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De winnaar van deze week:

“Tuin wordt al prachtig”
Aalsmeer - “Hierbij stuur ik een foto van onze tuin van bovenaf gezien.
Weliswaar is de tuin nog maar twee
jaar oud en moet het nog wat groeien, maar hij wordt al prachtig, vinden wij”, aldus de familie T. Griekspoor uit de Citroenvlinderstraat 48
in Oost.
Inderdaad een tuin waar veel aandacht aan besteed is en die zeker
heel veel plezier geeft en gaat geven. De winnaar van deze week!
Heeft u ook een mooie of aparte
tuin en wilt u deze graag aan meer-

dere mensen tonen? Stuur dan een
foto op naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl of per post via Visserstraat 10, 1431 GJ in Aalsmeer. De allermooiste tuin komt in aanmerking
voor 150 euro, de tweede prijs is 100
euro en de derde prijswinnaar wordt
getrakteerd op 50 euro.
Laatste week!
Let op: Komende week is de laatste
week dat er foto’s ingestuurd kunnen worden. Begin september worden de winnaars bekend gemaakt.

Miele specialist

Eigen technische dienst

Bomenrij langs water gaat verdwijnen

In september start aanleg GRATIS*
ruit
brug in de Van Cleeffkade repareren?
Aalsmeer - Eind juni dit jaar heeft
de raad besloten om een brug aan te
leggen in de Van Cleeffkade om zo
de waterpartijen in de Marktstraat
en voor het gemeentehuis met elkaar in verbinding te stellen. Tevens
zal de brug een mooie (snelheidsremmende) binnenkomer worden in
het centrum. Na de besluitvorming
is gestart met het uitwerken van een
schetsontwerp en het maken van
een programma van eisen. Het werk
is inmiddels gegund aan een aannemer en deze heeft een planning
opgesteld. Om de brug te bouwen
zou het nodig zijn om circa vijftien
weken de Van Cleeffkade af te sluiten voor het verkeer.

Dit achtten burgemeester en wethouders niet acceptabel. De Van
Cleeffkade is tot slot de belangrijkste toegangsweg naar het dorp. Het
kost ongeveer 85.000 euro meer,
maar toch is besloten de werkzaamheden in twee fasen uit te voeren.
Op 22 september wordt aangevangen met de werkzaamheden en tijdens deze eerste fase is tot begin januari 2009 slechts één rijbaan beschikbaar voor het auto- en fietsverkeer. Met verkeerslichten gaat de
doorgang geregeld worden. Voor de
voetgangers wordt een aparte voorziening getroffen. Tijdens de tweede fase, van januari tot begin april
2009, kan het verkeer weer volledig

gebruik maken van de Van Cleeffkade. Het doorgaande verkeer gaat
middels borden gewezen worden
op de werkzaamheden. Omleidingen gaan aangebracht worden via
de N201 en de Zwarteweg.

Bushaltes worden verplaatst
Om de brug te kunnen realiseren
worden beide bushaltes van Connexxion verplaatst richting de N201.
Ook zal een groot gedeelte van de
bomenrij plaats moeten maken voor
de brug. De bomen langs de Van
Cleeffkade tussen de Marktstraat
en Van den Ende gaan verdwijnen.
Een kapvergunning is hiervoor reeds
verleend.

Zie elders in deze krant

Herinrichting Marktstraat
Gelijktijdig met de aanleg van de
brug gaat een aanvang gemaakt
worden met de herinrichting van de
Marktstraat. De planning is dat deze
werkzaamheden voor het einde van
het jaar klaar zijn. Een planning is
tot slot nog in de maak voor de totale herinrichting van de Van Cleeffkade, het herstellen van de kademuur en het aanbrengen van een
steiger en een brug naar het Stokkeland.

Brandweer haalt takken
uit bomen voor veiligheid
Aalsmeer - Op woensdag 6 augustus om half twee in de middag is de
hulp van de brandweer gevraagd
voor het verwijderen van enkele takken van bomen langs de Kudelstaartseweg. Een grote tak hing
op gevaarlijke hoogte boven het
fietspad. Omstanders waren bang
dat de tak naar beneden zou vallen.
De brandweer werd ingeschakeld
om de situatie te bekijken. Besloten

werd een ladderwagen uit Amstelveen op te roepen. De ladderwagen
werd opgesteld en vervolgens is de
tak in stukken gezaagd voor de veiligheid. Omwonenden hebben overigens de gemeente al eens gewezen op de grote bomen hier en gevraagd eens te kijken of alle nog
goed geworteld staan.

Www.muzikaalsmeer.nl de lucht in

50 Jaar Aalsmeerse muziek!
Aalsmeer - Een initiatiefgroep
heeft het plan opgevat om de rijke Aalsmeerse muziekgeschiedenis van de laatste vijftig jaar in kaart
te brengen. Aalsmeerders zijn massaal betrokken geweest en zijn nog
steeds actief op allerlei muzikale terreinen, van dansorkesten tot koren
en van pop-, blues- en jazz-groepen tot dj’s en fanfares. De initiatiefgroep wil zich als stichting gaan
bezighouden met het inventariseren
van al deze activiteiten en wil graag
op korte termijn in contact komen
met alle betrokkenen, van jong tot
oud, met als doel om dit stuk lokale cultuur blijvend zichtbaar en
tastbaar te maken en een gepaste
plaats te geven binnen de gemeente Aalsmeer. Inventarisatieformulieren voor groepen, koren en vorige
acts zijn vanaf heden te downloaden via www.muzikaalsmeer.nl en
verkrijgbaar in De Oude Veiling in

de Marktstraat en bij de Stage Music Shop in de Schoolstraat. Verdere richtlijnen staan op het formulier
aangegeven. De initiatiefgroep wil
ook aandacht besteden aan tal van
muzieklocaties, zoals The Madness
in Kudelstaart, Boerenvreugd in de
Hornmeer, de voormalige bloemenveilingen, de (al jaren afgebroken)
muziektent in de Hortensialaan, De
Oude Veiling, Bacchus en andere locaties.
Gedacht wordt aan de organisatie van een concertserie met voormalige en huidige muziekformaties,
de realisatie van een overzichtsboek
van deze periode, een verzamel dvd
of cd en een expositie inrichten met
een selectief aantal foto’s, posters,
instrumenten en andere relikwieën.
De initiatiefgroep bestaat uit Monic
Persoon, René Martijn, Leen Mulder,
Leo van Erp en Pieter Groenveld.

Poster van Hemelpop, het eerste Aalsmeerse buitenfestival, gehouden op het
terrein tussen jongerencentrum Boerenvreugd en de Zwarteweg op 11 mei
1972.

Foto’s Ronald van Doorn.

Oog was groter dan de maag...

Snoek vangt (te) grote vis
Aalsmeer - Heel opmerkelijk is
de ‘vis-situatie’ zoals de families
Laverman en de Longh aan de Kudelstaartseweg aangespoeld kregen. De snoek was wat te gretig
geweest. Ter verdediging heeft de
baars z’n kieuwen uitgezet. Dit is
waarschijnlijk de ondergang voor
de snoek geworden. Hij moest zijn
‘vangst’ met de dood bekopen. Tja,
het oog was weer groter dan de
maag...
Bij het zien van de grote snoek en
zijn venijnige tanden, zal menigeen
eerst twee keer nadenken voordat
hij of zij een duik in de Westeinder neemt. De vinders van de dieren zijn ook een stuk angstiger geworden en ‘even’ gaan zwemmen in

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

de Poel is er niet meer bij. “We durven voorlopig even niet te zwemmen in de Westeinder.” Meestal zitten snoeken diep in de modder en
hopelijk hebben ze goede ogen en
zien ze het verschil tussen een teen
en een vis...

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

REEKER WONEN
Ophelialaan 151 - Aalsmeer - Tel. 0297-340828

MODEMINDED AALSMEER

HOU 9/9 VRIJ!!
ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DE KRANT!
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
1186 AM Amstelveen,
tel. 020-4562000. Eerst
bellen voor een afspraak.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

hulpDIENsTEN
Vrijwillige Hulpdienst
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
AMW Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u., en op afspraak,
tel: 326670

Gevonden:
- Zwarteweg t.h.v 129 in Aalsmeer, een lapjespoes.
- Mad Curiestraat in Kudelstaart, een zwart witte poes.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart, een grote zwart witte kater
met witte bef en witte voetjes.
- Hoofdweg t.h.v. nr 122, een witte poes
- Aletta Jacobsstraat 20 Kudelstaart, een cyperse poes met wit
op haar snoetje, ze heeft een vetbult in haar nek.

Fietsers richting kwijt…
Aalsmeer - Kapot gereden of door
vandalen vernield, het ANWB-bordje met richtingaanwijzer voor fietsers bij het pad aan de Zwarteweg.
Fietsers worden hier achter het jongerencentrum gestuurd richting
Uithoorn, De Kwakel en Mijdrecht.
Het fietspad krijgt verderop aansluiting met de langzaam verkeerroute,

parallel aan de N201. Tja, je zou als
toerist maar op weg zijn naar onze
buurgemeenten. Ben je toch even
de richting kwijt…
Gelukkig ligt het bordje nog in het
gras en met de grote borden op de
N201 in de nabijheid gaan fietsers
en brommers vast wel toch de goede kant op!

vooral behoefte aan verpleegkundigen en verzorgenden met een daarvoor gekwalificeerd diploma (niveau
III).
Aan deelname door vrijwilligers aan
de vakanties zijn geen kosten verbonden.
De verblijfkosten tijdens de vakantie
(huisvesting en voeding) zijn voor
rekening van de Zonnebloem.
Bovendien sluit de organisatie voor
alle deelnemende vrijwilligers een
goede verzekering af.
Geïnteresseerde verpleegkundigen
en (zieken) verzorgenden kunnen
voor aanmelding en/of meer informatie terecht bij Clarie de Groot, tel
020-6453415 of e-mail degroot.clarie@zonnet.nl.
U kunt ook informatie verkrijgen via
de website http://regio-amstelland.
zonnebloem.nl.

Denkt u er wel eens aan en zou u
het wel eens willen? Maar is het
er nooit van gekomen? Nu is er de
mogelijkheid. Op maandag 29 september start er bij voldoende aanmeldingen weer een cursus creatief schrijven. Het gaat om zeven bijeenkomsten op de maandagmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur.
De overige data zijn: 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 18 en 22
december.
De cursus vindt plaats in Wijksteunpunt Meander, Clematisstraat 20 en
de kosten zijn 26 euro voor zeven
lessen.
Voor inlichtingen en aanmelding
kan tijdens kantooruren contact opgenomen worden met de SWOA, tel.
323138 (bgg 344094).

Zondag 17
augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met
Arno Post.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u. Spreker Bram Flippo.
Crèche voor de kleinsten en speciaal programma voor oudere kinderen.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. dienst met ds.
A. Jansen en 18.30u. Gez. dienst in
NGK, ds. K. Muller.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. H. Klein
Nagelvoort. Extra collecte voor pastoraal diaconaal fonds.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk,
Zijdstraat. Zondag 19u. br. C. Terpstra.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Iedere zondag om 10u. en 16.30u.
dienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Westerman, Aalsmeer.
Oost: 10u. dienst, ds. D.D. Lucas uit
Houten.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert
van Borsselenweg 116.
Om 10. ds. G.D. Kamphuis uit
Amersfoort en 18.30u. ds. A. van
Vuuren.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Om 10u. dienst, ds. K. Muller en
18.30u. gez. dienst in CGK, ds. K.
Muller.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.
Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg
Karmel
Vrijdag 17u. viering in Kloosterhof.
Zaterdag 17u. euch.viering, vg. L.
Seeboldt. Zondag 10.30u. in Karmelkerk euch.viering, vg. L. Seeboldt mmv klein koor, 14.30u. Poolse dienst. Rijsenhout: geen viering.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout.
Om 10u. dienst, ds. J. Vrijhof.
RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u.,
zondag 10.30u en woensdag 9u.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
10u. dienst ds. A. Mak uit Bloemendaal.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst. Zondag 10u.
Feestelijke dienst 150 jaar parochie
met 3 parochiezonen mmv koor
Cum Ecclesia.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag 10-11u.
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Jaarvergadering
bij bridgeclub

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

KERKDIENSTEN

Protestantse Gemeente
Diensten in Open Hofkerk, Ophelialaan. 10u. ds. J. van Popering.

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

Cursus creatief schrijven
voor ouderen bij SWOA

SchrijfgroepI
n de schrijfgroep onder begeleiding
van Bram Landzaat wordt geleerd
hoe een kort of lang verhaal en gedicht wordt opgebouwd en hoe het
geschrevene zo boeiend mogelijk
kan overkomen.
De verhalen (maar ook gedichten)
kunnen zowel autobiografisch als
fictief zijn.

Vermist:
- Catharina-Amaliastraat in Aalsmeer, een donkerrode smalle
kater met witte buik van kin tot kruis, op alle vier de tenen zit
wat wit. Hij heeft donkere sproeten op zijn linker onder- ooglid, een spitse kop en is gechipt.
- Brasemstraat Aalsmeer, een grijs bruin cyperse poes met rode
vlek op zijn kop. Ze heet Rosa.
- Attalantalaan in Aalsmeer (N-Oosteinde), een rode kater met
een beetje wit. Hij heeft een hangbuik en is gechipt.
- Kudelstaartseweg in Kudelstaart, een rood cyperse kater. Hij
heet Okki en is gechipt.

Ikg

Zonnebloem zoekt vrijwilligers
voor haar vakantieweek

Aalsmeer - “Daar kan ik wel een
boek over schrijven”, zeggen mensen wel eens in een opwelling als
ze het een en ander hebben meegemaakt in hun leven.
Maar vaak blijkt dat het gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Want hoe
begin je, hoe pak je dat aan en hoe
breng je daar structuur in aan?

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

OlgA
Overleg Lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp,
tel: 023-5622032, fax: 0235627126, stolga@zonnet.nl

Van 3 tot en met 8 november:

Aalsmeer - De regio Amstelland
van de Zonnebloem is dringend
op zoek naar vrijwilligers die haar
gasten willen begeleiden tijdens de
jaarlijkse vakantieweek.
De regionale afdeling Amstelland
van De Zonnebloem organiseert
elk jaar een vakantieweek voor haar
gasten.
Aan de vakantie, die dit jaar wordt
gehouden op de Imminkhoeve te
Lemele in Overijssel van 3 tot en
met 8 november nemen 24 mensen
deel met een lichamelijke beperking
door leeftijd, ziekte of handicap.
De accommodatie is aangepast aan
de behoeften van de gasten.
Voor de begeleiding en medische/
verpleegkundige verzorging van de
zieken en gehandicapte vakantiegangers is een groot aantal vrijwilligers nodig.
Daarbij heeft de regio Amstelland,

Is uw huisdier
zoek?

