoekers. De absolute ster is 
de Amerikaanse saxofonist James 
Carter op zaterdagavond. Haarlem 
Jazzstad begint op woensdag 18 
augustus met een optreden van de 
Haarlemse zangeres Josee Koning. 
Donderdag 19 augustus staat de 
programmering volledig in het te-
ken van pianist en eregast Michiel 
Borstlap. Met muzikanten uit twaalf 
landen is Haarlem Jazzstad in 2010 
internationaler dan ooit. Hun leef-
tijd loopt uiteen van 10 tot 80 jaar. 
Haarlem Jazzstad heeft  ten opzich-
te van vorig jaar diverse wijzigingen 
doorgevoerd. Zo komt er op de Gro-
te Markt geen tent meer, maar  een 
open podium zodat meer mensen 
van de optredens kunnen genieten.  
Verder is de exploitatie van de hore-
ca  in handen van Haarlemse onder-
nemers gegeven. Nieuw is ook de 
aanwezigheid van Haarlem Jazzstad 
op Twitter: http://twitter.com/Haar-
lemJazzstad. Wat niet verandert, is 
de kwalitatief uitstekende program-
mering. Josee Koning (Braziliaanse 
jazz)  verzorgt  woensdagavond 18 
augustus de aftrap. Zij doet dat sa-
men met Jeroen Vierdag (bas), En-
rique Firpi (drums) en de internatio-
naal vermaarde  Braziliaanse gitarist 
Diego Figueiredo. Aansluitend tre-
den tijdens de eerste avond saxo-
fonist Piet Noordijk en The Beets 
Brothers op. Donderdag 19 augus-
tus is pianist Michiel Borstlap ere-
gast. Hij opent met een solo-optre-

den en speelt diverse nummers van 
zijn nieuwe cd ‘Solo 2010’ waarop 
hij jazz en klassiek samenbrengt. 
Daarna sluiten Mary Davis jr. en 
haar band aan. Borstlap beschouwt 
haar als een van de beste Neder-
landse zangeressen op het gebied 
van jazz, urban, soul en r & b. De 
Michiel Borstlap Band zorgt  voor 
een swingend vervolg. Op vrijdag 20 
augustus staat de Haarlemse pia-
nist (blues en boogiewoogie) Dirk 
Jan Vennik geprogrammeerd. Met 
aan zijn zijde zangeres Mieke Ste-
merdink (van vroeger De Gigantjes).   
Andere namen: Anthony Joseph & 
The Spasm Band, de Ghanese zan-
ger Gyedu Blay Ambolley en Rilian 
& The Rocket Band. Op zaterdag 21 
augustus wordt het programma af-
gesloten door de Haarlemse band 
Relax (funk, soul en hiphop). Deze 
band zette Haarlem Jazzstad drie 
jaar geleden in vuur en vlam. Daar-
na brak - mede door het vertrek van 
trompettist Colin Benders die zijn 
succesvolle project Kyteman begon 
- een stillere periode aan. Samen 
met diverse special guests zorgt Re-
lax op zaterdag voor een uitbundige 
afsluiter. Eerder op de avond komt 
de Amerikaanse saxofonist James 
Carter aan bod met de Surinaams-
Nederlandse Jazzgroep De Nazaten. 
Haarlem Jazzstad eindigt  zondag 
22 augustus met een Super Sunday 
Jamsession. Onder leiding van pi-
anist Peter Beets zetten o.a. James 
Carter (sax), Rueben Rogers (bas), 
Greg Hutchinson (drums), Ben van 
den Dungen (sax), Rik Mol (trom-
pet) en Eric Ineke (drums) hun bes-
te beentje voor. Het volledige pro-
gramma van Haarlem Jazzstad is te 
vinden op www.haarlemjazzstad.nl. 

Pleinbioscoop in Rotterdam
Rotterdam - Kom van 18 tot en 
met 29 augustus films kijken on-
der de sterrenhemel. Net als vorig 
jaar wordt het Lloyd Multiplein weer 
omgebouwd tot de grootste en ge-
zelligste huiskamer van Rotterdam. 
Naast een heel divers filmprogram-
ma -van Hollywoodhit tot wereldci-
nema- biedt de Pleinbios je een ge-
zellige avond uit met lekkere hap-

jes, verkoelende drankjes, muziek 
en meer. Dit jaar zorgt de organisa-
tie voor nog meer faciliteiten, zoals 
speciale plaatsen voor bezoekers 
met honden. De Pleinbioscoop Rot-
terdam wordt georganiseerd door 
Stichting De Loodsen en is onder-
deel van de agenda van Rotterdam 
Festivals. Voor het volledige over-
zicht: www.rotterdamfestivals.nl.

Atlantikwall Museum populair
Streek - Het Atlantikwall Museum 
in Noordwijk heeft afgelopen zon-
dag de 2500ste bezoeker van 2010 
ontvangen. Deze voormalige muni-
tiebunker is ingericht als expositie-
bunker en geeft een indruk hoe de 
Batterie Noordwijk eruit zag gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog. Het 
museum is sinds 2004 geopend voor 
publiek en wordt elk jaar bekender. 
Het museum is alleen geopend tij-
dens het toeristisch seizoen.
Sinds de opening heeft het muse-
um al meer dan 20.000 mensen mo-
gen ontvangen. Naast het museum, 
dat de expositie ‘Heinz in Holland’ 
toont, is ook het bijzondere bun-
kergangenstelsel te bezichtigen. Dit 
gangenstelsel is nog vier zondagen 
in augustus geopend. Daarna biedt 
het gangenstelsel onderkomen aan 
een groot aantal overwinterende 

vleermuizen. Bezoekers kunnen zich 
voor een rondleiding in het museum 
en het gangenstelsel aanmelden bij 
het Visitor Center Noordwijk, tele-
foon 071–3619321. De expositie is 
nog tot half september geopend op 
zondagen van 10.00 tot 17.00 uur. Op 
de Open Monumentendag van 11 
september aanstaande is het muse-
um ook geopend. 
Voor groepen vanaf 10 personen kan 
een reservering gemaakt worden op 
andere dagen via info@atlantikwall.
nl. Het museum is gelegen aan de 
Bosweg te Noordwijk, toegang tot 
het museum en een rondleiding is 
voor volwassenen 5 euro en voor 
kinderen 3 euro. Toegang voor al-
leen het museum is voor volwasse-
nen 2 euro en kinderen tot 12 jaar 1 
euro. Meer informatie: www.atlan-
tikwall.nl.