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Zondag 10u. samenkomst met doven-vertolking, kinderoppas en kinder-praisedienst.

Nieuwe cursus Eerste
Hulp start 2 september
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? Op dinsdag 2 september start een nieuwe cursus EHBO.
De cursus bestaat uit veertien avonden.
U wordt wegwijs gemaakt in het
herkennen van letsels na een ongeval, maar ook de kenmerken van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen, beroerte, suikerziekte, worden u geleerd. U krijgt
een gedegen opleiding inclusief reanimatie en het bedienen van een

Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt met
een LOTUS (landelijke organisatie
tot uitbeelding van slachtoffers). De
cursus wordt in december afgesloten met een examen en een week
later kan de aantekening AED-bediener gehaald worden. U kunt dus
voor de kerst het EHBO-diploma
behalen. Als extra kan daarna een
cursus eerste hulp bij kinderen gevolgd worden en een cursus wandelletsels. Heeft dit uw belangstelling gewekt? Ga dan naar de 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.

Wateroverlast in centrum
Aalsmeer - De hevige regenval afgelopen donderdag 7 augustus heeft voor veel wateroverlast
gezorgd her en der in de gemeente. Ook het centrum werd geteisterd door diepe plassen water. Het
Raadhuisplein was veranderd in een
‘klein zwembad’ en wie hier de auto
had geparkeerd en na in het dorp te
zijn geweest weer bij de wagen terugkeerde, sloeg de schrik om het
lijf. Hoe de voeten droog houden en
toch bij de auto komen?
Het heeft menigeen natte voeten
opgeleverd. Ook het publiek en de

medewerkers in Albert Heijn hielden de voeten niet droog. Bij de ingang en de kassa’s had de regen
een behoorlijke laag water naar binnen geslagen.
Eén voor één gingen even de kassa’s dicht om medewerkers de gelegenheid te geven het water in rap
tempo weg te vegen en zo de bezoekers zo min mogelijk overlast te
bezorgen. De vloer was in ieder geval weer goed schoon! En het weer?
Het blijft, zoals weervoorspellers altijd zo mooi weten te zeggen, wisselvallig.

Aalsmeer - Bridgeclub Strijd en
Vriendschap opent het nieuwe seizoen met de jaarvergadering op
dinsdag 26 augustus vanaf 19.30
uur in ‘t Anker aan de Oosteinderweg.
Met ingang van dinsdag 6 januari 2009 wordt de nieuwe locatie het
Dorpshuis te Kudelstaart.
Nieuwe leden, zowel beginners als
gevorderden, kunnen nog geplaatst
worden.
Er wordt gespeeld in drie tot vier lijnen volgens het laddersysteem.
Opgeven kan bij Coby Blom, tell
0297-327454.

Weer cursus
Babymassage
Aalsmeer - Ouders van baby´s tussen de anderhalf en tien maanden
oud kunnen zich opgeven voor de
cursus Babymassage bij Anja Luczak.
Het is een heerlijk ontspannen cursus, waarin u op een bijzondere manier contact heeft met uw kindje.
Babymassage bevordert de lichamelijke, geestelijke en emotionele
ontwikkeling van de baby en prikkelt de zintuigen.
Bovendien is het een uitgelezen mogelijkheid om de band tussen ouder
en kind te versterken.
Na de massage krijgen de ouders
praktische tips over de omgang met
de baby, bijvoorbeeld over de lichaamstaal van je baby. De cursus
bestaat uit vijf bijeenkomsten van
anderhalf uur.
Zowel groeps- als ook privélessen
zijn mogelijk.
Voor opgave en meer informatie kan
contact opgenomen worden met
Anja Luczak, tel.: 06-40181259, emailen kan ook naar anjaluczak@
yahoo.de of bezoek de website
www.luczak.net.

Bevallen in
ziekenhuis
Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland organiseert dinsdag 19 augustus van 19.30 tot 21.30 uur een voorlichtingsavond over zwangerschap
en bevallen.
De avond is bedoeld voor zwangere vrouwen en hun partner. Iedereen is welkom, ook al is nog niet bekend of de bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt.
Tijdens de voorlichtingsavond kan
de afdeling Verloskunde bezocht
worden. De voorlichting vindt plaats
in de Ontmoetingsruimte van Ziekenhuis Amstelland.
Deelname is gratis en opgeven
kan tijdens kantooruren via 020–
3474895.
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Fims, cabaret, theater, live-muziek en thema-feesten

De Oude Veiling maakt zich op
voor multicultureel seizoen

Passe-partouts reeds uitverkocht!

In de rij voor kaarten voor
de Aalsmeerse feestweek
Aalsmeer - Ruim 1500 kaarten voor
de feestweek zijn verkocht tijdens
de voorverkoop in de Praam afgelopen zaterdagavond. Het feestweekbestuur had een speciale voorverkoopavond van 19.00 tot 22.00 uur
georganiseerd. De pre-sale was absoluut niet tegen dovemansoren gezegd. Gelijk om zeven uur arriveerden de eerste kopers en al snel
stond er een rij van zo’n 120 mensen voor en in het café in de Zijdstraat.Vooral gewild zijn de kaarten
voor de donderdag- vrijdag- en zaterdagavond. De verkoop hiervan
ging heel hard. Ook de animo om
alle dagen feest te gaan vieren, is
groot. De passe-partouts zijn reeds
uitverkocht
Losse kaarten zijn nog verkrijgbaar
bij de voorverkoopadressen, maar
aangeraden wordt snel te beslissen en kaarten te kopen. De feestweek Aalsmeer, die van 8 tot en met
14 sepember plaatsvindt, is in trek!
Voorverkoopadressen zijn danscafé
de Praam en de Plantage boekhandel in de Zijdstraat, De Oude Veiling in de Marktstraat en Primera
De Ridder in de Ophelialaan. Kaarten voor de donderdag, vrijdag en
zaterdag kosten in de voorverkoop

17 euro. Voor de Aalsmeerse bandjesavond met de Mac Jigger Band
en de Hucksters op woensdag is de
entree 5 euro. Op donderdag is de
Miss-verkiezingsavond met optredens van Jan Leliveld, Monique Smit
en de 3 J’s uit Volendam en Jeroen
van der Boom. Vrijdag staat een
Dutch party op het programma met
op het podium dj Martijn, Glennis
Grace, Wolter Kroes en Nick en Simon. Zaterdagavond wordt een pramenbal georganiseerd en naar de
feesttent komen dan Eddy Walsh,
Gerard Joling, de Gebroeders Ko en
de allround band Sesam. De feestweek wordt zondag afgesloten me
een gezamenlijke kerkdienst.
Gratis te bezoeken zijn de SPIEsportavond op maandag, de gehandicaptenmiddag op dinsdag,
de Rabo-kindermiddag op woensdag en de ouderenmiddag op vrijdag. Nieuw tijdens de feestweek is
de Aalsmeer Fashionnight met een
presentatie van de najaarscollectie door Aalsmeerse ondernemers
op dinsdag 9 september. De aanvang is 20.30 uur, zaal open 20.00
uur, en de toegang is 12,50 euro per
persoon. Meer weten? Kijk op www.
feestweek.nl.

Aalsmeer - Aalsmeer - Er wordt
flink getimmerd, verbouwd, geverfd,
etc. in De Oude Veiling in de Marktstraat. Eigenaar Leo van Erp maakt
zich op voor een multicultureel seizoen met tal van activiteiten voor elk
wat wils in zijn drie zalen. Het wellicht verkregen imago van alleen
restaurant wil Van Erp nu definitief uit de wereld helpen. “De Oude
Veiling wordt weer als vroeger met
een gevarieerd aanbod aan muziek, theater, film en nog veel meer.”
De voormalige bloemenveiling gaat
haar bruisende karakter als ontmoetingspunt voor velen zeker opnieuw waar maken. “Stappen in de
stad is leuk, maar in je eigen woonplaats met je eigen vrienden is nog
veel leuker”, aldus Van Erp die het
komende seizoen een programma
aanbiedt waar vast en zeker velen
zich in kunnen vinden.
Vroeger was er de grote zaal en de
kleine zaal. “Tja, die komen er weer.
De grote zaal is nagenoeg klaar. Er
komt nog een podium en gordijnen om het nistje af te schermen. Bij
bruiloften of bedrijfsfeesten om bijvoorbeeld het buffet neer te zetten
en bij film- en theater-avonden om
de zaal in een intieme sfeer te hullen.” De kleine zaal wordt café met
een speciale rookruimte. Beneden
is het restaurant, maar na ongeveer
half tien ’s avonds gaat ook hier, als
het aan Leo ligt, de sfeer veranderen.
Films voor jong en oud
De Oude Veiling gaat de drie zalen
zowel gecombineerd als afzonderlijk van elkaar gebruiken. Het programma voor het komende seizoen
geeft het multi-culturele treffen een
duidelijk en gevarieerd beeld. En, de
programmering krijgt een enigszins
vast patroon, zoals om de twee weken een kinderfilm op woensdagmiddag (eerste op 3 september) en,
eveneens om de twee weken, een
film voor volwassenen op donderdagavond. Maar ook live-muziek
krijgt een plaatsje, evenals theater,
cabaret, dans en bands. De dancefoundation blijft op iedere eerste
vrijdag van de maand en op de derde vrijdag van de maand wordt het
vaste prik een thema-feest. In de
programmering voor de komende
maanden zijn verder twee wijnproeverijen opgenomen en vast staat al
dat Theodoor van Houten drie talkshows gaat verzorgen met gasten

Koppelkaarten
in de Hornmeer

Het show- en jachthoornkorps gaat weer beginnen
Kudelstaart - De vakantie is weer
teneinde, de scholen zijn begonnen
en dat betekent dat ook de verenigingen de draad weer oppakken. De
leden van het show- en jachthoornkorps uit Kudelstaart hebben ook
van hun welverdiende vakantie kunnen genieten, maar staan nu dan
toch weer te popelen om te gaan
beginnen. Een aantal leden heeft
afgelopen zondag bij de feestelijke
opening van het kunstgrasveld van
RKAV alvast geprobeerd of er nog
muziek in de instrumenten zat en
gelukkig ging dat prima. De laatste
activiteit voor de vakantie was voor
de vereniging het werven van leden
op de jaarmarkt in Kudelstaart. Vele enthousiaste kinderen en volwassenen hebben daar kennis kunnen
maken met de instrumenten van de
vereniging. Een heuse prijsvraag
waarbij de namen van de verschil-

lende instrumenten moest worden
geraden veroorzaakte een constante toeloop van aspirant muzikanten.
Een aantal kinderen en een pappa
vonden het zo leuk dat zij alvast voor
de vakantie een kijkje zijn komen
nemen op de repetitieavond van het
show- en jachthoornkorps.
Vrijdag staat deur open
Voor alle leden en mensen die het
leuk vinden om een instrument te
leren bespelen staat vrijdag 15 augustus vanaf 19.15 uur de deur van
het clubgebouw aan de Bilderdammerweg weer open. Schroom niet en
kom gerust eens kijken. Het korps is
een kleine gezellige vereniging die
het leuk vindt om de jachthoornmuziek in stand te houden. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met mevrouw M. Buskermolen, tel. 328757.

Aalsmeer - Na een korte vakantiestop gaat buurtvereniging Hornmeer weer beginnen met klaverjassen. De eerste avond is op vrijag 15
augustus. Een koppelkaartavond
staat op het programma. Geen koppelmaat? Geen probleem, er wordt
voor een maatje gezorgd.
Aanvang is als vanouds 20.00 uur,
de zaal gaat open om 19.30 uur, en
plaats van samenkomst is buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Vanaf vrijdag is er elke week weer
klaverjassen, de eerste drie weken
wordt er gekoppeld, dan weer normaal. Naast klaverjastafels is er ook
een joker-tafel.Iedereen is van harte welkom.

op zondagmiddag. Op twee andere zondagmiddagen kunnen bezoekers genieten van folk-, country- en bluesmuziek van de bekende Amerikaanse zangers David Olney en Sergio Webb op 19 oktober
en Stacey Earle en Mark Stuart op
9 november.
Culturele arrangementen
In de planning zitten nog culturele arrangementen, zoals eerst dineren in de benedenzaal en daarna in
de grote zaal boven een cabaretvoorstelling bijwonen of de voetjes
van de vloer tijdens een (stijl)-dansavond. Napraten kan tot slot nog
aan de bar in de kleine zaal.
Corso-afterparty en Pramenbal
Een mooie gelegenheid om De Oude Veiling te (her)ontdekken is zaterdag 6 september. Het eerste grote feest door het hele gebouw wordt
een grote corso-afterparty. Bestuursleden en leden van buurtschappen hebben al positief gereageerd op de avond die geheel in
het teken zal staan van het, na zestig jaar gestopte, Aalsmeerse bloemencorso. Het feest is voor iedereen, dus ook voor hen die altijd alleen maar naar de bloemenstoet gekeken hebben. Vooraf is het mogelijk te genieten van een corso-menu,
echter hier dient wel gereserveerd
te worden. In de benedenzaal gaat
de film ‘Vergeet mij niet’ over het
corso vertoond worden en kunnen
oude corso-maquettes en foto’s

bewonderd worden, in de grote zaal
boven draaien de dj’s Martijn en Leo
van discotheek Color Paradise swingende muziek en een borrel nemen
op het corso kan in het café, de kleine zaal boven.
Een week later, op zaterdag 13 september, wordt u/jij in De Oude Veiling uitgenodigd voor een groots
pramenbal met de bekende dj Kees
Markman. De eerste filmavond voor
volwassenen is op 11 september,
het eerste thema-feest is op 19 september en deze staat in het teken
van de caribean. Tijdens de atelierroute in het weekend van 20 en 21
september komt zanger en gitarist
Arthur Ebeling optreden, op 4 oktober staat de Aalsmeerse band De
Klught op het podium en op 17 oktober verzorgt de Aalsmeerse Hobo
String Band hier een speciaal theater-concert. De eerste wijnproeverij
wort gehouden op 5 oktober.
Nieuwsbrief via mail
Kaarten voor alle evenementen zijn
een week van te voren verkrijgbaar
aan de bar, voor de filmavond kan
een kaartje op de avond zelf bij de
deur gekocht worden. Het volledige
programma staat vermeld op www.
deoudeveiling.nl. Het is mogelijk om
regelmatig de nieuwsbrief per mail
te ontvangen. Via de website is deze
‘agenda’ te activeren. De Oude Veiling in de Marktstraat is zeven dagen per week open, van maandag
tot en met zaterdag vanaf 12.00 uur,
zondag vanaf 15.00 uur.

De Hobo String Band gaat een theater-concert geven in de Oude Veiling.

STAGE
MUSIC SHOP
Crafter D6 (western): E 375,salvador cordez
(klassieke gitaar) v.a. E 149,Iedere zaterdag gitaarsnaren in de aanbieding
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

AGENDA
Muziek/Theater
Tot en met 6 september:
* Openluchttheater ‘Zomergasten’
in Amsterdamse Bos, iedere dinsdag tot en met zaterdag v/a 21.30u.
Bij twijfelachtig weer: 020-6433286.
Zaterdag 16 augustus:
* Summer Dance Party op Surfeiland, Kudelstaartseweg, 20-01u.
Zaterdag 23 augustus:
* Jordaanfestival met live-muziek van Hans Kap, Robert Leroy,
Harry Slinger, Mick Harren en de
Aalsmeerse toppers Chris en Rob in
Ophelialaan van 20 tot 01u.
Exposities
Tot en met 24 augustus:
* Zomerexpositie met schilderijen van Peter de Haan en Janneke
Tangelder en beelden van Victorine
Lomans in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: do.-zo. 14-17u.
Vanaf 12 juli:
* Grote expositie met werken van
Paula Evers, Paul Mühlbauer en
Bernadette Zeegers in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg 1. Open zaterdag en zaterdag 13-17u.
Diversen
Donderdag 14 augustus:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Iedere donderdag en woensdag.
14 en 16 augustus:
* Renault Nieuwendijk voetbaltoernooi bij RKAV in Beethovenlaan.
Donderdag en zaterdag v/a 19u.
Vrijdag 15 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier,
Baccarastraat vanaf 20u.
* Open huis show- en jachthoornkorps Kudelstaart in clubgebouw
Bilderdammerweg v/a 19.15u.
* Koppel-klaverjassen bij buurtver.
Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u. Koffie v/a 19.30u.
* Vaartocht stichting De Bovenlanden van 19 tot 22u. voor begunstigers en sponsors. Vertrek bij zorgcentrum, Kanaalstraat.
Zaterdag 16 augustus:
* Watersportdemonstraties bij surfeiland, Kudelstaartseweg v/a 12u.
Om 13.30u. start dj contest. Ook
watersportmarkt op landtong.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 14u.
* Badmeester Geurts waterpolotoernooi in ‘t Oosterbad, Mr. Jac. Takkade vanaf 13.30u.
Zondag 17 augustus:
* Open water wedstrijd Oceanus in
Westeinder. Start bij surfeiland, Kudelstaartseweg v/a 12.35u.
* Cadillac-day in Leimuiden bij café’s de Parel en Dijkzicht v/a 12u.
Dinsdag 19 augustus:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan
van 13.30 tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 20 augustus:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 21 augustus:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart met klaverjassen, jokeren
en biljarten vanaf 13.30u.
Vergaderingen
Donderdag 14 augustus:
* Eerste beraad en raad na zomerstop in gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 21 augustus:
* Bewonersavond Hornmeer over
waterplan in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 26 augustus:
* Jaarvergadering Bridgeclub Strijd
en Vriendschap in ‘t Anker, Oosteinderweg vanaf 19.30u.

Wie wordt Miss Aalsmeer?
Aalsmeer - Op donderdag 11 september staat de feestweek Aalsmeer
in het teken van de Miss Aalsmeer
verkiezing. Tien tot twaalf meiden
kunnen deelnemen en de winnaar
gaat naar huis met eeuwige roem,
450 euro contant en een maandpas
sporten.
Bovendien wordt de ‘mooiste van
2008’ eregast bij diverse andere evenementen, waaronder de pramenrace en de Hibra-races. De tweede prijs is 250 euro en eveneens
een maandpas sporten, degene die
op drie eindigt krijgt een geldprijs
van 150 euro en kan, samen met
de nummers één en twee, ook een

maand gratis naar de sportschool.
Geen van de missen gaat met lege handen naar huis, de nummers
vier tot en met twaalf krijgen een
dagpas sporten én hebben, net als
de hoofdprijswinnaars, waarschijnlijk de dag en avond van hun leven.
Overdag kleding uitzoeken, naar de
make-up verzorging en de kapper
en ’s avonds genieten van optredens van de Aalsmeerse zanger Jan
Leliveld, Monique Smit en de drie
J’s uit Volendam en meezingen met
Jeroen van der Boom. Doe mee en
geef je op voor de Miss Aalsmeer
verkiezing. Kijk voor meer informatie op www.feestweek.nl.

Seringenkoor kan nog wel
wat uitbreiding gebruiken
Vanaf vrijdag kaarten bestellen

Reünie-avond Lions Disco
Aalsmeer - Op Zaterdag 4 oktober
gaan de deuren van de VVA kantine aan de Dreef weer open voor een
reünie van Lion’s Disco. Ben jij bezoeker geweest vanaf de begin jaren zeventig? Dan is dit je kans om
nog eens lekker uit je bol te gaan.
Met de muziek uit de tijd van de
soul, rock en onder andere punk.
Vanaf aanstaande vrijdag 15 au-

gustus kunnen via de site www.lionsdisco.com kaarten gereserveerd
worden met een maximaal van vier
kaarten per bestelling.
Doe dit op tijd, want op is gewoon
op. Voor meer informatie kan eveneens de site bekeken worden. Cees,
Walter, Willem en de Witte hopen u/
jou te mogen verwelkomen op 4 oktober.

Aalsmeer - De vakantietijd zit er
weer op en dat betekent dat ook
de repetities van het Seringenkoor
aanstaande dinsdagmiddag 19 augustus om 14.00 uur weer van start
gaan in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad.
Het dirigeerstokje zal gehanteerd
worden door de in Vinkeveen woonachtige dirigent Charles de Vree.
Het koor kan overigens nog wel wat
uitbreiding gebruiken en daarbij is
elke stemsoort welkom. Dat geldt
voor zowel mannen als vrouwen en
het is wellicht goed om te weten
dat het koor niet alleen uit bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer be-

staat. Iedereen vanaf 50 jaar is van
harte welkom en zingen kan tot op
zeer gevorderde leeftijd. Zingen in
het Seringenkoor betekent ook dat
gezelligheid hoog in het vaandel
staat en dat is niet alleen hoorbaar,
maar ook duidelijk zichtbaar zo is de
redactie in het verleden gebleken.
De slogan “zingen maakt blij, kom
er dus bij” doet zeker gelden bij het
Seringenkoor.
Lezers die tot de doelgroep behoren maar nog twijfelen, kunnen informatie inwinnen bij mevrouw J.
Buskermolen, telefoon 0297-326032
of de heer D. Zonneveld, telefoon
0297-328970.

Janneke Tangelder in haar atelier.

Gevarieerde expositie te
zien in Oude Raadhuis

Aalsmeer - Schilderijen van Peter
de Haan, schilderijen en tekeningen
van Janneke Tangelder en bronzen
en terra cotta beelden van Victorine
Loomans vormen de zomerexpositie
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. De tentoonstelling, die georganiseerd wordt door de stichting

Kunst en Cultuur Aalsmeer is tot en
met 24 augustus gratis te bezoeken.
Het Oude Raadhuis in het centrum
is iedere donderdag tot en met zondag geopend tussen 14.00 en 17.00
uur. Ook een kijkje nemen in de tuin
van de expositieruimte is overigens
een aanrader!
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen
en uittreksels. Het gemeentehuis is
op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 8.30-17.00 uur.
afspraken burgemeester
en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de
wethouders, dan kunt u dit doen via
het bestuurssecretariaat. Voor een
afspraak met de burgemeester drs.
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een
afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of
uw gemeentegids.
fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 26 augustus en 9 september. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 0297-387660.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’
en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens
kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297- 51 39 31.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen.
Servicelijn: 0297-387575 of mail
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden
door de gemeente Aalsmeer binnen
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het
zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader
bericht. Indien u niets van ons heeft
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en
in het weekend. Bereikbaar via het
hoofdnummer: 0297-387575.
schiphol
Voor vragen over het gebruik van
luchthaven Schiphol en voor het
doorgeven van milieu- en geluidklachten over het vliegveld kunt u
contact opnemen met de Commissie
Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
CROS is bereikbaar op alle dagen van
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.
serVicepunt beheer
en uitVoering
proVincie noord holland
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl

weghalen Verwaarloosde bootjes
De controleurs van de afdeling Vergunningen, Handhaving en Subsidies nemen steeds vaker bootjes waar die in verwaarloosde staat
aan kades, landjes en steigers liggen. Het gevolg hiervan is dat de
bootjes vollopen, zinken of door weersinvloeden niet meer bruikbaar zijn. Op grond van artikel 5.1.4 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Aalsmeer 2008 worden deze bootjes aangemerkt als
vaartuigwrak. Om te voorkomen dat uw bootje aangemerkt wordt
als vaartuigwrak, worden de eigenaren opgeroepen actie te ondernemen. De komende maanden worden verwaarloosde, gezonken of
half gezonken bootjes door de gemeente verwijderd. Heeft u vragen?
Neem dan contact op met de vaarwegcontroleurs van de afdeling
Vergunningen, Handhaving en Subsidies, tel. 387 785.
bekendmaking benoeming eerste loco-secretaris
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer hebben in
hun vergadering van 5 augustus 2008 besloten de interim-directeur
Ruimte en Financiën, de heer Dr. E.A. Bolle tijdelijk te benoemen
tot eerste loco-secretaris (vervanger van de gemeentesecretaris). De
heren I. Simsek bsc. en mr. J.L. Quartier zijn eerder reeds benoemd
als respectievelijk tweede en derde loco-secretaris.
definitieVe beschikkingen
Een definitieve beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken
ligt zes weken na de dag van verzending tijdens de openingstijden of
op afspraak ter inzage bij de afdeling dienstverlening. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen
zes weken, na de dag van verzending van het besluit, een schriftelijk
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat
de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam, om een voorlopige voorziening te vragen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in
rekening gebracht.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten
tot het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats
(aangegeven door bord E6 van bijlage 1 van het RVV1990) op het
adres:
• Leeghwaterstraat 7 te Kudelstaart.
Op deze parkeerplaats mag alleen het daarvoor bestemde voertuig
geparkeerd worden. Betreffend verkeersbesluit ligt vanaf de dag na
bekendmaking ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Hoogervorst,
tel. 387 635.
wet milieubeheer
Melding artikel 8.40
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de ingediende melding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers
van de afdeling Vergunningen, Handhaving & Subsidies.
Activiteitenbesluiten Wet milieubeheer:
• Scone Bierbrouwerij, Helling 12, Aalsmeer.
Datum melding: 18 juli 2008;
• Burgers Carrosserie bv, Lakenblekerstraat 26, Aalsmeer.
Datum melding: 1 augustus 2008.
woningwet
Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Primulastraat 43, het vernieuwen van een berging/carport;
• Zwarteweg 119, het vernieuwen van een berging/garage
Bouwaanvraag 1e fase:
• Oosteinderweg tussen 114 en 116, het bouwen van een woning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
Bouwvergunning 1e fase:
• Achter de Wilgen 5, het vergroten van de woning;
• Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het oprichten van drie woningen;
• Lisdoddestraat 96 en 98, het oprichten van twee woningen;
• Lisdoddestraat 114, 122, 124, 134, 136, 144, 146, 154, 156,
166, plaatsen van ramen in de kopgevels;
• Schoolstraat 17, het vernieuwen van de fundering;
• Schoorsteen 18, het wijzigen van een garagedeur;
• Sweelinckstraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 82, het gedeeltelijk vergroten van een woning;
• Uiterweg 224, het plaatsen van beschoeiing;
• Uiterweg 224, het oprichten van een kas;
• Willem Alexanderstraat 56, het plaatsen van een dakkapel.
Verzenddatum bouwvergunningen: 19 augustus 2008.
wet op de ruimtelijke ordening (wro)
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”
het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en
achterzijde van de woning, Dotterbloem 8.
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer Zuid 1964’,
voor het vergroten van de bedrijfsruimte, F.A. Wentstraat 6;
• Het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’,
voor het vervangen van de bedrijfsruimte, Pontweg 12;
• Het bestemmingsplan “Stommeer Zuid 1964”
voor het bouwen van een woning, Zwarteweg 37.
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende
stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter
inzage bij afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6.
Vanaf 1 juli 2008 is het, in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening, noodzakelijk dat naast een ontwerpontheffing ook een
ontwerpbouwvergunning ter inzage wordt gelegd. Op deze manier
wordt voor de ontheffing en de bouwvergunning dezelfde procedure
doorlopen. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. De ontwerpbesluiten zijn dan ook aan elkaar gekoppeld. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk
een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan. Omdat
de ontwerpen aan elkaar gekoppeld zijn, is het niet nodig om op
beide ontwerpen een zienswijze in te dienen. Eén zienswijze op het
verzoek als zodanig is voldoende.
Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is ontheffing en bouwvergunning te verlenen van:
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”
het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde
van de woning, Zonnedauwlaan 8;
• Het bestemmingsplan “Aalsmeer Dorp”,
voor het plaatsen van een erfafscheiding, Werven 57;
• Het bestemmingsplan “Kudelstaart 1969”,
voor het vergroten van de woning, Mijnsherenweg 40.
Verleende vrijstellingen
Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning,
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling is verleend voor:
Lid 2
• Lisdoddestraat 90, 92 en 94, het oprichten van drie woningen;
• Lisdoddestraat 96 en 98, het oprichten van twee woningen;
Lid 3
• Uiterweg 224, het oprichten van een kas
Deze besluiten worden op 19 augustus 2008 verzonden.
bouwVerordening