Zeepkistenrace in Burgerveen
Burgerveen - Zaterdag 21 augus-
tus wordt een zeepkistenrace ge-
houden in Burgerveen. Het spekta-
kel begint om 15.00 uur bij dorps-
huis Marijke aan de Oude Venne-
perweg 24. 
De organisatie heeft twee zeepkis-
ten om mee naar beneden te ra-
cen, maar nog mooier is het als de 
deelnemers met een eigen gemaak-
te zeepkist naar beneden gaan. Ook 
skelters zonder ketting kunnen ge-
bruikt worden om een zeepkist te 

maken. Voor de winnaars, zowel 
de jeugd als de volwassenen, zijn 
er leuke prijzen te winnen. Begint 
het te kriebelen? Geef je snel op bij 
Martijn Vis via www.burgerveen.in-
fo of stuur een mailtje naar activi-
teitenburgerveen@live.nl. De kosten 
van deelname bedragen 5 euro per 
persoon. De minimumleeftijd voor 
deelname zonder begeleiding is 10 
jaar. Op genoemde website is meer 
informatie te vinden, waaronder het 
reglement.

Op nieuwe locatie in Haarlemmermeerse Bos

Topartiesten bij Meerlive 2010 
Hoofddorp - Bouwactiviteiten in 
het centrum van Hoofddorp maak-
ten dat Meerlive moest uitkijken 
naar een nieuwe locatie. In over-
leg met gemeente Haarlemmermeer 
passeerden diverse opties en uit-
eindelijk kwam men terecht in het 
Haarlemmermeerse Bos. In en rond 
de paardenbak, bekend van het 
Concours Hippique, zal het Meer-
live dorpsplein aangekleed worden 
en kan van 19 tot en met 22 au-
gustus gratis genoten worden van 
topentertainment. Sponsors, de ge-
meente en organisatie hebben ook 
dit jaar alles op alles gezet om de-
ze elfde editie van Meerlive tot een 
succes te maken. Donderdag 19 au-
gustus is iedereen van harte uitge-
nodigd voor de kick-off van dit nog 
steeds unieke evenement in Neder-
land. Topartiesten die dit jaar tij-
dens Meerlive optreden zijn: Way-
lon op donderdag, Jeroen van der 
Boom op vrijdag, Frans Bauer op za-
terdag en Wolter Kroes met liveband 
op zondag. Daaromheen zijn spran-
kelende support-acts geprogram-
meerd, waarbij op de zondag tussen 
14.00 en 20.00 uur het Nederlandse 
lied en de Amsterdamse sfeer cen-
traal staan. Met deze nieuwe locatie 
ontstonden er voor de organisatie 
ook nieuwe uitdagingen. “De veilig-
heid van de bezoekers heeft daarbij 
de belangrijkste prioriteit. Al in een 

heel vroeg stadium is met specialis-
ten van een beveiligingsbedrijf een 
compleet plan opgesteld en aan de 
autoriteiten voorgelegd. Na de ge-
wenste bijstellingen ligt er nu een 
goedgekeurd veiligheidsplan”, legt 
Martin Langeveld namens de Meer-
live organisatie uit. “Binnen dit plan 
is er een speciale route vanuit de 
wijk Overbos naar de fietsenstal-
ling op het festivalterrein. Langs die 
route staan niet alleen extra licht-
punten, maar ook vele beveiligers 
en suppoosten. Zij fungeren als 
vraagbaak voor lopende, fietsende 
en brommende bezoekers en hou-
den uiteraard een scherp oogje in 
het zeil. Ook voor de bezoekers die 
gebruik maken van de Zuidtangent 
(halte Overbos) is deze route van en 
naar het Meerlive-terrein de enige 
juiste. Wie met de auto komt, moet 
de gele borden langs de wegen vol-
gen.” De nieuwe locatie heeft een 
behoorlijke afmeting, maar er be-
staan - net als voorheen - beperkin-
gen in het totaal aantal mensen dat 
toegelaten mag worden. Vanuit het 
veiligheidsplan is hier controle op 
en zonodig zal de toegang tot het 
terrein gesloten worden, wanneer 
de maximale aantallen bereikt zijn. 
Het is dus zaak om vroeg te komen 
en daarbij gebruik te maken van de 
door de organisatie aangegeven 
route. Info: www.meerlive.nl.

Bloemententoonstelling met 
schilderijen van Afke Borgman
Aalsmeer - Vanaf vandaag, don-
derdag 12 augustus, zijn op de nati-
onale zomerbloemententoonstelling 
in Naaldwijk zestien schilderijen te 
bewonderen van Afke Borgman. De 
kunstenares heeft haar atelier aan 
de Aalsmeerderweg 255 en is ge-
specialiseerd in het schilderen van 
bloemen. Kleurrijk en heel natuurlijk 
zijn de schilderijen van de kunste-
nares van onder andere hortensia’s, 
bloesem, viooltjes en onder ande-
re zonnebloemen. De tentoonstel-
ling is in en om de Oude kerk aan 
het Wilhelminaplein in Naaldwijk 
en duurt tot en met zondag 15 au-
gustus. Belangstellenden zijn van-
daag welkom tussen 12.00 en 19.00 
uur, vrijdag 13 en zaterdag 14 au-
gustus staan de deuren open van 
10.00 tot 22.00 uur en zondag kan 

tussen 10.00 en 17.00 uur een be-
zoek gebracht worden. Voor meer 
informatie kan gebeld worden naar 
0297-322235 of kijk op www.afke-
borgman.nl.
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Outletverkoop Wereldwinkel
Aalsmeer  -  De  Were ldwin-
kel Aalsmeer is begin dit jaar ver-
huisd naar een nieuwe winkel in 
de Zijdstraat 15. De grotere winkel 
geeft meer mogelijkheden en vanaf 
maandag 9 augustus wordt het ach-
terste gedeelte van de winkel inge-
richt als outletwinkel. Er is een grote 
partij artikelen met hoge kortingen 
ingekocht uit de voorraden van Fair 
Trade Original, een van de erkende 
leveranciers van de 400 Wereldwin-
kels in Nederland. Zo wordt er weer 
ruimte gemaakt voor de nieuwe col-
lectie voor het komende seizoen. 
Sommige producten zijn oude be-
kenden, maar ook verrassend leuke 
nieuwe producten gaan de deur uit 
voor zeer aantrekkelijke prijzen.
Goed om te weten: De kortingen 
gaan niet ten koste van de inkom-
sten van de Fairtrade producen-
ten in ontwikkelingslanden. Voor al-