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

Een sloopvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden ter inzage
bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6, tel.
0297-387698. Op grond van artikel 7:1 Algemene wetbestuursrecht kan
een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te
verlenen:
• Anjerlaan 26, het verwijderen van asbest.
Dit besluit wordt op 19 augustus 2008 verzonden.
ter inZage bij de afdeling dienstVerlening, week 33
t/m 14 aug. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening;
t/m 21 aug. Kapvergunningen: Kerkweg 1, 1x abies, 2x abies
glauca; Stommeerweg 127, 2x es, 2 x gouden regen;
Bilderdammerweg 55, 1x berk; Gravin Aleidstraat 4,
1x atlas ceder; Leeghwaterstraat 24, 1x cedrus atlantica glauca.
t/m 22 aug. Wet milieubeheer, melding artikel 8.19: Garagebedrijf van den Broeck B.V.,Machineweg 301;
t/m 22 aug. Ontwerp Waterplan Aalsmeer;
t/m 28 aug. Uitbreiding lijst gemeentelijke monumentenlijst;
t/m 29 aug. Nota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid;
t/m 29 aug. Kennisgeving Wet milieubeheer: aanvraag vergunning
gemeente Aalsmeer voor het oprichten en in werking
hebben van een gemeentewerf en een brandweerkazerne, Zwarteweg 77a;
t/m 4 sept. Kapvergunningen: Mijnsherenweg 108, 3x chamaecyparis en 1x berk; Mijnsherenweg 106, 1x cupressocyparis; Johan Frisostraat 14, 1x berk; Hornweg 128,
1x berk en 10x conifeer; Achter Beatrixstraat 44, 1x
es; Uranusstraat 17, 2x loofboom; Meervalstraat 17,
1x den.
t/m 5 sept. Beleidsregels Schuldhulpverlening;
t/m 6 sept. Wet milieubeheer: KPN Lakenblekerstraat 13;
t/m 6 sept. Wet milieubeheer: Oosteinderweg 530 en Zijdstraat
70A.
t/m 9 sept. Kapvergunningen: Oosteinderweg 410, 1x moerascypres; Mijnsherenweg 53, 1x picea amorica;
t/m 9 sept. Kapvergunningen: Herenweg 59, 2 berken; Uiterweg
323, 2 berken;
t/m 10 sept. Kapvergunningen: Kudelstaartseweg, sectie 2141, 1
acer negundo, 1 metasequoia, 4 berken, 8 wilgen, 1
esdoorn, 1 els;
t/m 10 sept. Kapvergunningen: Zwarteweg 57, (1x es); Rietgorsstraat 31, (1x conifeer); Roerdomplaan achter 85, (2x
treurwilg); Roerdomplaan 20, (1x es); Roerdomplaan
22, (1x acer); Roerdomplaan 26, (1x acer); Roerdomplaan 30, (1 acer); Roerdomplaan 32, (1x acer);
Roerdomplaan 76, (1x acer); Roerdomplaan 78, (1
acer); Karekietstraat naast 32, (1x acer); Roerdomplaan naast 80, (1x acer); Fuutlaan t.o. 40, (1x acer);
Saturnusstraat (speelterein) 24, (2x sierkers); Bilderdammerweg 60, (1x es); Schweitzerstraat achter
128, (1x acer); Schweitzerstraat naast 101, (1x plataan); Schoutweg/Hoofdweg, (1x beuk); Mijnsherenweg 120, (3x sierappel); Schweitzerstraat achter 92.
(1x sorbus); CCB hof, (1x wilg en 1x populier); Galvanistraat achter flat, (12x populier; 2x haagbeuk);
Seringenpark 13, (1x prunus); Seringenpark 22, (1x
eik); Seringenstraat 17, (1x meidoorn); Spoorlijnpad,
(1x els); Ophelialaan 230, (1x acer); Ophelialaan
naast 111, (1 acer); Goudenregenstraat 18, (1x kastanje); Goudenregenstraat 20, (1 kastanje); Baanvak
101, (1x sierkers); Baanvak parkeerplaats nabij 101,
(1 sierkers); Ophelialaan 232, (1x berk); Heegstrapark achter Cyclamenstraat, (2 x sierappel); Gloxiniastraat (grasveld Ons Eerste Thuis) (3x esdoorn,
1x larix); Geraniumstaat (geluidsscherm), (1x acer);
Oosteinderweg 64, (1 boom); Oosteinderweg t.h.v.
286, (1x acer); Oosteinderweg 344, (1x acer); Oosteinderweg 384, (1x acer); Oosteinderweg 521, (1x
els); Hornweg fietspad naast 231,(7x meidoorn);
t/m 19 sept. Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m diverse evenementen in Aalsmeer;
t/m 19 sept. Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeerplaats Leeghwaterstraat 7 te Kudelstaart.
ter inZage bij de afdeling dienstVerlening, balie 6
Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 15 augustus 2008
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning
• Lisdoddestraat 12, het plaatsen van beschoeiing
• Herenweg 37a, het plaatsen van ventilatoren
ter inzagetermijn tot vrijdag 22 augustus 2008
• Machineweg 207, het bouwen van een woning
• Weteringplantsoen, het plaatsen van een lift aan het appartementencomplex
ter inzagetermijn tot vrijdag 29 augustus 2008
• Dorpsstraat 15, het vergroten van een hotel/restaurant
ter inzagetermijn tot vrijdag 5 september 2008
• Anjerhof 1, het gedeeltelijk vergroten van de huidige garage en
de functie wijzigen in woonfunctie
ter inzagetermijn tot vrijdag 12 september 2008
• Spiegelstraat/Stuurboordstraat, het plaatsen van bouwketen
• Aalsmeerderweg 344, het tijdelijk plaatsen van bouwketen
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 september 2008
• Sportlaan 69, het plaatsen van een brug
• Teelmanstraat 2, het veranderen van een bedrijfsgebouw tot logiesgebouw

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Bewonersavond 21 augustus

Hornmeer over waterplan
Aalsmeer - Donderdag 21 augustus houdt de Wijkraad Hornmeer in
plaats van de reguliere vergadering
een bewonersavond over het Ontwerp Waterplan voor Aalsmeer. De
avond begint om 20.00 uur en wordt
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3.
Voor de Hornmeer is dit waterplan
zeer belangrijk, omdat de bewoners
al jaren kampen met overlast van
grondwater.
De heer Carl Riechelman van de gemeente Aalsmeer zal uitleg komen
geven over het Waterplan en vra-

gen beantwoorden. Het waterplan
ligt tot 22 augustus ter inzage bij de
gemeente.
Inmiddels hebben alle bewoners
van de Hornmeer een flyer in de
bus gekregen met informatie over
de bewonersavond. Over dit onderwerp kunt u ook de website van de
wijkraad www.wijkraden-aalsmeer.
nl bekijken: zoek onder Hornmeer
naar het Waterplan.
De wijkraad verzoekt bewoners die
nu al vragen hebben een e-mail of
een briefje te sturen aan de wijkraad.

De vragen worden dan behandeld op de bewonersavond. Het emailadres van de wijkraad is wijkraadhornmeer@hotmail.com, postadres is: Meervalstraat 4, 1431 WG
Aalsmeer.

Seringenhorst
voor ouderen
Aalsmeer - Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur is er in
Seringenhorst aan de Parklaan een
bijeenkomst van senioren die een
spelletje doen, een kaartje leggen
en met elkaar een kopje koffie drinken. Meer informatie is verkrijgbaar
via 0297-344094.

VVD bijt spits af na vakantie

dio Aalsmeer zal de raadsvergaderingen rechtstreeks uitzenden.
Op zaterdagmiddag van 12.00 tot
13.00 uur wordt het programma
‘Aalsmeer Actueel’ uitgezonden.
in dit uurtje zijn de politieke fracties
van AB, CDA, PACT en VVD en het

college van burgemeester en wethouders op toerbeurt te gast om
daar waar nodig of gewenst tekst
en uitleg te geven. Komende zaterdag 16 augustus wordt het spits afgebeten door de fractie van de VVD
en zaterdag 23 augustus komt wethouder Berry Nijmeijer namens
het college zijn zegje doen. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via de kabel (99.0Mhz) en via de ether (105.9
Mhz).

15.30 uur een sport- en spelinstuif
voor senioren. De kosten bedragen
hiervoor 2,50 euro per keer. Op het
programma staan activiteiten als
badminton, jeu de boules, tafeltennis, koersbal, sjoelen, lijnbal en fit-

gymnastiek. In de maanden juli en
augustus vinden de activiteiten
plaats op de Midgetgolfbaan in de
Hornmeer. Meer informatie is verkrijgbaar bij de SWOA, Parklaan 27,
telefoon 0297-344094.

Politieke fracties op Radio
Aalsmeer - De dames en heren politici hebben een paar weken kunnen genieten van hun vrije dagen
maar vanaf vandaag, donderdag 14
augustus, is het weer menens.
Dat betekent dat er weer tweewekelijks vergaderd gaat worden en Ra-

Sport- en spelinstuif dinsdags
Aalsmeer - De SWOA organiseert
elke dinsdagmiddag van 13.30 tot
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Davanti klaar voor jubileumjaar!
Aalsmeer - Na een succesvolle seizoensafsluiting in het theaterstuk
‘De Lichtemaankweker’ in de Historische tuin is het Aalsmeers vrouwenensemble Davanti weer klaar
voor een nieuw zang seizoen. De
eerste optredens staan al vrij snel
op de agenda. Op 14 september is
Davanti te zien en horen tijdens het
Korenlint in Haarlem. De Federatie
Haarlemse koren organiseert tijdens
de open monumentendagen voor de
vijfde keer haar traditionele Korenlint. Dit jaar met 75 deelnemende
koren die zich twee keer twintig minuten op verschillende locaties in
Haarlem kunnen laten horen. Davanti zingt van 13.00 tot 13.20 in de
Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat 22 en van 14.00 tot 14.20 uur
in de St.Joseph Kerk aan de Janstraat 41.
Jubileum
Op 7 november staat er een jubileumconcert gepland. Davanti viert
haar vijftiende verjaardag! In 1962
werd Stichting Aalsmeers Jeugd-

koor opgericht. In het begin droeg
het koor de naam ‘De Lenteklokjes’. Het jeugdkoor bestond in haar
hoogtijdagen uit honderd leden! Uit
het jeugdkoor ontstond later het
Aalsmeers Meisjeskoor.
Toen de meisjes dames werden
werd in 1993 de meer volwasssen
naam ‘Davanti’, wat vooraan betekent, gekozen. Davanti bestaat nu
uit vijftien leden in de leeftijd van 20
tot 45 jaar. Het repertoire is overwegend a-capella gezongen licht klasieke muziek. Er wordt met pezier
gezongen waarbij de dames onder
leiding van dirigent Lorenzo Papolo er naar streven de zuiverheid, balans en koorklank op hoog niveau
te houden. In juni 2007 oogstte Davanti veel bewondering bij de vakjury en het publiek in het TV programma Korenslag gepresenteerd
door Hennie Huisman. Davanti heeft
nog plaats voor een hoge sopraan
en een lage alt.
Meer informatie hierover en over de
komende optredens is te vinden op
www.davanti .nl.

laan, Annemieke’s kramerie aan de
Machineweg en Gall & Gall in Kudelstaart. Kaarten kosten 15 euro in de voorverkoop en 20 euro bij
de ingang. Wie drukte bij de ingang
wil vermijden, kan een speciaal VIP
ticket kopen. De VIP tickets geven
recht op toegang via een aparte VIP
entree, zonder wachtrij. Ideaal voor
degenen die de drukte bij de ingang willen vermijden. Ook zijn vijf
consumptiemunten inbegrepen, zodat je gelijk kunt doorlopen naar de
bar. De speciale VIP tent wordt op
de punt van de pier ingericht, compleet met loungebanken en een eigen (cocktail) bar. Vanuit deze half
open tent heb je een perfect uitzicht op het podium. Ideaal om met
vrienden je eigen feestje binnen het
feest te maken! De VIP tickets kosten 35 euro en zijn niet alleen online te koop, maar ook bij de eerder
genoemde voorverkoopadressen. Er
wordt een beperkt aantal VIP kaarten verkocht, dus wees er snel bij.
Toegang tot het avondprogramma is
strikt vanaf 16 jaar.

‘s Middags finale dj contest en watersportdemo’s

Zaterdag Summer Dance Party

Avondje meezingen met
het Amstel Gospel Choir
Uithoorn - Het swingende Amstel
Gospel Choir uit Uithoorn houdt
op dinsdagavond 2 september een
open repetitie-avond met als doel
om nieuwe leden te werven. Kun je
zingen en spreekt het repertoire van
gospel- en popmuziek je aan? Vanaf
20.00 uur ben je van harte welkom
om mee te zingen in basisschool de
Kwikstaart aan het Legmeerplein
39 in Uithoorn. Om circa 22.30 uur
wordt de, hopelijk gezellige, avond
afgesloten.
Het Amstel Gospel Choir is een
groep met 14 zeer enthousiaste zan-

gers en zangeressen onder leiding
van dirigente Frances Dekker. Plezier in zingen, hoge zangkwaliteit en
een professionele performance zijn
voor het koor belangrijke aspecten.
Gospel is het voornaamste repertoire, maar er worden ook uitstapjes
gemaakt naar pop en soul. Repetities zijn elke dinsdagavond in Uithoorn.
Kijk voor meer informatie en voor het
beluisteren van enkele nummers op
www.amstelgospel.nl. Aanmelden
voor de open repetitie kan bij Renate Beuse, telefoon 06-13594864.

Nieuwe leden zijn welkom!

Con Amore gaat weer zingen
Aalsmeer - Op maandag 18 augustus gaan de mannen van Con Amore weer zingen. Tijdens de repetitieavond wordt gestart met de voorbereiding van een aantal kleine jubileum concerten, onder andere in
Ouderkerk aan de Amstel. Na deze voorbereidingen gaat dan de definitieve datum geprikt worden voor
opname van het jubileum programma op cd. Het jubileumfeest gaat
gevierd worden met een aantal jubilarissen. Con Amore heeft al weer

verschillende optredens in de agenda mogen noteren. Onder andere
staat met de kerst een optreden in
Leimuiden in de planning. Nieuwe
leden zijn overigens van harte welkom. Kom eens luisteren op maandagavond vanaf 20.00 uur in gebouw Irene aan de Kanaalstraat in
het centrum.
Voor inlichtingen: Tel. 0297-323847
of kijk op www.amkconamore.nl.
Een mailtje sturen kan naar amkconamore@hotmail.com.

Aalsmeer - Op het surfeiland aan
de Kudelstaartseweg wordt aanstaande zaterdag 16 augustus voor
de negende keer de Summer Dance
Party gehouden. De organisatie
stelt alles in het werk om de voorgaande edities wederom te overtreffen. Het surfeiland wordt het domein van jonge feestgangers, die
uit hun dak gaan op de meest zomerse muziek van Gregor Salto en
de aanstekelijke trance van Jonas
Steur en Galen Behr, opgezweept
door MC Choral. Een grote ‘paraplu’ boven de dansvloer zorgt onder andere dat het feest ook bij regenachtig weer gewoon doorgang
kan vinden. Het grote hoofdpodium
wordt aan het strand gebouwd. De
opstelling is dusdanig dat het programma ook goed te volgen is vanaf de pier. Boven de dansvloer komt
aan een hijskraan een grote stellage boordevol licht en geluid te hangen. Huisleverancier en grote sponsor Blue Magic licht & geluid zal ook
dit jaar het terrein weer omtoveren
in een unieke openlucht discotheek.
Het evenement heeft inmiddels regionale bekendheid en niet zonder
reden. Voorgaande jaren hadden
zo’n 2.000 bezoekers een geweldige avond, dankzij de optredens van
contest-winnaar dj Jorrit en top dj’s
Laidback Luke, Cor Fijneman en
Mark Norman.
Ook dit jaar wordt groots uitgepakt
om het de bezoekers naar de zin te
maken. De VIP kaarten vinden inmiddels al gretig aftrek en ook het
gratis toegankelijke middagprogramma staat in de belangstelling.
Middagprogramma
Net als vorig jaar barst de beachparty al in de middag los. Het middag-programma is gratis toegankelijk en begint om 12.00 uur. Rond
half twee begint de finale van de dj
contest 2008. De voorrondes van de
dj contest werden dit jaar gehouden
in Bon Ami in Aalsmeer en Down
Town in Amstelveen Westwijk. De
jury had een zware taak; het niveau
van de deelnemers lag erg hoog.
Uiteindelijk zijn op de punten muziekkeuze, uitstraling, mixprestatie en originaliteit een viertal finalisten geselecteerd, die met elkaar
de strijd aangaan voor de titel ‘Beste Dj van 2008’.
De finalisten zijn: Dj Espero (Kjeld
de Wit uit Amstelveen), Robin Fett
(Robin Fetter uit Amstelveen), dj
Somtam (Micha Hoekstra uit Amsterdam) en Erik Walker (Erik van
der Vlugt uit Hoofddorp). Na een
spannende strijd zal de deskundige jury van professionele dj’s -waaronder Galen Behr en Re:Locate- en
mensen uit de entertainmentbranche de winnaar bekend maken. Deze dj is ’s avonds de openingsact
van de Summer Dance Party. Terwijl de dj’s het publiek ‘s middags
met hun muziek vermaken, geeft de
Waterskivereniging Aalsmeer in de
‘kom’ van het Surfeiland en langs
de Kudelstaartseweg diverse spectaculaire watersportdemonstraties.
Om 11.00 uur begint het programma
al met power boat races in twee verschillende klasses. En wie wil weten wat airchair-, wakeboard-, barefoot-, slalom-, piramide- en kneeboard-waterskieën is, moet zaterdagmiddag zeker komen kijken. Het
belooft in ieder geval een spetterende middag te worden en liefhebbers
kunnen tegen een kleine vergoeding zelf een van de ski-onderdelen
proberen. Op de pier wordt een watersportmarkt gehouden, waar diverse watersportbedrijven hun artikelen tentoonstellen. Uiteraard zijn
er ook hapjes en drankjes verkrijgbaar.
‘s Avonds partytime!
Vanaf 20.00 uur is het publiek
welkom bij hét strandfeest van
Aalsmeer. Om lange wachttijden te
voorkomen wordt iedereen aangeraden om op tijd aanwezig te zijn.
Er worden extra mensen ingezet om
de toegang zo veilig en snel mogelijk te laten verlopen. Toegang tot
het avondprogramma is strikt vanaf
16 jaar. De politie hanteert een ze-

ro-tolerance beleid ten aanzien van
(soft)drugs.
Gregor Salto en Mc Choral
De dj die ‘s middags tijdens de contest als beste uit de bus komt, zal
het spits afbijten. Als de contest
winnaar is uitgedraaid, wordt het
grote podium vrijgemaakt voor de
bekende dj en producer Gregor Salto. Gregor speelt als klein kind klassieke piano. Op z’n veertiende raakt
hij gefascineerd door het nieuwe
house geluid en begint hij met het
maken van elektronische muziek
op de Commodore Amiga computer van z’n vader. In 1994 wordt z’n
eerste plaat uitgebracht door Outland Records in Amsterdam, en er
zullen er nog veel volgen. Al vanaf
het begin is Gregor geïnteresseerd
in het samenbrengen van Soul, Latin, Afro en Jazz invloeden in zijn eigen muziek. Als dj draait Gregor een
mix van groovy house muziek, met
veel Soul, Latin, Jazz, Disco en Afro
invloeden. Hij heeft een brede ervaring en staat bekend om z’n funky
optredens. Hij heeft in alle bekende clubs gedraaid, bijvoorbeeld Escape, Sinners, More, Paradiso, Panama, Winkel van Sinkel, Las Palmas, Now and Wow, Loveboat 2.0,
Stalker, Bloomingdales, Xo, Praag,
De Lichtfabriek, De Rechter en Pepsi Stage. Maar ook in het buitenland
in steden als Moskou, Milaan en
Madrid. In 2008 is het de beurt aan
het Surfeiland in Aalsmeer, dat hij
ongetwijfeld op z’n kop gaat zetten.
Hij wordt hierin vocaal ondersteund
door MC Choral. Petra van Haren
(MC Choral) is een bekende vocaliste. Als MC zweept zij met haar
krachtige vocalen het publiek moeiteloos op. Ze begint al op jonge leeftijd met zingen. Haar familie wordt
er gek van, als ze muziek hoort begint ze mee te zingen alsof ze voor
een miljoenenpubliek staat. Inspiratie krijgt Petra van sterren als Mary J
Blige, Lauren Hill, Christina Aguilera, Rachelle Ferrel, Luther Vandross
en vele anderen. Ze heeft op veel
(inter)nationale feesten opgetreden,
samen met de bekende dj’s uit binnen- en buitenland. Met meerdere
optredens op een avond is Petra een
veelgevraagde MC, en niet zonder
reden. Ze kijkt er naar uit om kennis
te maken met Aalsmeer. Rond half
twaalf wordt het grote podium vrijgemaakt voor optredens van Jonas
Steur en Galen Behr.
Jonas Steur en Galen Behr
Jonas Steur, ook bekend onder zijn
alias Estuera, werd in 1982 in België geboren. Al op jonge leeftijd is
hij met muziek bezig. Via zijn vader
komt hij in contact met de progressieve 70’s rock met z’n overdadige
synthesizer geluiden. Zijn moeder
laat hem kennis maken met klassieke muziek, en zo ontwikkelt Jonas
zijn muzikale voorkeur voor zowel
mooie melodieuze als ook ruigere
elektronische muziek. Na een tijd te
hebben aangerommeld met goedkope Casio keyboards, koopt Jonas

als hij 15 is een set draaitafels. Zodoende ontdekt hij ook de wereld
van vinyl, hetgeen hem ertoe aan
zet om zelf nummers te gaan produceren. Dit resulteert in een platendeal toen hij 17 was, voor ‘Silvertear – So Deep’. De daaropvolgende
jaren blijft hij z’n vaardigheden als
producer uitbreiden en brengt hij
een aantal tracks uit. In varierende
stijlen; van hardhouse tot een trance
track voor het succesvolle ‘Ace’ album van Ian van Dahl in 2002.
Met optredens door heel Europa,
blijft Jonas z’n dj skills aanscherpen
en vermaakt hij zijn publiek met sets
met trance in de breedste zin van het
woord. 2007 is het jaar waarin Jonas
een volgende grote stap maakt: zijn
eerste artiestenalbum ‘Born for the
Night’ komt uit. In 2008 gaat Jonas
verder met het vinden van de perfecte balans tussen impact op de
dansvloer en melodieuze elementen. Galen Behr was 10 jaar oud en
ontdekt wat 10 jaar later zijn grootste hobby zal worden. Trancemuziek
draaien wordt zijn passie. Niet lang
daarna begint Galen met het produceren van tracks. Zijn doorbraak
is de remix die hij voor Ferry Corsten maakt onder z’n Passiva alias.
Sinds 2005 maakt hij onder zijn eigen naam muziek.
Grootste wapenfeit is ‘Carabella’,
een plaat die hij samen maakte met
Hydroid, een van Israëls beste producers. ‘Carabella’ wordt gedraaid
door o.a. Tiesto, Paul van Dyk, Armin van Buuren en Above & Beyond en laat telkens weer handen in
de lucht gaan. Daaropvolgende releases zijn de track ‘Weak’ en ‘Shift
of the Ages’, welke beiden voor het
eerst te beluisteren zijn in de Dancefoundation radioshow, waar Galen
te gast was voor een Artist Special.
Vandaag de dag draait Galen Behr
over de hele wereld. Ondanks zijn
jonge leeftijd heeft hij onder andere in Italie, Mexico, UK, Nieuw Zeeland, Zwitserland, Polen, Turkije en
natuurlijk ook Nederland gedraaid.
De uplifting sound van Galen vormt
een ideale afsluiter voor de Summer
Dance Party.
Toegangskaarten en VIP tickets
Voor het kopen van tickets hoef je
de deur niet meer uit. Via het Paylogic systeem kunnen tickets worden gekocht via de website www.
summer-dance-party.nl. Paylogic is
een nieuw en innovatief systeem
waarmee je op een snelle, simpele en vooral veilige manier kaarten
kunt bestellen op het internet. Via
het online betalingssysteem kun je
tickets bestellen en afrekenen op
de website. In vijf simpele stappen
meld je je aan en binnen enkele minuten is je bestelling voltooid. Nadat
je de tickets besteld hebt, ontvang
je een e-mail. Je kunt de bijgevoegde E-Tickets, voorzien van unieke
barcode, vervolgens zelf uitprinten
en meenemen naar het evenement.
De kaarten zijn daarnaast ook verkrijgbaar bij Krijtenberg in de Zijdstraat, de Readshop in de Ophelia-

C1000 Koster hoofdsponsor
Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de bekende supermarkt
C1000 Koster in de Ophelialaan
hoofdsponsor van het evenement.
Directeur Kees Jan Koster van de
C1000 ziet het weer helemaal zitten:
“Ik ben zelf Aalsmeerder en vind het
leuk om als ondernemer iets voor
de gemeenschap terug te doen. De
meeste supermarkten zijn inmiddels
grootwinkelbedrijven die worden
gestuurd vanuit een hoofdkantoor.
Dat soort winkels hebben geen binding met de lokale gemeenschap”,
benadrukt Koster. “Als Aalsmeerse ondernemer heb ik die betrokkenheid wel. Het wordt net als voorgaande jaren weer geweldig!”
Soundcheck en verkeer
Vrijdagavond zal een zogenaamde soundcheck worden uitgevoerd,
waarbij de geluidsinstallatie getest
wordt. Deze test gebeurt in overleg
met de politie en kan in de gemeente hoorbaar zijn. Vanwege de festiviteiten is er een aantal verkeersbeperkende maatregelen van kracht.
De gehele donderdag, vrijdag en
zaterdag tot 12.00 uur is het surfeiland in verband met opbouw niet
of beperkt toegankelijk voor publiek. Daarnaast is op zaterdag vanaf 20.00 uur de Kudelstaartseweg
afgesloten tussen de Zwarteweg en
de Bachlaan.
Hetzelfde geldt voor de Beethovenlaan vanaf de Marsstraat. Deze situatie duurt tot het einde van het
feest. De ‘kom’ voor het Surfeiland
is zowel ‘s middags als ‘s avonds afgesloten voor boten. Het eiland zelf
is vanaf 18.00 uur afgesloten, zodat
de laatste voorbereidingen kunnen
plaatsvinden. Bezoekers kunnen ‘s
avonds onder begeleiding parkeren
op de Kuderstaartseweg en Beethovenlaan.
Programma
12.00 uur: Aanvang middagprogramma. Start watersportdemonstraties.
13.30 uur: Aanvang finale DJ Contest 2008. Finalisten: Dj Espero
(Kjeld de Wit uit Amstelveen), Robin
Fett (Robin Fetter uit Amstelveen),
dj Somtam (Micha Hoekstra uit Amsterdam), Erik Walker (Erik van der
Vlugt uit Hoofddorp)
17.30 uur: Juryuitslag: bekendmaking winnaar DJ Contest 2008.
18.00 uur: Einde middagprogramma,
Surfeiland gesloten voor publiek.
20.00 uur: Aanvang Summer Dance
Party, optreden winnaar DJ Contest
2008.
22.00 uur: Optreden Gregor Salto.
23.30 uur: Optreden Jonas Steur en
Galen Behr. 01.00 uur: Einde.
Live radiouitzending
De Summer Dance Party wordt ook
live uitgezonden op Radio Aalsmeer.
De uitzending begint om 14.00 uur
met de finale van de DJ Contest.
Aansluitend zendt de lokale omroep het avondprogramma uit op
99.0 FM via de kabel en 105.9 FM
in de ether.
Meer info vind je op de geheel vernieuwde website www.summerdance-party.nl. Op de site kun je natuurlijk foto’s van voorgaande feesten bekijken. Na afloop verschijnen
op de site uiteraard ook de foto’s
van dit feest.
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Feestmiddag voor kinderen
Op woensdag 20 augustus wordt
in samenwerking met jeugdclub ’t
Gilde een kindermiddag gehouden
in en rond het Dorpshuis. Alle leerlingen van de Kudelstaartse basisscholen zijn welkom. Via de scholen zijn uitnodigingen verspreid. De
feestmiddag is van 14.00 tot 16.00
uur en op het programma staat
een spellencircuit en de jongens en
meisjes kunnen zich uitleven op een
springkussen. Uiteraard is er een
lekkere traktatie.

Van boer
tot vreugd
Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 2008
vijftien jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar elke twee
weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerderij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de activiteiten,
de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Wat je ver haalt...
De kerk in Kudelstaart is altijd open. Iedereen mag op elk gewenst ogenblik binnen lopen. “Er ligt een boek waar mensen in mogen schrijven en hier wordt veelvuldig gebruik van gemaak”, vertelt pastor Annemiek Blonk. Tijdens de jubileumweek van 17 tot en met 24 augustus de Sint Jan aan de Kudelstaartseweg eens bezoeken is een aanrader. Dankzij bloemen- en plantendonaties van kwekers uit Kudelstaart kan de kerk rijkelijk versierd worden. Johan van Leeuwen
neemt deze decoratie voor rekening. “Komen kijken, mag hoor”, aldus pastor Blonk tot slot.