le artikelen geldt dat ze zijn inge-
kocht volgens de principes van de 
eerlijke handel. De boeren, zilver-
smeden, wevers, pottenbakkers en 
houtbewerkers in Azië, Latijns Ame-
rika en Afrika merken financieel van 
deze opruiming niets, zij hebben al 
een eerlijke prijs voor hun produc-
ten ontvangen. Wel betekent de op-
ruiming voor de producenten dat er 
weer nieuwe producten geleverd 
kunnen worden. Voor de consument 
is deze opruiming een leuke gele-
genheid om eens kennis te maken 
met de Wereldwinkel. De uitverkoop 
duurt de hele maand augustus en 
natuurlijk geldt op=op.
U vindt de Wereldwinkel Aalsmeer 
in de Zijdstraat nummer 15. Wilt u 
meer weten over de Wereldwinkel? 
Sinds kort heeft de Wereldwinkel 
Aalsmeer een eigen website: www.
aalsmeer.wereldwinkel.nl.

Aalsmeer - Met gemengde gevoe-
lens houden Rob en Ria Langelaan 
er na 23 jaar mee op. De zuivelwin-
kel in de Hadleystraat zal op 28 au-
gustus definitief haar deuren slui-
ten. Het echtpaar, dat oorspronke-
lijk uit Lisse komt, neemt deze stap 
weloverwogen. 
Ze willen meer rust in hun leven en 
lichamelijke klachten, voor met na-
me Rob, doet hen de das om. Rob 
Langelaan is als jongetje van zes 
jaar al begonnen met helpen bij de 
melkboer, dus de zuivelindustrie is 
hem bijna met de paplepel ingego-
ten. Toen hij drieëntwintig jaar oud 
was, trouwde hij zijn Ria en samen 
hebben ze een rijdende winkel ge-
had. Ria, die eigenlijk coupeuse is 
van beroep, heeft zich destijds het 
vak snel eigen gemaakt. “Ik heb er 
ook altijd heel veel plezier in gehad”, 
zegt ze. “We hebben de winkelwa-
gen ruim acht jaar gehad en daar-
na deed de kans zich voor om het 
pand in de Hadleystraat over te ne-
men van Zekveld. Dit is dus inmid-
dels drieëntwintig jaar geleden.” Het 
voordeel van het pand was dat de 
winkel aan het huis gekoppeld is 
dus toen er kinderen kwamen, kon 
Ria gewoon mee blijven werken in 
de zaak. “We hebben twee jongens, 
die beiden voor een heel ander be-
roep hebben gekozen. Zij kunnen 
het dus niet overnemen, wíllen dat 
ook helemaal niet. Wel hebben ze 
vaak meegeholpen bij drukte en 
evenementen. Ook onze schoon-
dochters hebben hun handen al-
tijd uit de mouwen gestoken, maar 
overnemen, nee, ze vinden het veel 
te hard werken, gaan liever af en 
toe op vakantie en genieten van hun 
vrije tijd. Dat hebben wij altijd moe-
ten missen.” Rob valt haar bij: “We 
hebben het natuurlijk met liefde en 
plezier gedaan, maar het is nu tijd 
om aan onszelf te gaan denken.” 

Catering en grote festiviteiten
De hoofdmoot van de zuivelspeciaal-
zaak was toch wel de catering voor 
diverse, voornamelijk Aalsmeerse, 
bedrijven. Rob: “Eigenlijk is dat be-
gonnen door de komst van de Joop 
van den Ende studio’s, zij hebben 
ons echt groot gemaakt destijds. We 
hebben wat feesten meegemaakt 
daar. Ik zat op een gegeven moment 
regelmatig in het artiestencafé wat 
bij te kletsen! Daarna kwamen er 
veel bedrijven op de veiling en el-
ders waarvoor wij de catering ver-

zorgden. We hebben wat broodjes 
staan smeren zeg. Van woonstich-
ting Ons Tweede Thuis waren wij de 
huisleverancier, ook voor de figu-
ranten, vrijwilligers, politie en overi-
ge medewerkers van het Aalsmeers 
Corso, evenals voor de organisato-
ren van ‘de nacht van Aalsmeer’ op 
de veiling, maakten wij jaarlijks eten. 
Grote pannen chili con carne, spag-
hetti, belegde broodjes, we maak-
ten het allemaal zelf. Het welbeken-
de pramenrace-ontbijt was ook van 
onze hand. En natuurlijk altijd vers 
brood hè, van Vooges. Overigens 
blijven we het Pramenrace ontbijt 
verzorgen hoor, ik kon hierop geen 
nee zeggen.” Ria: “En hij heeft ook 
al ‘ja’ gezegd tegen wat jubilaris-
sen aankomende maanden, dus we 
blijven nog even bezig.” “Wel even 
leuk om te vertellen is dat wij ons 
vijfentwintigjarig jubileum gevierd 
hebben met twee bussen vol trou-
we klanten. Zij konden door mid-
del van zegeltjes een tripje sparen. 
We zijn naar een optreden geweest 
van illusionist Hans Klok in het con-
grescentrum en het was fantastisch. 
Een ervaring om nooit te vergeten”, 
vertelt Rob. Ria wijst nog eens op 
het feit dat ze de gezelligheid en de 
klantenbinding enorm zal gaan mis-
sen. Ook de leveranciers en de aan-
loop hier. We hadden altijd koffie en 
thee klaarstaan. Het zal wel even 
wennen worden hoor zonder al die 
bedrijvigheid.” Buiten het werk om 
zijn er gelukkig ook genoeg hobby’s. 
Ria maakt prachtige quilten, door-
gestikte dekens met lapjes stof. Het 
echtpaar vertelt: “Voor aparte stof-
jes gaan we al regelmatig op zoek. 
Als we gestopt zijn, hebben we 
hier eindelijk eens wat meer de tijd 
voor. Ook gaan we lekker fietsen en 
wandelen en Rob neemt weer een 
abonnement op de sportschool.” 
De moeder van Ria, inmiddels 91, 
behoeft ook enige verzorging, dus 
de familie Langelaan komt hun da-
gen wel door. “Eerst eens even een 
weekje op vakantie, dat is in 23 jaar 
niet gebeurd. Sterker nog: We heb-
ben niet eens een paspoort!”, roe-
pen zij in koor. Zaterdag 28 augus-
tus is de dag van het afscheid. Een-
ieder is van harte uitgenodigd tus-
sen 14.00 en 17.00 uur om het glas te 
komen heffen samen met Rob, Ria 
en de winkelmedewerksters Eveline 
en Suzanne. 

Door Miranda Gommans

Voorbereidingen Fashionnight 
Aalsmeer weer van start!
Aalsmeer - Maar liefst twaalf mo-
dewinkels uit Aalsmeer hebben de 
handen ineen geslagen om dins-
dagavond 7 september tijdens een 
avondvullend programma belang-
stellenden hun collecties te to-
nen in de Fashion Night. Het is al 
weer de derde keer dat dit evene-
ment wordt georganiseerd en ook 
dit jaar belooft het weer een hap-
pening te worden in de feesttent op 
het Praamplein. Een breed aanbod 
van mode staat de gasten te wach-
ten. Kleding, brillen, schoenen, lin-
gerie en sieraden, maar ook haar-
mode. Dit laatste vindt plaats in een 
wervelende show verzorgd door All 
About Hair. En wie denkt: De Fa-
shion Night is alleen voor de dames, 
niets is minder waar, heren- en kin-
derenmode komen ook aan bod. Di-
verse merken zullen de revue pas-
seren, onder andere Diesel, Brax, 
Claudia Sträter, Vanguard, Super-
trash, Annette Gortz, Blacky Dress 
en Marlies Dekkers. 

Diamanten
Ieder jaar probeert de organisatie 
het publiek weer te verrassen. Dit 
jaar heeft de organisatie er voor ge-
kozen om na afloop een after party 
te organiseren, waardoor lekker na-
gekletst kan worden over de show. 
“De ruimte is er, want afgelopen ja-
ren hadden we de tent maar voor 
de helft in gebruik”, aldus Jan Spar-
naaij van Sparnaaij Juweliers en hij 
vervolgt: “En om de stemming bij 
de after party er meteen goed in te 
hebben zal iedere gast bij binnen-
komst een glas champagne aange-
reikt krijgen met op de bodem van 
het glas een zirkonia. Er worden zo’n 
achthonderd gasten verwacht op de 
Fashion Night en drie van hen vin-
den in hun glas geen zirkonia maar 
een echte diamant van 0.15 karaat. 
Waarde? Zeshonderd euro! Er kan 
ter plekke meteen getaxeerd wor-
den om te kijken of je de echte te 
pakken hebt, dus dat wordt span-
nend lijkt ons!” Om de avond nog 
aantrekkelijker te maken verloten 
de deelnemende winkeliers onder 
de gasten aantrekkelijke prijzen. Het 
entreebewijs is tevens een lot. Het is 
dus zaak om de toegangskaart goed 
te bewaren. En natuurlijk gaat nie-
mand met lege handen naar huis. 
Na afloop ontvangt elke gast een in-
teressante ‘goodie bag’ met leuke 
cadeautjes van de winkeliers.

Goede sfeer
Alle deelnemende winkeliers zitten 
nu volop in de voorbereidingen en 
dat schept een band. “We zijn hier 
allemaal al maanden mee bezig 
en in deze laatste weken moet al-
les met elkaar worden afgestemd”, 
zegt Jeroen Kuin van All About Hair, 
“Dat valt niet mee in de vakantietijd 
maar de sfeer onderling zit er goed 
in en we helpen elkaar waar nodig. 
En ieder jaar willen we het weer be-
ter doen dan het vorige, dus de lat 
ligt ook dit jaar weer hoog. Er is dit 
jaar voor gekozen om de toegangs-
prijs toegankelijk te houden. Voor 
18.50 euro kunnen we iedereen bie-
den wat we hier allemaal opsom-
men mede doordat er steeds meer 
bedrijven zijn die deze avond willen 
sponsoren, waar we uiteraard erg 
dankbaar voor zijn.” Kaartverkoop 
vindt plaats bij alle deelnemen-
de winkeliers van de Fashion Night 
Aalsmeer, kijk voor de adressen op 
www.feestweek.nl.

Bloemenzegelwinkeliers trakteren
Aalsmeer - Wie zegeltjes plakt van 
de Bloemenzegelwinkeliers maakt 
de komende maanden kans op vele 
extra prijzen. De zegels worden gra-
tis verstrekt per aankoop van 5 euro 
door een groot aantal ondernemers 
in Aalsmeer. 
De leden zijn herkenbaar aan de 
Bloemenzegel-sticker bij de ingang. 
In juli zijn de dames Brockhof en 
Romeijn getrakteerd op een extra-
tje. Aan mevrouw Romeijn is door 
Hartelust aan de Oosteinderweg 
een wekkerradio ter waarde van 50 

Blij verrast is mevrouw Brockhof met de maandprijs, een volle tas met drogis-
terij artikelen van De Horn.

Mevrouw Romeijn is door Hartelust getrakteerd op een mooie wekkerradio.

Afgelopen weekend stond de te winnen auto bij Bloemenzegelwinkelier Rob 
en Ria Langelaan in de Hadleystraat. Bij het zien van de auto snelde een klant 
naar huis om zijn volle spaarkaarten op halen. “Ik wil die auto wel winnen”, al-
dus deze spaarder tegen bestuurslid Rob Langelaan.

Zuivelspeciaalzaak Langelaan 
sluit na 23 jaar haar deuren 

euro uitgereikt en mevrouw Brock-
hoff heeft met een brede lach een 
tas vol met drogisterij artikelen in 
ontvangst genomen van DA Dro-
gisterij de Horn aan de Beethoven-
laan. 
Beide winnaressen dingen overi-
gens, net als alle andere ‘zegel-
plakkers’ overigens, ook nog mee 
naar de hoofdprijs van de jubileren-
de Bloemenzegel vereniging: In de-
cember gaat deze trekking plaats-
vinden en de winnaar krijgt de sleu-
tels van een auto van Van Kouwen.