Zondag eerste feestelijke viering

Parochie Sint Jan 150 jaar
Aalsmeer - - Op de kinderboerderij loopt en scharrelt een ruime verscheidenheid aan dieren rond. Diverse rassen schapen en geiten, konijnen, cavia’s, pluimvee, allemaal
beesten met voor het ras kenmerkende eigenschappen. Zo af en toe
verandert er wel eens wat in het bestand en komt er een dier van een
ander ras bij; tja, verandering van
spijs doet eten, niet? En de kinderboerderij gaat niet over één nacht
ijs, want de medewerkers willen
natuurlijk alles weten over het karakter, eventuele gezondheidsproblemen, of bevallingen soepel verlopen (in geval van een schaap of
geit), hoe het dier zich verhoudt tot
de mens, allemaal zaken die van belang zijn voor een dier op de kinderboerderij. Het internet is daarbij een
uitstekende hulp om kennis bijeen
te verzamelen. En dan begint het
grote zoeken… Gelukkig heeft Boerenvreugd in de loop der jaren een
uitgebreid adressen bestand bijeen gespaard van mensen die allerlei dieren fokken, en wordt heel veel
samengewerkt met andere kinderboerderijen in de regio.
Zo wilde de kinderboerderij een aantal jaar terug heel graag weer eens
een mooie koppel Brahmakippen in
het hok hebben. Dat zijn hele grote
kippen die niet vliegen omdat ze te
zwaar zijn en die over het algemeen
heel rustig zijn; de meeste kun je zo
oppakken. Boerenvreugd had een
adres van een meneer in de buurt
van Aalsmeer, maar hij bleek in de
tussentijd overgestapt te zijn op
een ander ras kippen. Geen Brahma’s, helaas, maar hij wist nog wel
iemand en gaf een telefoonnummer. Nu is kennis van de netnummers beperkt tot die van deze regio,
en internet was er nog niet om het
op te zoeken. Gewoon bellen dus.

De Brahma fokker bleek een allervriendelijkste oudere man met een
zeer noordelijk accent. Dat klopte ook wel, want hij woonde in de
buurt van Groningen. Afgaand op de
enthousiaste verhalen over zijn kippen waagde een collega toch een rit
richting het noorden van het land,
en jawel, ze kwam met een prachtige koppel Brahma’s terug. De ervaring heeft in de loop der jaren geleerd, dat de meeste fokkers (van
welke diersoort ook) over het algemeen in het noorden en oosten van
het land huizen. Zou het het gras
zijn, of de ruimte, of het simpele feit
dat noordelingen meer met beestjes hebben? Evengoed doet Boerenvreugd het als ‘Westerse’ kinderboerderij het ook helemaal niet
slecht, dat mag wel blijken uit het
feit dat afgelopen voorjaar een mevrouw helemaal uit Limburg kwam
om de jonge Nubische bok op te halen; bij haar in de buurt was geen
goede bok te vinden. Zelfs voor konijnen en cavia’s komen mensen uit
Den Haag of de kop van Noord Holland en een ritje Utrecht-Aalsmeer
blijkt absoluut niet bezwaarlijk om
een paar eenden op te halen. Nee,
de kinderboerderij in Aalsmeer niet
klagen over belangstelling; De medewerkers doen dan ook ons best
de (potentiële) kopers van zoveel
mogelijk relevante informatie te
voorzien, waardoor men goed voorbereid een nieuw lid in de familie op
kan nemen.

Kudelstaart - De parochie Sint
Jan bestaat in 2008 honderdvijftig
jaar en dit jubileum ‘op leeftijd’ mag
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gegaan worden. De geschiedenis van de katholieke kerk kent een
rijke historie. In de eerste jaren van
de negentiende eeuw waren Kudelstaart en De Kwakel één parochie en de kerk stond in het midden
van beide dorpen. Later, in het midden van de negentiende eeuw, werd
in de statie Kudelstaart het idee geopperd een nieuwe kerk op een veilige plaats te bouwen en een eigen parochie te beginnen. Er waren
strubbelingen tussen de twee kerkmeesters. In 1858 volgde de verheffing van de statie tot parochie door
de bisschop van Haarlem, Franciscus van Vree. Voor Kudelstaart was
de verheffing tot parochie een nieuw
begin. Besloten werd een eigen
kerk te bouwen. De diensten vonden eerst plaats in noodkerken aan
het Robend en in Vrouwentroost. In
1870 werd de nieuwe kerk ingezegend. Sindsdien is de Sint Jan een
belangrijke spil in het Kudelstaartse
(verenigings)-leven. Diverse clubs
en verenigingen zagen het levenslicht via de kerk. Ook de bouw van
het Dorpshuis is verwezenlijkt via
de kerk. Noemenswaardig is zeker de inrichting die, naar aanleiding van diverse geloofsstromingen, verschillende stijlen heeft gekend. Was eerst de aankleding in de
kerk somber en donker, later kwa-

men er meer versieringen met ornamenten en er kwam een orgel. Ook
werd een uurwerk in de toren aangeschaft. In 1905 werd de kerk opgesierd met tien gebrandschilderde
ramen met afbeeldingen van heiligen en in 1956 is, na een grondige
renovatie, een grote schildering van
de verrezen Christus door schilder
Ted Felen achter het altaar gemaakt.
In 1982 tot slot werd nog eens duidelijk dat de katholieke gemeenschapszin groot is in Kudelstaart. In
slechts zes weken tijd werd 60.000
gulden ingezameld voor de restauratie van de kerktoren. Ook nu, anno 2008, zijn Kudelstaarters trots
op hun kerk en zijn bereid zich in
te zetten voor ‘hun’ Sint Jan. Met
zo’n 2500 parochianen kan gezegd
worden dat de landelijke trend van
leegloop bij de Sint Jan absoluut
niet van toepassing is. De parochie
is nog steeds springlevend. Huidig
pastor Annemiek Blonk heeft zelfs
onlangs een ‘record’ geboekt. Binnen een half jaar mocht zij 25 dopingen verrichten!
Traditionele viering
Tijdens de viering van het 150 jarig
bestaan worden met name de vrijwilligers in het zonnetje gezet. “We
willen al onze vrijwilligers bij dit jubileum betrekken en hen bedanken. Geen parochie zonder vrijwilligers”, aldus pastor Annemiek Blom
en voorzitter Peter Lentjes van het
kerkbestuur. In juni is ter ere van

Monique van der Linden

Aalsmeer - Op 20 september viert
Aalsmeer, net als de rest van Nederland voor de derde keer Burendag!
Het thema van Burendag is dit jaar:
Kom in actie voor de buurt. Nederland gaat met elkaar de buurt aanpakken en er een nóg groter feest
van maken dan voorgaande jaren.
En natuurlijk is er tijd voor een gezellig kopje koffie of een buurtfeest
na afloop. Om al deze initiatieven
van buurtbewoners te ondersteunen, stelt het Oranje Fonds 1 miljoen euro ter beschikking. Alle actieve buurten van Nederland maken
kans om op 20 september bijzonder
bezoek te krijgen.

SWOA in wijkgebouw Meander in
de Clematisstraat 20. Er zijn lessen
op verschillend niveau: beginners,
halfgevorderden en gevorderden.
De Franse cursussen zijn opo woensdagmiddag, de Engelse op dinsdag
en vrijdagmorgen. Minimum aantal
deelnemers is drie.
De lessen duren een uur en beginnen op 12 september weer. De kosten zijn 72 euro voor tien lessen en
er is een vervolgcursus. De prijs is
exclusief boeken. Voor inlichtingen
en opgeven kunt u bellen met Carolyn van Es-Smith, tel. 364398.

Spaans leren in Meander
Aalsmeer - Spaans is niet alleen
een prachtige taal, het Spaans of
Castellano wordt over de hele wereld gesproken door bijna 400 miljoen mensen, niet alleen in Spanje, maar ook in de Verenigde Staten en Midden- en Zuid-Amerika.
Misschien gaat u graag op vakantie
naar een Spaans sprekend land, of
u heeft familie in Spanje. Misschien
overweegt u zelfs om in de toekomst
een deel van het jaar in Spanje door
te brengen. Iedereen heeft zo zijn of
haar eigen reden om Spaans te leren. In wijkcentrum Meander in de

Clematisstraat verzorgt docente Elly Kea een cursus Spaans voor senioren. De beginnerscursus start op
woensdagochtend 3 september om
9.15 uur en bestaat totaal uit vijftien tweewekelijkse lessen van anderhalf uur. Kosten voor deze cursus zijn 77 euro.
Voor deelnemers aan de beginnerscursus komt daar nog ongeveer 60
euro boekengeld bij. Deze boeken
worden ook in de vervolgcursussen
gebruikt. Voor aanmelding en informatie: Wijksteunpunt Meander, tel
0297-323138.

Lotgenoten thuiszorg gezocht!

Burendag 20 september,
ook in Aalsmeer!

Aalsmeer - De scholen zijn weer
begonnen en misschien denkt u aan
‘binnenactiviteiten’ voor de komende herfst en winter.
Al eens aan Engels of Frans gedacht? U bent nooit te oud om te
leren! U hebt contact met andere mensen op weer eens een heel
andere manier en het is een uitstekende geheugentraining. Er wordt
zoveel mogelijk aandacht besteed
aan het spreken en de groepen zijn
klein. Het tempo is rust, een vooropleiding is niet nodig.
De lessen worden gegeven bij de

Het jubileumjaar wordt afgesloten
op 30 november met een optreden
van het Neva Ensemble uit Sint Petersburg in de kerk. Voor verdere informatie: www.rkkerkkudelstaart.nl.

ingezonden

Bent u op zoek naar een (huis)dier
of wilt u meer informatie over het
houden van dieren, neem dan contact op met de kinderboerderij via
0297-345902 of kijk op www.boerenvreugd.nl.

Engels en Frans voor 50plussers bij SWOA

het jubileum de musical Joseph drie
avonden in de kerk opgevoerd en
vanaf aanstaande zondag 17 augustus start de feestweek. Om 10.30
uur start deze dag in de kerk een
traditionele eucharistieviering waarin wordt voorgegaan door de priesters Tom van Zanten, Hein Buskermolen en Leen van den Bergen. Als
oud-Kudelstaarters zijn ze alledrie
priesterzonen van de parochie de
Sint Jan. Medewerking wordt verleend door het eigen ‘Cum Ecclesia’
en dit dames- en herenkoor zingt
vaste gezangen uit de mis ‘Canisius’ van Johann Kircher. Na de dienst
wordt koffie en thee geserveerd op
het kerkklein.

Jubileumviering met deken
Op zondag 24 augustus wordt de
feestweek afgesloten met een jubileumviering. Voorgangers zijn deken Ambro Bakker en pastor Annemiek Blonk. De viering zou geleid worden door bisschop Punt
van Haarlem, maar op het laatste
moment kreeg de parochie te horen dat de bisschop niet aanwezig
kon zijn vanwege verplichtingen in
Suriname. Ook hulp-bisschop Van
Burgsteden kon de bisschop niet
komen vervangen. Hij heeft elders
in het land een jubileum. Maar, volgens kerkbestuur-voorzitter Peter Lentjes, wordt het toch een hele
feestelijke viering met medewerking
van drie eigen koren, Cum Ecclesia,
jongerenkoor Fiore en kinderkoor
De Kudelkwetters. Het wordt vol op
het podium, zo meldt pastor Blonk,
want er komt ook nog muzikale begeleiding voor de koren met achter
het orgel Jeroen Buskermolen en op
keyboard Ina Brand.
“Ongeveer 200 mensen in totaal.”
Ook deze viering begint om 10.30
uur en wordt afgesloten met koffie
op het kerkplein. Om één uur volgt
een lunch voor genodigden waarbij
onder andere burgemeester Pieter
Litjens en oud-burgemeester Joost
Hoffscholte acte de présence zullen geven. Het feest wordt besloten
met een grootse barbecue voor alle
vrijwilligers. Zij hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen.

Kom in actie
Op Burendag komt Nederland dit
jaar massaal in actie voor de buurt.
Buurtbewoners die samen op 20
september in actie komen - door
bijvoorbeeld graffiti en vuil te verwijderen - kunnen tot 1.000 euro
gesteund worden door het Oranje
Fonds. De buurtinitiatieven die gefinancierd worden moeten bijdragen
aan de samenhang in de buurt. Het
gaat hierbij bijvoorbeeld om initiatieven als: het plaatsen van beplanting, het opknappen van een speelplaats voor kinderen of het organiseren van een buurtmaaltijd om elkaar beter te leren kennen. Alle actieve buurten maken kans om op 20
september bijzonder bezoek te krijgen. Vanaf 11 augustus is op de
speciale website www.burendag.nl

voor iedereen gemakkelijk zichtbaar
wat er op 20 september in zijn of
haar buurt al wordt aangepakt door
buurtbewoners. Ook kunnen buren
zelf een buurtinitiatief plaatsen of
zich aansluiten bij een initiatief uit
de buurt. Op deze website zijn ook
tips te vinden die bij het aanpakken
van de buurt van pas kunnen komen.
Maatschappelijk fenomeen
De afnemende samenhang in de
buurt was voor Douwe Egberts aanleiding om in 2006 Burendag te introduceren. Met koffie brengt Douwe Egberts sinds jaar en dag verschillende mensen tot elkaar. Zo
vierden vorig jaar 350.000 buren
Burendag en werden er meer dan
5.000 buurtfeesten georganiseerd.
Het Rameaulaantje in Aalsmeer was
toen de meest feestelijke straat.
Ook dit jaar neemt de koffiebrander
weer het initiatief en brengt hij Burendag bij een breed publiek onder
de aandacht. Douwe Egberts vroeg
het Oranje Fonds het voortouw te
nemen in de organisatie, zodat de
nieuwe feestdag nog verder kan uitgroeien tot een maatschappelijk fenomeen.
Het Oranje Fonds is het grootste
fonds van Nederland op sociaal gebied dat initiatieven stimuleert die
de samenhang in Nederland bevorderen. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van
het Fonds.

Hierbij wil graag reageren op het ingezonden stukje over de thuiszorg
van Wilfred van Heusden. Ik zoek
sinds enige tijd lotgenoten. Normaliter zou er een cliëntenraad moeten bestaan, ook voor deze tak van
zorg, maar helaas is deze er volgens mij nog niet. Wel bestaat er
een cliëntenraad voor het verpleeghuis Rozenholm, die eigenlijk tevens
voor de thuiszorgcliënten zou moeten dienen. Voor zover mijn informatie strekt worden de belangen van
thuiszorgcliënten hier in Aalsmeer
niet door dit orgaan behartigd.
Ik heb met mijn gehandicapte, rolstoelafhankelijke man al vanaf 2003
thuiszorg. Aanvankelijk alleen huishoudelijke hulp, uitgebreid met persoonlijke - nu nog AWBZ-zorg hulp voor mijn echtgenoot.
Allereerst was er een wachttijd van
twee maanden op huishoudelijke hulp. De persoonlijke zorg voor
mijn man werd toen dit moest worden aangevraagd direct ingezet. De
huishoudelijke hulpen wisselden elke week. Ook toen was er te weinig
huishoudelijke hulp.
Zelfs was Alpha-hulp voor mij niet
mogelijk. Ik zou dan de vakantieen ziekteperioden zonder hulp door
moeten komen. Onze situatie paste hierin niet. Huishoudelijke hulp
bestond toen ook uit een categorie van vaste medewerksters. Daar
deze pas in de vakantietijd beschikbaar waren, kregen wij ook een vakantiekracht totdat de planner een
‘vaste’ hulp voor mij gevonden had.
Ik ben de tel kwijt van alle mensen,
die bij ons geholpen hebben. Tot nu
toe werden er twee keer vaste hulpen geplaatst. De eerste kon het al
snel niet volhouden. Ze was ook niet
echt voorbereid op het werk, dat ze
overigens met veel inzet trachtte te
doen. De tweede kracht kwam ongeveer twee jaar geleden, nadat al
weer vele vervangers vooraf waren
gegaan.
Helaas is zij in 2007 uitgevallen,
heeft daarna weer enige maanden
gewerkt en is sinds kort opnieuw
met ziekteverlof.