Weer Westeinder Havendag
Aalsmeer - Zaterdag 4 september 
hopen de Aalsmeerse watersport-
bedrijven vele bezoekers te mogen 
begroeten op alweer de derde edi-
tie van de Westeinder Havendag. 
Na een aarzelende start in 2008 en 
de goed bezochte dag in 2009 dur-
ven de initiatiefnemers met een ge-
rust hart in 2010 het evenement op-
nieuw te organiseren. De locaties 
zijn Historische Tuin en de jachtha-
vens ’t Drijfhuis en Piet Huis. Op al-
le locaties zijn leuke afwisselende 
activiteiten te doen. De locaties op 
de Uiterweg zijn wederom zowel via 
de weg als via de gratis watertaxi 
te bereiken. De watersportbedrijven 
hopen nog beter te kunnen laten 
zien welke mogelijkheden Aalsmeer 
en de Westeinderplassen te bieden 
hebben. Daarnaast exposeren weer 
tal van watersport gebonden bedrij-
ven en verenigingen. Ook een hap-
je en een drankje zijn te verkrijgen. 
Het gedetailleerde programma is te 

lezen op www.westeinderhavenda-
gen.nl. Om 10.00 uur wordt de Ha-
vendag geopend door een fok te hij-
sen bij jachthaven Piet Huis waar-
na een shantykoor voor de muzika-
le noot zorgt. Natuurlijk hoort ook 
het captain’s dinner bij deze dag. Dit 
jaar verzorgt Jachthaven Stenhuis 
een compleet verzorgde barbecue. 
Iedereen kan zich hiervoor inschrij-
ven via promotie@aalsmeerwest-
einder.nl of via een aanmeldformu-
lier die ligt bij de verschillende deel-
nemende jachthavens. De kosten 
bedragen 20 euro. Na het captain’s 
dinner is er, bij goed weer, voor de 
25ste keer de verlichte botenshow. 
Verzamelen en vertrek is vanaf 19.45 
uur. Iedereen met een verlichte boot 
kan aansluiten. 
Als klapstuk van de avond kan, 
eveneens onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden, weer geke-
ken worden naar een spectaculaire 
vuurwerkshow. 

Lang gekoesterde wens in vervulling
Barbara v/d Ploeg nieuwe 
eigenaar ‘Beau Grandes’
Aalsmeer - In de editie van vori-
ge week stond de redactie even stil 
bij het gegeven dat Alice Meijer, van 
modezaak Beau Grandes, noodge-
dwongen afscheid moest nemen 
van de winkel tegenover korenmo-
len De Leeuw. 
Een modezaak voor dames met een 
maatje meer waar zij in 1999 met 
volle overgave aan was begonnen. 
In het genoemde artikel werd ook 
aangegeven dat Barbara van der 
Ploeg de modezaak per 1 augustus 
heeft overgenomen en dat het be-
staande verkoopteam gehandhaafd 
blijft. De nieuwe eigenaresse Bar-
bara van der Ploeg is afkomstig uit 
Aalsmeer en al jarenlang vaste klant 
bij Beau Grandes. Toen haar begin 
juli ter ore kwam dat de zaak per 1 
augustus zou moeten sluiten, zag 
Barbara de mogelijkheid om een 
lang gekoesterde wens, een eigen 
zaak in Aalsmeer, in vervulling te la-
ten gaan.

Groen licht
Na drie weken van oriënteren, on-
derzoek en veel overleg werd op 
donderdag 29 juli groen licht gege-
ven en kon Beau Grandes met in-
gang van 1 augustus overgenomen 
worden. Dit tot volle tevredenheid 

van alle betrokken partijen. Een fe-
licitatie waard en voor Alice Meijer 
betekende het dat ‘haar kindje’ in 
goede handen terecht was geko-
men. Barbara van der Ploeg geeft 
aan dat zij op dezelfde voet verder 
zal gaan met modieuze, trendy, ele-
gante en sportieve mode voor da-
mes met een maatje meer. Momen-
teel is zij samen met Alice op pad 
om de zomercollectie 2011 in te ko-
pen en die ziet er veel belovend uit.

Nieuwe collectie
Helaas kan Beau Grandes dit jaar 
tijdens de feestweek, wegens tijd-
gebrek door de overname, niet aan 
de modeshow in de feesttent deel-
nemen om de nieuwe najaarscol-
lectie te presenteren aan de bezoe-
kers. Volgend jaar hoopt Beau Gran-
des zeker weer van de partij te zijn. 
Iedereen is natuurlijk wel van har-
te uitgenodigd om vanaf eind au-
gustus de nieuwe najaarscollectie in 
de winkel te komen bekijken. Beau 
Grandes is gevestigd in de Zijd-
straat 26a, tegenover de molen, het 
telefoonnummer is 0297-320447 en 
het e-mailadres: info@beaugran-
des.nl.

Door Jan Peterse.

Het team van Beau Grandes, v.l.n.r.: Barbara, Trudy, Machelà en Marianne.
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W.K. zwemmen Masters

Ron Langelaan en Laura 
Badoux in nieuw tenue
Aalsmeer - Voor de Wereldkampi-
oenschappen zwemmen voor Mas-
ters te Göteborg in Zweden zijn de 
zwemmers Ron Langelaan en Lau-
ra Badoux in het nieuwe gestoken 
door Total Copy Service Aalsmeer 
en Zuivelspeciaalzaak Rob en Ria 
Langelaan. De wedstrijden wer-
den gehouden in twee verschillen-
de zwembaden, één voor heren en 
één voor de dames. 
Op de eerste zwemdag stond de 100 
schoolslag op het programma en het 
spits werd afgebeten door Ron Lan-
gelaan voor zijn 100 schoolslag. Ron 
ging erg hard van start en daardoor 
had hij wat moeite met zijn tweede 
baan en zijn tijd was dan ook 1.17.68 
en werd hiermee 44ste van wereld 
in de categorie masters 30+. Toen 
was het de beurt aan Laura Badoux 
en ook haar eerste baan was zeer 
goed maar zij kon haar tweede baan 
goed doortrekken wat resulteerde 
in een tijd van 1.19.68, een flinke 
seizoens PR en ook sneller dan op 
het EMK in Spanje vorig jaar. Met 
deze tijd stond ze op dat moment 
2de. Hierna moest er nog 1 serie ko-
men waarin er 3 sneller waren. Dat 
betekende dat Laura 5de werd op 
haar eerste WK masters in de cate-
gorie 25+, een super prestatie.
Twee dagen later was het tijd voor 
de 50m schoolslag. Bij de heren 
kwam Ron Langelaan aan de start 
voor deze afstand. Zijn start was 
weer goed en na 1 baan stopte de 
tijd op 33.32 en dit betekende een 
29ste plek waar hij zeer blij mee was 
aangezien hij het hele seizoen nog 

niet onder de 34.2 had gezwommen. 
Als laatste en wel het hoogtepunt 
van deze dag kwam Laura Badoux 
aan de start voor haar 50m school-
slag. 
Voor haar was dit de afstand met 
de meeste kans op een podiumplek 
dus de verwachtingen waren erg 
hoog. Na een wat trage start kwam 
ze toch goed op gang en finishte als 
derde in 35.62. Zelf kon ze niet goed 
het scorebord zien maar zag vanaf 
de kant dat ze dus 3de van de we-
reld was geworden in haar leeftijds-
categorie 25-29 jaar. Een zeer goede 
en wel verdiende prestatie.
Tijdens de laatste dag was het met-
een raak voor Laura Badoux. Voor 
de race had ze nog haar twijfels of 
ze het Nederlands record masters 
ging halen. Dat stond op 2.58.05 
maar trainer Kars Luttik had er al-
le vertrouwen in dat dit zou lukken. 
Na 100 meter zag het er nog goed 
uit en ze kon de derde baan goed 
doortrekken en lag goed op sche-
ma. Bij het aantikken na 200m stond 
de klok stil op 2.55.85 en dat bete-
kende een Nederlands Record Mas-
ters 25+. 
Hierna mocht ze bij de race van Ron 
Langelaan gaan kijken in het ande-
re zwembad. Ron ging heel erg hard 
van start en dat merkte hij bij de 
2de 100m, want toen was het kaars-
je op en kwam hij uit op een tijd van 
2.54.45 en werd hiermee 25ste en 
was gezien zijn trainingscapaciteit 
tevreden. 
Nu wordt het hard trainen voor het 
WK 2012 te Ricionne in Italië.

Karate voor dertigers in Mikado
Aalsmeer - Karate-Do Westwijk wil 
in het nieuwe seizoen beginnen met 
‘Genseiryu’ Karate voor 30+. De les-
sen vinden plaats in brede school 
‘de Mikado’ en belangstellenden 
zijn van harte welkom. 
Karate-Do Westwijk begint op 30 
augustus. Voorts zijn de lessen elke 
dinsdag van 20.00 tot en met 21.30 
uur in de gymzaal (beneden) van de 

Mikado aan de Catharina Amalia-
laan 66 in Aalsmeer Oosteinde. De 
contributie bedraagt 175 euro per 
jaar. Wie de eerste les wil volgen, 
wordt verzocht om sportkleding 
mee te nemen waarin je je soepel 
kunt bewegen, Meer informatie is 
te verkrijgen bij Sensei Willem Va-
renkamp, via genseiryu.karatedo@
gmail.com.

Dames Dubbel 6
1. Anja Bruine de Bruin, Gerda 
Spring in t veld, 2. Letta Boomhou-
wer. Marjolein Tulp-Hansen.
Heren Dubbel 6
1. Iwan Balk. Cor Meulenbelt. 2. 
Kees Boomhouwer. John Tulp.
Gemengd Dubbel 6
1. Daphne Nagels. Yvo Quirijnen. 2. 
Marjolein Tulp-Hansen. John Tulp.
Dames Dubbel 7 17+
1. Suzanne Feis. Marije Ruesink. 2 
Bianca Beumer. Vivian Braam.
Heren Dubbel 7 17+
1. Karel Bus. Karel Koolhaas. 2. Bob 
Husemeijer. Paul Schockman.
Gemengd Dubbel 7 17+
1. Erica Boon. Bas van den Berg. 2. 
Nico Tiemens. Linda Willemsen.
Dames Dubbel 7 30+
1. Sophie Hoeberechts, Robina 
Smits. 2. Jelena Gnirrep, Jelena. Le-
onie Offerman.
Heren Dubbel 7 30+
1. Roel Boot. Edwin Broekhuijs, 2. 
Jasper Stolwijk. Wilfred Pouleijn.
Gemengd Dubbel 7 30+

1. Sylvia Blauwhoff, Herman Blauw-
hoff. 2. Margareth Mulder-van der 
Meulen. Roel Boot. 
Dames Dubbel 8 17+
1. Wendy Panjer. Tanja van ‘t Schip. 
2. Jessica Buskermolen. Manon de 
Vries.
Heren Dubbel 8
1. Remon Koeleman. Patrick van 
de Schinkel. 2. Theo de Jong. Frans 
Schijf.

Gemengd Dubbel 8
1. Debbie de Vos. Menno de Jong. 
2. Karin Dondertman. Kor A. Kamp-
huis.
Dames Dubbel 8 30+
1. Tineke Danijeje. Danille Meijer. 2. 
Judith Baltus, Christianne van Rijn.
Dames Dubbel 9
1. Annika Remmers. Sabrina Ver-
zaal. 2. Mirjam Kesting. Tineke de 
Koff.

Triathlon Aalsmeer zoekt 
extra vrijwilligers
Aalsmeer - Op zondag 29 augus-
tus wordt wederom de Triathlon 
Aalsmeer georganiseerd. De in-
schrijving voor deelnemers is inmid-
dels gesloten. Voor alle onderdelen 
is namelijk het maximum aantal be-
reikt. 
Echter, de organisatie zoekt nog on-
geveer twintig vrijwilligers voor dit 
evenement. Bestuurslid John Hey-
steeg: “Wij prijzen ons gelukkig met 
de honderd vrijwilligers die zich al 
hebben aangemeld. Maar om dit 
grote sportspektakel in goede ba-
nen te leiden, hebben wij nog zeker 
twintig vrijwilligers nodig!” 
Heysteeg vervolgt: “Het succes van 

de Triathlon staat of valt met de in-
zet van vrijwilligers. Zij zorgen voor 
een veilig parcours en goed verloop 
van de wedstrijd voor alle deelne-
mers.” Wie interesse heeft om de 
triathlon van Aalsmeer van dichtbij 
mee te maken, kan zich aanmelden 
via www.triathlonaalsmeer.nl. Alle 
vrijwilligers ontvangen een lunch-
pakket, een t-shirt en worden uit-
genodigd voor de afsluitende bar-
becue. In de week voorafgaand aan 
de triathlon wordt op dinsdagavond 
24 augustus een informatiebijeen-
komst gehouden voor alle vrijwil-
ligers bij hoofdsponsor Multi Sup-
plies in de F.A. Wentstraat 6. 