In 2007 misten wij bijna vijftig uren
zorg, terwijl wij normaliter op grond
van de indicatie twee keer per week
zorg had moeten krijgen. Toch deed
Amstelring er ons inziens zoveel
mogelijk aan om mensen te vinden. Met een indicatie is de instelling ook verplicht -contract met de
gemeente Aalsmeer - om de zorg
te leveren.
Nu de overgangsperiode per l januari 2008 vervangen is door de echte
WMO-zorg spreekt met van HV 1zorg en HV 2-zorg. In de eerste categorie vallen de cliënten, die de regie zelf nog hebben.
Dus niet goed van lijf, maar wel goed
van geest zijn.Wat gold in de periode toen wij voor het eerst te maken
kregen met zorg, Alpha-hulp, is bedoeld voor mensen die best zonder
kunnen in vakantie- en ziekteperioden, maar wordt nu blijkbaar vanuit
een ander gezichtpunt toegepast.
Dit heeft dan ook, zoals ik hoor van
Amstelring, veroorzaakt dat er via
het ene-loket vrijwel alleen HV 1-indicaties worden afgegeven. Met de
gevolgen zoals de heer van Heusden vermeldt. Daar ook ik volgens
Amstelring de regie nog aardig in
handen heb, voorspelde men mij dat
ook ik in deze categorie zou vallen.
Echter, ik behield ‘mijn oude rechten’.
Helaas het maakt niets uit. Ook ik
krijg nu geen vervanging tijdens de
nieuwe ziekteperiode van mijn gewaardeerde vaste hulp. Ook ik hang
steeds aan de telefoon en ervaar dat
soms wel aangekondigd een hulp
niet komt of net weer de dienst
heeft opgezegd.
Daar ik me niet richten kan tot een
officiële belangenbehartiging intern
bij de zorginstelling, zoek ik contact met lotgenoten om samen iets,
bijvoorbeeld rechtstreeks bij onze
wethouder, deze ontwikkeling toe
te lichten.
L.E. Hanrath.
Lunalaan 6, 1431 XG Aalsmeer,
tel. 326681, Louise.pieter@hetnet.nl
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roos New Dawn deze zomer? Is het geen
Aalsmeer - “Wat vinden jullie van mijn kijkt en je ziet dit”, mailen Rob en Sandra.
raam
je
uit
je
als
plaatje? Het is toch heerlijk
een
nweg 131 in Aalsmeerderbrug. Inderdaad
Hun paradijsje is te vinden aan de Mole
en.
werk
en te
plaatje, heerlijk om in deze tuin te zitten

Aalsmeer - “Hierbij sturen wij een
aantal foto’s van onze tuin. In iede
iets anders en overal iets moois,
re hoek zie je weer
doo
blij mee en zijn er dan ook veel in rkijkjes en andere mooie plaatjes. Wij zijn er best wel
te vinden. Het is moeilijk om de
moo
dus laten we het uitzoeken van
een leuke foto aan jullie over”, aldu iste er uit te halen,
s de familie F. Stokkel
uit het Corellihof 11, die de reda
ctie
compleet beeld op van deze geva trakteerde op liefst zeven foto’s. Het leverde wel een
rieerde en verzorgde tuin in de Horn
meer.

Aalsmeer - “Hierbij twee foto
’s van de tuin van mijn ouders Pete
tenstraat 25. Een geweldige tuin
r en Ineke Albers in de Chrysan
, waar mijn vader elke dag wel
in
ook wel te zien: overal potjes,
bakjes met bloemetjes, etc. Ook te vinden is. Het resultaat is dan
een pruimenboom en druiven aan
de pergola ontbreken niet. En dan
aldus dochter Cyselle in een uitle achter in de tuin, heerlijk de sloot, die uitkomt op de Ringvaar
t”,
g over de mail.

Kudelstaart - Ook Henk en Fie van Wieringen doen een gooi naar de winst in de zomer-tuinenwedstrijd van de Nieuwe Meerbode. “Om ook eens een keer in aanmerking te mogen komen,
hebben wij ons best gedaan om alles zo netjes en goed mogelijk in bloei te krijgen. Wij zeggen het
met bloemen”, aldus het echtpaar uit de Graaf Willemlaan 30. Henk en Fie van Wieringen zeggen
het bloemen in overigens zowel de voor- als de achtertuin. In de achtertuin is vooral de bloemenpiramide een blikvanger, in de voortuin kijkt menig voorbijganger vast extra om bij het zien van
fleurige bloemenbak in het midden.
Reactie van de redactie: Wat zijn er toch veel mooie en aparte tuinen in Aalsmeer en omgeving!

Aalsmeer - Twee foto’s heeft de
familie Van den Heuvel ingestuurd
voor
wedstrijd van de Nieuwe Meerbod
e. De familie woont aan de Oosteind de tuinenerweg 64 en
heeft een lange tuin met veel groe
n en een heerlijke zitplek om bij
mooie zomeravonden lang buiten te kunnen zitte
n. Ziet er goed uit, nu het weer nog.
..

foto’s ingeleverd voor de
Wilhelminastraat 26 heeft liefst vijf
Aalsmeer - De familie Kok uit de
vertelt de heer Kok. “Wij
”,
leven
mijn
en
lust
met
“M’n tuin is
ik alleen ‘s avonds tijd
tuinenwedstrijd van de Meerbode.
had
te,
werk
nog
raat. Vroeger toen ik
wonen al 45 jaar in de Wilhelminast was ik tot 23 uur bloemetjes aan het plukken om de tuin
d
In de zomermaanom in de tuin te werken. Iedere avon
ioen ben, heb ik natuurlijk meer tijd.
pens
met
ik
Nu
zien.
laten
te
uit
ie
Kok. Een echte
heer
er topp
de
s
aldu
,
tuin”
m’n
van
e
vind ik zond
den ga ik niet op vakantie, want dat extra. Vooral het rotstuintje is een blikvanger!
dit
tuinliefhebber en de foto’s beamen

Aalsmeer - “Hier dan onze trots
: de tuin uit de nieuwbouwwijk in
Nieu
witjestraat 76. We hebben hem
zelf ontworpen en Ruud (mijn man w-Oosteinde, Koolgelegd. Het geeft een enorm zelfv
)
oldaan gevoel als het dan echt hele heeft alles zelf aanaldus Helen de Graaf in haar mail
maal naar het zin is”,
tje voor de tuinenwedstrijd. Inde
rdaad een tuin die gezien
mag worden. Daarom een plaatsje
op de tuinenpagina.

een seniorenwoning in de Madame CuKudelstaart - “Wij wonen nu ruim anderhalf jaar in
hebben we een soort postzegeltuintje.
achter
en
“Voor
riestraat”, vertelt de familie Vreken-Cats.
er vogels op bezoek. Met recht een
komen
Klein, maar vol met bloeiende planten en regelmatig
s.
taarter
Kudels
de
lusthofje”, aldus
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Een oase van rust...

Gemeente Aalsmeer is vijf
begraafplaatsen rijk

Ook mooi bijgehouden is het kerkhof achter de St. Jan, de katholieke kerk aan de Kudelstaartseweg. Overigens heeft de Algemene Begraafplaats aan de Ophelialaan in Aalsmeer ook een
afgebakend katholiek gedeelte.

Aalsmeer - Zo maar op een begraafplaats wandelen
als je er verder niets te zoeken hebt... misschien zullen
niet veel mensen dat doen. Toch is het vaak de moeite waard. Kerkhoven vind je overal en zijn meestal heel
mooi bijgehouden. Je loopt er tussen oude bomen, veel
groen en natuurlijk een vredige sfeer. Wie rust zoekt zal
het hier vinden, daar is geen woord Spaans bij. Maar
wie gewoon eens een nieuwsgierig kijkje wil nemen op
een plaats die meestal al honderden jaren bestaat kan
dat in de gemeente Aalsmeer op maar liefst vijf plaatsen doen.
Hoewel, er zijn vijf begraafplaatsen, maar niet allemaal
zijn ze voor ieder toegankelijk. De Algemene Begraafplaats - de grootste in de gemeente - is dat wel. Maar
niet voor en na zonsondergang. Het aan de Ophelialaan
gelegen grote kerkhof is echt een oase van rust en heeft
een prachtige lange oprijlaan. De oudste begraafplaats
op Aalsmeers grondgebied ligt in Oost, achter de Oudkatholieke kerk aan de Oosteinderweg. In 1860 werd dit
kerkje gebouwd. Achter het religieuze bouwwerk liggen
voornamelijk bisschoppen, pastoors en leden van oude
katholieke Aalsmeerse families begraven. Het is vrij toegankelijk want onderdeel van het kerkje dat een monumentenstatus heeft. Het kerkhof is overigens de oudste
Oud-katholieke begraafplaats in Nederland.
Calslagen
Het derde vrij toegankelijke kerkhof ligt in Kudelstaart,
of eigenlijk in Calslagen. Dit voormalige dorpje was gevestigd aan de Herenweg. Als je hier binnen de contouren van wat ooit een kerkgebouw was staat, kun je de
historie bij wijze van spreken grijpen. Het plekje stamt
dan ook al uit de Middeleeuwen! Veel is er niet van over,
maar een aantal grafstenen uit die tijd zijn nog redelijk
goed leesbaar. Ze liggen als stenen vloer op de vroegere
grondvesten van de kerk. Ook een monument heeft deze begraafplaats.
Elders in Kudelstaart een kerkhof die veel jonger is en
nog in gebruik, net als de Algemene Begraafplaats. Hier,
achter St. Jan de Doper aan de Kudelstaartseweg, worden katholieken begraven. De kerk staat er sinds 150
jaar. Het vijfde kerkhof ligt aan de Stommeerweg naast
de Karmelkerk. Deze begraafplaats die in 1875 in gebruik is genomen, is ook wel bekend onder de naam
Boomkwekerskerkhof. Halverwege de jaren zeventig
van de vorige eeuw werd de begraafplaats gesloten. Het
grote hek er omheen gaat nog wel eens open op speciale dagen zoals Monumentendag.

In Kudelstaart aan de Herenweg herinneren alleen de handvol oude graven nog aan het kerkje
van Calslagen. Ooit, in de Middeleeuwen stond hier een kerkje. Nu zijn alleen de contouren
nog zichtbaar.

Het boomkwekerskerkhof is niet openbaar toegankelijk; het hek
zit op slot. Je bent er ook gauw uitgekeken. Bloemen groeien er
niet, behalve sneeuwklokjes in de winter. En dat is wel weer een
apart gezicht.

De Algemene Begraafplaats is behoorlijk groot en heeft vele paden met talloze graven. De ‘hoofdwegen’ zijn gemarkeerd door giganten van beukenbomen, schitterend
in hun soort.

De kleine begraafplaats achter de Oud-katholieke kerk aan de Oosteinderweg is verhoogd.
Er loopt aan een kant een pad langs en de plaats is omzoomd met hoge bomen.
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Woensdag eerste training
blauwwitte welpen VVA
Aalsmeer - De eerste training voor
het minivoetbal bij VV Aalsmeer
gaat woensdag 20 augustus van
start. Zoals al in mei jl. aangekondigd begint VV Aalsmeer aankomend seizoen met vier tegen vier
voetbal voor de 4 tot en met 6 jarigen. Deze wijze van voetballen en
trainen geven de jongste kinderen
de mogelijkheid hun eerste stappen op het voetbalveld te zetten alvorens ze bij de F-pupillen aan het
echte werk beginnen. Op woensdag
wordt er dan getraind en zaterdagochtend zal er dan vier tegen vier
gevoetbald worden. De scholen zijn
deze week weer begonnen en daarom is het verstandig om niet gelijk
in de eerste drukke schoolweek van
start te gaan voor de spelertjes die
in de leeftijdscategorie van de minipupillen zitten. Maar de volgende week zal het toch echt gaan gebeuren. Onder de naam de Blauwwitte welpen van VV Aalsmeer krijgt
het minivoetbal al steeds meer gestalte. Hesjes, ballen en voetbaltenues zijn aangeschaft en natuurlijk
allemaal in de kleinste maten want

anders verzuipen de kids er natuurlijk in. Diegene die bij de introductie training is geweest in mei, of die
zich later hebben opgegeven, hebben inmiddels een brief thuis ontvangen van de jeugdcoördinator Peter Wittebol. Daarin werd aangekondigd dat Peter de trainingen zal verzorgen op woensdagmiddag en hij
is zelfs al hard bezig om met buurverenigingen onderlinge wedstrijdjes te organiseren op de zaterdag.
Voor de start van deze activiteit is
voetbalclub VV Aalsmeer natuurlijk ook op zoek naar ouders of verzorgers die het leuk vinden om voor
de Blauwwitte Welpen wat hand- en
spandiensten te verrichten. U kunt
u zich daarvoor aanmelden bij Peter
Wittebol of een email sturen naar
jeugdbestuur@vvaalsmeer.nl. Natuurlijk kan je hier ook je zoon of
dochter aanmelden en neem eens
een vriendje of vriendinnetje mee.
De training start aanstaande woensdag om 16.00 uur op het complex
van VVA aan de Dreef en wel op het
hoofdveld. Kom gerust eerder om
alvast een balletje te trappen.

Wat leeft er in de diepste oceaan?