Aalsmeer - Het bestuur van tennis-
2tennis kan weer terugkijken op een 
geslaagd watertorentoernooi. Over 
het algemeen goed weer geweest, 
alleen op zaterdag 7 augustus was 
er veel regen.De meeste wedstrij-
den gingen naar binnen, maar de 
DD 7 30+ hebben 3 uur in de stro-
mende regen staan tennissen. Wat 
zijn dat stoere vrouwen zeg! Deze 
dames Leonie , Jelena, Tilly en Jan-
ny hebben van de wedstrijdleiding 
dan ook de bikkelprijs gewonnen. 
De finale dag is prima verlopen. De 
laatste partij is gespeeld vanaf 16.20 
uur en de HD 7 heeft er een prach-
tige partij van gemaakt in drie sets. 
Om 19.30 uur was de laatste par-
tij afgelopen en stond de prijsuit-
reiking op het programma. Natuur-
lijk zijn de sponsors en alle vrijwilli-
gers bedankt, dankzij hun inzet is er 
weer een prachtig watertorentoer-
nooi geweest. Kijk verder op de site 
www.tennis2tennis.nl voor inschrij-
ven voor de wintercompetitie.
De uitslagen zijn als volgt:

Tennis2Tennis
Zonnig Watertorentoernooi 

Bij voetbalvereniging RKAV
Toernooi eerste elftallen
Aalsmeer - Op donderdag 12 en 
zaterdag 14 augustus wordt op de 
velden van RKAV aan de Beetho-
venlaan voor de negende keer het 
Renault Nieuwendijk Auto Bene-
lux RKAV toernooi georganiseerd. 
In de Hornmeer voetballen de eer-
ste elftallen van VV Aalsmeer, RK-
DES, SCW en RKAV om de prach-
tige beker die dit keer wordt uitge-
reikt door nieuwe wethouder van 
onder andere sport, Gertjan van 
der Hoeven. Het toernooi staat in 
het teken van de voorbereiding op 
het seizoen 2010-2011. Het is ze-
ker geen strijd om de zogenaamde 
‘beste club van Aalsmeer’. De trai-
ners willen gebruik maken van de-
ze wedstrijden om te kijken hoe het 
met de spelers is gesteld. Hoe is de 
vorm en welke spelers passen dit 
nieuwe seizoen als team het beste 
bij elkaar. Het organiserende RKAV 
speelt op de eerste speeldag tegen 
buurtrivaal RKDES. Vorig jaar werd 
de thuisclub door RKDES met een 
zware 0-8 nederlaag vernederd. Het 
team van Henry Egberts zal zich ze-

ker voor deze enorme nederlaag 
willen revancheren. Voetbalvereni-
ging Aalsmeer speelt donderdag te-
gen SCW. De Rijsenhouters eindig-
den de laatste twee jaar op de laat-
ste plaats. Met hun nieuwe trainer 
Lex van der Horst zal SCW zeker ho-
ger willen eindigen. Tevens is ieder-
een benieuwd naar de verrichtin-
gen van de kersverse tweedeklas-
ser Aalsmeer onder leiding van hun 
nieuwe trainer Anthony Servinus. 
RKDES, op de tweede wedstrijddag 
in actie tegen Scw, won het toernooi 
al vijfmaal. Op zaterdagavond zal na 
afloop van het toernooi voor veel ge-
zelligheid worden gezorgd door de 
geweldige dj Ronaldo! De aanvang 
van alle wedstrijden, zowel op don-
derdag als op zaterdag, is om 19.00 
uur. Op donderdag spelen RKAV en 
RDES tegen elkaar op veld 1 en op 
veld 2 gaan SCW en VV Aalsmeer 
de strijd aan. Op zaterdag staat de 
wedstrijd RKAV tegen VV Aalsmeer 
op veld 1 op het programma en op 
veld 2 staan RKDES en SCW tegen-
over elkaar.

Midgetgolf
Hans Broodbakker in grote 
vorm tijdens vakantietoernooi
Aalsmeer - Op zaterdag 7 augus-
tus verschenen 24 deelnemers aan 
de start voor het vakantietoernooi 
bij de minigolfclub aan de Beet-
hovenlaan. Er werd gespeeld over 
drie ronden en in twee categorie-
en: dames en heren. Door de slech-
te weersomstandigheden bleek het 
voor alle deelnemers moeilijk om 
een echt goede uitslag neer te zet-
ten. Zoals gebruikelijk was er een 
uitzondering op deze regel. Bij de 
heren begon Hans Broodbakker de 
wedstrijd met een knaller van een 
ronde, te weten 26! Hiermee zette 
hij de concurrentie direct op gro-
te achterstand. Hoe goed de sco-
re was, bleek toen iedereen bin-
nen was na de eerste ronde. Gerrit 
Splinter en Marco Slomp kwamen 
nog het dichtst in de buurt met een 
ronde van 32. Gert Jan de Graaf za-
ten daar weer vlak achter met een 
rondje van 33. Na de tweede ronde 
was het eigenlijk al duidelijk dat nie-
mand Hans meer in zou kunnen ha-
len. Met een ronde van 29 nam hij 
nog verder afstand van de concur-
rentie. Marco (31) en De Gert Jan 
(32) behaalden verdienstelijke sco-
res, maar konden niet voorkomen 
dat Hans nog verder uitliep. Hier-
door was de derde ronde vooral 
een strijd om de tweede plaats. De 
dit seizoen door een vormcrisis ge-
plaagde Broodbakker kwam de der-
de ronde binnen met een score van 
31 slagen en sloot dus af met een 
grandioos totaal van 86 slagen over 
de drie ronden. Van een vormcrisis 
was afgelopen zaterdag dus niets 
te merken. De score was ruim vol-
doende voor de eerste plaats. Mar-

co en Gert Jan maakten de strijd 
om de tweede plaats wel spannend. 
Gert Jan sloot nog af met een goede 
score van 29, maar Marco liet zich 
de kaas niet van het brood eten en 
sloot zijn toernooi af met een so-
lide ronde van 30 slagen. Marco 
Slomp werd dus tweede bij de he-
ren met totaal 93 slagen en Gert Jan 
de Graaf werd derde met een totaal 
van 94 slagen. Bij de dames was het 
Marrie Bonhof die na de eerste ron-
de bovenaan stond. Met een score 
van 31 slagen wist zij Dingina Dis-
sel (32), Ria Paarlberg (33) en Ni-
na Kiewiet (34) net voor te blijven. 
Na de twee ronde bleek de strijd om 
de eerste plaats bij de dames veel 
spannender dan bij de heren. Mar-
rie kwam binnen met een druileri-
ge ronde van 36 en kwam uit op een 
totaal van 67 slagen over de eerste 
twee ronden. 
Maar liefst drie dames schoten Mar-
rie daardoor voorbij in het klasse-
ment en kwamen uit op een totaal 
van 65 slagen, te weten Nina (31), 
Dingina (33) en Ria (32). De derde 
ronde zou dus alles beslissend zijn. 
Dingina Dissel kwam de laatste ron-
de binnen met een score van 29 sla-
gen en werd hierdoor eerste bij de 
dames met een totaal van 94 sla-
gen. Nina werd vierde na een mati-
ge laatste ronde van 36. Ria (34)en 
Marrie (32) kwamen beide uit op 
een totaal van 99 slagen. De sud-
den death werd beslist in het voor-
deel van Marrie doordat zij een één 
op baan twee fabriceerde. Zodoen-
de werd Marrie dus tweede en Ria 
kon naar huis met een verdienstelij-
ke derde plaats bij de dames. 

Wedstrijdleider Gerrit Splinter overhandigt de prijs aan grote winnaar Hans 
Broodbakker.

P.V. De Telegraaf
Weinig vrolijke gezichten 
na duivenvlucht Nijvel
Aalsmeer - Op zaterdag 7 augustus 
is de vierde jonge duivenvlucht van-
uit Nijvel vervlogen. De weersom-
standigheden waren niet bepaald 
ideaal. Een groot regengebied trok 
precies over de vluchtlijn. Dan toch 
om 10.30 uur werden de duiven ge-
lost bij een kalme zuidenwind. Dat 
de beestjes het nodige te verduren 
hadden, was bij thuiskomst duide-
lijk te zien. Als verzopen katten (dui-
ven) vielen ze op de hokken. Zijn ze 
dan geland, wordt er eerst eens flin-
ke geschud, zodat het water er van-
af vlliegt. Heb je geluk, lopen ze over 
de aankomstantenne, zoniet, kun je 
wachten tot je ons weegt. Weinig 
vrolijke gezichten na afloop dus. Het 
liet hier en daar nogal te wensen 
over. Overwinnaar werd de Comb. 

Jac en Peter Spook. Hun duif wist 
met een gemiddelde snelheid van 
102 kilometer per uur als eerste het 
hok te bereiken. De uitslag:
1. J. en P. Sook. 2. Comb. v. Leeu-
wen-v. Grieken. 3. Comb. Wiersma 
en Zn. 4. J. v. Duren. 5. C. v. Vliet. 
6. G. v.d. Bergen. 7. J. v. Dijk. 8. D. 
Baars. 9. H. Kluinhaar en dr. 10. M. 
de Block. 11. A. v.d. Wie. 12. P. v.d. 
meyden. 13. J. VIjfhuizen. 14. H. 
Spaargaren. 15. S. Vonk. 16. Comb. 
v. Ackooy. 17. J. Nijnenhuis.

Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan 12.211 pnt
2. A.A. Sloopwerken 11.193 pnt
3. Bosman Kassenbouw 10.694 pnt. 
4. Oerlemans Confectie 10.430 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet 10.120 pnt

Uitbreiding golfpark Wilnis 
Wilnis - De uitbreiding van de golf-
baan in Wilnis is helemaal inge-
zaaid. De groene waas van het op-
komende gras is al duidelijk te zien. 
De uitbreiding is door de golfbaan-
architect Gerard Jol c.s. landschap-
pelijk ingepast en geeft vanaf de 
verschillende zichtpunten rond-
om de polder Wilnis Veldzijde een 
mooi beeld. Voor de golfers ont-
staat straks, wanneer de baan be-
speelbaar is, helemaal een schitte-
rende situatie. Op de baan is er, in 
tegenstelling tot de meeste golfba-
nen, totaal geen overlast van pas-
serend verkeer. Sterker nog, de gol-
fers genieten van het uitzicht in de 

polder, een uitzicht op zowel de ka-
tholieke kerk van Mijdrecht, de Her-
vormde kerk te Wilnis en de grazen-
de koeien. Door de uitbreiding van 9 
naar 18 holes is er weer plaats voor 
nieuwe leden. Dit is dus uw kans 
om midden in het Groene Hart lid 
te worden van de golfbaan zonder 
wachtlijst. En wist u al dat golfpark 
Wilnis is aangesloten bij de Samen-
werkende Golfbanen Nederland? Zo 
kunnen de (nieuwe) leden van Golf-
park Wilnis voor een gereduceer-
de greenfee prijs op 15 verschillen-
de golfbanen in heel Nederland gol-
fen. Voor vragen tel. 0297-287347 of 
Golf@golfparkwilnis.nl.

8-Weekse clinic hardlopen 
bij de Veenlopers
De Ronde Venen - Vanaf donder-
dag 9 september begint er bij de 
Veenlopers een nieuwe serie trai-
ningen voor zowel de startende als 
meer gevorderde hardloper. Voor de 
beginnende hardlopers hebben de 
trainingen het karakter van Start to 
Run waarbij er van nul af aan wordt 
toegewerkt naar 5 kilometer hard-
lopen. De nadruk ligt hierbij op een 
verantwoorde opbouw en gezellig, 
samen trainen. Iedereen kan aan 
deze starterscursus meedoen, on-
geacht leeftijd of conditie. 
De meer gevorderde hardlopers 
worden tijdens de trainingen voor-
bereid op de 10 of de 16,1 kilome-
ter van de Zilveren Turfloop. Hier-

bij wordt er onder andere aandacht 
besteed aan het verbeteren van de 
looptechniek en -snelheid en spe-
cifieke wedstrijdvoorbereiding. De 
eerste training is op donderdag-
avond 9 september van 19.30 tot 
20.45 uur. Verzamelpunt is op de 
Rendementsweg in Mijdrecht ter 
hoogte van Westhoek Wonen. De 
kosten bedragen 25 euro per deel-
nemer, dit is inclusief een startbe-
wijs voor de Zilveren Turfloop en 
gratis meetrainen met de Veenlo-
pers tot januari 2011. Voor meer in-
formatie en aanmelden kunt u con-
tact opnemen met Julitta Boschman 
via email julitta@hardloopadvies.nl 
of telefonisch (06 48762155). 