Kinderlezing op zondag in
het Teylers Museum

Start judolessen voor jeugd
Kudelstaart - Woensdag 18 juni
was het weer examenmiddag voor
de Judogroepen van de Sport en Judoclub. Examens waren er vanaf de
witte band/gele slippen tot en met
blauwe band/bruine slippen. Onder de professionele begeleiding
van Sensei Eric werd het een geslaagde middag met vele diploma’s.
Hierop volgend mocht Jessica Bartelmans op 28 juni examen doen in
de huis dojo van de Sport en Judoclub in Osdorp. Samen met ‘valpartner’ Sander Hoek heeft zij dit examen voor een drie koppige jury tot

een goed einde gebracht. Hiermee
is Jessica het eerste lid van de Sport
en Judoclub in Kudelstaart met een
bruine band.
Ben je nieuwsgierig geworden en
wil je ook de technieken van het judo leren? Kom dan eens kijken in
de Proosdijhal in Kudelstaart. Van
14.30 tot 15.30 uur is er training voor
4 tot en met 6 jarigen, van 15.30 tot
16.30 uur voor 7 tot en met 10 jarigen en van 16.30 tot 17.30 uur voor
jeugd vanaf 10 jaar. Neem voor informatie een kijkje op www.sportjudoclub.nl.

ingezonden
Eén wens is uitgekomen

Ballonnen oplaten voor de jeugd en:

Tekenwedstrijd in kader
van jarige Watertoren
Aalsmeer - De onlangs georganiseerde 80-jarigenmiddag in de watertoren was een groot succes. Ruim
60 inwoners met ‘bouwjaar’ 1928 net als de watertoren - genoten op
zaterdag 3 augustus van een feestelijke middag die zij kregen aangeboden van stichting Initiatiefgroep
Aalsmeer 2000.
De volgende activiteit in het kader
van de ‘verjaardag’ van de watertoren staat eind augustus op het programma. Het gaat om zaterdag 30
augustus. In dat weekend zal het
Rijksmonument aan de Westeinder sowieso geopend zijn voor publiek. Maar tevens wordt er een kinderactiviteit georganiseerd. Kleine bezoekers die zaterdag met hun
(groot)ouders naar de toren komen
krijgen een ballon. Het kaartje daaraan kunnen zij invullen met naam
en adres en (buiten) oplaten. Hopelijk staat er een beetje wind zodat
de kans op een verre afstand groter is. De drie ballonen die het verste komten vallen in de prijzen. Voor
hen zijn er mooie waardebonnen
van Bart Smit.

tertoren en win hiermee een mooie
prijs. Met stiften, verf, kleurpotloden, houtskool of misschien weet jij
Aalsmeers mooiste toren wel op een
heel andere manier op papier (of
andere ondergrond) te zetten! Wees
creatief! De drie meest aparte watertorens komen in aanmerking voor
een waardebon van Bart Smit. Meer
informatie over deze jeugdactiviteiten kun je 30 augustus in de watertoren vragen. Wil je nu al wat weten,
bel dan met: 06-50284402.

schien verder zoeken of iets anders magisch doen”. Dat gebeurde
ook! Vanwege het mooie weer werden er veel waterspelletjes gehouden. Helaas kon donderdag door
het slechte weer de speurtocht naar
de lamp niet doorgaan, dus kon er
geen wens worden gedaan. Maar
daar had de creatieve leiding alweer
wat voor bedacht, vrijdag werden
de wensen aan mooie glimmende
ballonnen geknoopt en mochten de
kinderen die oplaten. Kortom een
geweldige week. Ik wil via deze weg
alle leiding en vrijwilligers van de
kindervakantieweek bedanken.
Bedankt voor jullie inzet, enthousiasme en tijd (het kost hun toch een
week vakantie). Het was magnifiek,
magisch, en ik weet zeker dat er in
ieder geval één wens is uitgekomen.
En dat is dat de kinderen een onvergetelijke week hebben gehad.
Moeder van Merel Piet.

Theater ‘De lakei en de
prinses’ voor kinderen
Amstelveen - Ontmoetingscentrum de Meent start het nieuwe seizoen met de leuke theatervoorstelling ‘De lakei en de prinses’. Een actieve voorstelling waarin de lakei
zorgt voor de prinses. Dit gaat goed,
totdat raaf, die altijd andere vogels
pest, langs komt! en hij voert weer
iets in zijn schild.. Als dan ook de

prinses nog spoorloos is, weet de lakei het niet meer. Vindt hij de prinses nog terug? Samen met het publiek gaat hij op zoek. De theatervoorstelling is op woensdag 20 augustus en is geschikt voor kinderen
tussen de vier en tien jaar. De aanvang is 14.00 uur en de toegang is
3,50 euro per persoon.

Expeditie Diepzee
De kinderlezing vindt plaats ter ge-

Nog enkele plaatsen voor
blokfluitcursus Melomanie
Tijdens deze cursus leren zij de basis van de muziek. Rond maart geeft
de vereniging altijd een presentatiemiddag in het dorpshuis waarbij
ook de blokfluitleerlingen vertegenwoordigd zijn. Zij kunnen dan aan
familie en vrienden laten horen hoever zij het seizoen al gevorderd zijn.
Voor de kinderen is dit altijd een ware gebeurtenis. Dit jaar zal er een
feestelijk tintje aan hangen omdat
de vereniging 40 jaar bestaat. Lijkt
het je leuk om samen met nog drie
of vier kinderen blokfluitles te hebben? Geef je dan snel op want er
zijn nog enkele plaatsen vrij. Informatie en/of opgeven kan bij mevrouw K. van der Luit, telefoonnummer 0297-328385.

Amstelveen - Pleunie Jansen
breidt haar dansschool verder uit.
Na drie jaar blijkt dat meer en meer
kinderen de lessen streetdance en
jazzdance in haar dansschool in
wijkcentrum Westend in Westwijk
te Amstelveen willen volgen. De
Aalsmeerse is hiermee een belangrijke aanbieder van plezier en beweging en bekleedt dan ook een sociale functie voor Westwijk en omgeving! Vanaf komend seizoen worden niet alleen de uren voor alle
bestaande leeftijdscategorieën uitgebreid, maar er is nog meer belangrijk nieuws te melden. Pleunie
gaat nu ook een speciaal programma aanbieden voor meiden vanaf
18 jaar. Overigens zijn jongens in alle categorieën van harte welkom.
Dat betekent dat iedereen van 4 tot
40 jaar nu onder plezierige en professionele leiding wekelijks heerlijk
kan dansen.
Op 14 juni geven de leerlingen
een dansshow in Westend waarvan beide voorstellingen al uitverkocht zijn. De lessen zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag voor kinderen van 4 tot en met 18plussers.
De kinderen van 4 tot 6 jaar dansen in twee groepen op de vrijdag,
de eerste groep van 16.30 tot 17.30
uur en de tweede groep van 17.30
tot 18.30 uur. De kinderen van 7 tot

10 jaar dansen in twee groepen op
de dinsdag en woensdag, de eerste groep van 15.30 tot 16.30 uur en
de tweede van 16.30 tot 17.30 uur.
De kinderen van 11 tot 13 jaar dan-

legenheid van Expeditie Diepzee,
een spannende familietentoonstelling over een wonderlijke onderwaterwereld. Deze is nog tot en met 21
september te bezoeken. In een speciaal nagebouwd expeditielaboratorium kunnen kinderen zich even een
echte diepzeeonderzoeker wanen.
In experimenten en games kunnen
zij enkele geheimen van de diepzee
proberen te ontrafelen. Tijdens de
tentoonstelling zijn er drie familiezondagen waarvan dit de tweede is.
De volgende familiezondag is op 14
september (Diepzee modeshow).
Wakker worden
Maandelijks organiseren de UvA en
NEMO de Wakker Worden Kinderlezingen. Op zondagochtend staat
in NEMO dan een echte kindervraag centraal. Samen met een wetenschapper van de UvA gaan de
kinderen tijdens een lezing op zoek
naar het antwoord op deze vraag.
Het interactieve karakter van de lezing prikkelt de nieuwsgierigheid
van kinderen tussen 8 en 12 jaar en
sluit aan bij hun verwondering over
alles wat er om hen heen gebeurt.
Meer informatie over Wakker Worden Kinderlezingen is te vinden op
de website www.kinderlezingen.nl.

Boeiende en verrassende
Rabo-kindermiddag
Aalsmeer - Natuurlijk presenteert
de stichting Feestweek Aalsmeer
weer een kindermiddag in de feesttent op het Praamplein tijdens de
feestweek.
Op woensdag 10 september vindt
deze plaats vanaf 14.00 uur en
hoofdsponsor Rabobank Regio
Schiphol trakteert op de show ‘Op
’t puntje van je stoel’. Joke Smith en
Wim Uitdewilligen verzorgen een
boeiende, verrassende, gevarieerde
en dolkomische theatershow.
Met hun aanstekelijke enthousiasme en uitgekiende variëteit aan

Ook street- en jazzdance voor 18+
bij dansschool Pleunie in Westend!

Teken de watertoren
Voor de wat oudere kinderen is er
ook een leuk item. Zij kunnen meedoen aan de ‘watertoren tekenwedstrijd’. Teken op jouw manier de wa-

Rijsenhout - Drumfanfare Melomanie geeft nu al voor het zesde
seizoen blokfluitles. Afgelopen jaar
volgden drie meisjes uit de Haarlemmermeer de blokfluitcursus en
vier meisjes deden de vervolg cursus. Zowel de beginners- als de gevorderde cursus is bij de kinderen
een groot succes. Ook in dit schooljaar wil Drumfanfare Melomanie
weer blokfluitlessen verzorgen. De
lessen worden gegeven aan jongens en meisjes vanaf groep 4. Dit
omdat zij toch echt al wat moeten
kunnen lezen. De lessen duren 30
minuten en worden op woensdagmiddag door een erkend muziekdocent gegeven. De locatie is dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat.

De woorden: “Hoe laat is het?, gaan
we al?, ik denk dat we wel moeten
gaan hóór, want anders begint het
al en ik wil niets missen”, klonken
bij ons in huis elke morgen in de
laatste week van de vakantie. Onze
dochter Merel ging namelijk naar de
kindervakantieweek. Wat een feest,
en wat hadden de kinderen het naar
hun zin. Maandag werd er natuurlijk flink op los getimmerd en gekliederd. Omdat het thema van deze
week ‘magisch’ was, moest er ook
gezocht worden naar de wenslamp,
want als die gevonden werd dan
gingen ze de volgende dag naar Euro Disney. Thuis werd daar natuurlijk veelvuldig over gesproken. “Misschien moet ik wel wat extra spullen
meenemen Mam, want stel dat ze
hem vinden dan gaan we, of denk
je van niet?” Ik wilde geen spelbreker zijn en antwoordde: “Neem
maar een extra broodje mee en als
ze hem niet vinden gaan jullie mis-

Haarlem - Op zondag 24 augustus organiseert Teylers Museum in
samenwerking met de Universiteit
van Amsterdam en science center NEMO de interactieve kinderlezing ‘Wat leeft er in de diepste oceaan?’ Dr. Annelies Pierrot-Bults, biologe aan de UvA, neemt kinderen
van 8 tot en met 12 jaar mee op ontdekkingsreis langs de flora en fauna in de diepste zeeën en oceanen. De lezing duurt ongeveer een
uur en is gratis toegankelijk (exclusief museumentree). Reserveren is
niet nodig. Ook (groot)-ouders zijn
van harte welkom. De lezing is van
13.00 tot 14.00 uur. Het Teylers Museum is gevestigd aan Spaarne 16
in Haarlem, tel. 023-5160960, internet ww.teylersmuseum.nl.
Tijdens de kinderlezing wordt uitgelegd wat er precies in de zee leeft
en hoe dat komt. Aan de hand van
proefjes ontdekken kinderen samen
met de wetenschapper dat iedere
dieptelaag in de oceaan zijn eigen
bewoners heeft en dat dat onder
meer te maken heeft met de temperatuur van het water en de intensiteit van het licht.

sen op woensdag van 17.30 tot 18.30
uur en op vrijdag van 18.30 tot 19.30
uur. Er is ook nog een beginners
groep voor 18+ op vrijdag van 19.30
tot 20.30 uur. De lessen beginnen

programmaonderdelen schept het
tweetal een speciaal soort theater.
Een combinatie van comedy, kinderpop en interactie.
Zij creëren de sfeer en de kinderen
spelen het spel in de zaal en op het
toneel spontaan mee.
Op ’t puntje van je stoel is een verrukkelijk jeugdevenement dat al jarenlang hoog op de top tien lijst
staat van de beste kinderprogramma’s in Nederland.
De zaal gaat open om 13.30 uur, het
einde is om 15.30 uur, en natuurlijk
is de toegang gratis!

in de week van 12 augustus. Je kan
je nog inschrijven, maar wees snel!
De mogelijkheid is er om middels
een gratis les kennis te maken met
Dansschool Pleunie. De kinderen,
het spelenderwijs leren, het plezier,
de muziek van nu en uiteraard veiligheid staan centraal.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan gebeld worden naar Pleunie Jansen op telefoonnummer 0613404484.
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Groter hotel aan
de Jac. Takkade
Aalsmeer - In het beraad vanavond,
donderdag 14 augustus, willen burgemeester en wethouders door middel van het verlenen van vrijstelling
van de artikel 19 procedure de mogelijkheid creëren om medewerking
te verlenen aan het bouwplan voor
het oprichten van een hotel aan de
Mr. Jac. Takkade 35.
Op 24 juni dit jaar is de vrijstelling
en eerste fase van de bouwvergunning verleend voor een hotel met
220 kamers. Deze bouwaanvraag is
destijds gedaan door een projectontwikkelaar, maar later is de grond
gekocht door een andere projectontwikkelaar. De nieuwe ontwikkelaar heeft andere ideeën over de indeling en exploitatie van een hotel.
Gezien de afwijkende maatvoering
en de toename van het aantal kamers, totaal 244 stuks, is een nieuwe bouwaanvraag ingediend. Naast
interne verschuivingen van functies in het hotel zijn de belangrijkste wijzigingen dat de binnentuin
wordt overkoepeld, de bouwhoogte
toeneemt van 17,65 naar 18,5 meter
en er 24 kamers meer gerealiseerd
gaan worden.
Het aantal parkeerplaatsen neemt
evenredig toe van 131 naar 147
plaatsen. In de Aalsmeerse gebiedsvisie is het perceel aangewezen voor ‘gemengd agrarische functies’ en ‘bos’. Het streekplan geeft
voor de zone langs de Ringvaart de
ontwikkelingsrichting recreatief gebied aan.
“Een hotel geeft overnachtingsmogelijkheden en horecafunctie voor

Storing mobiele
telefonie KPN
Aalsmeer - Vrijdagmiddag jl. was
het onmogelijk mobiel te bellen of te
sms-en vanuit de wijk met postcode
1431. Tenminste wie KPN als provider heeft voor mobiele telefonie.
Ook internet en zelfs de vaste telefoonlijnen hadden te kampen met
storingen of oponthoud. Personen
en bedrijven ondervonden er hinder van, zo ook de Nieuwe Meerbode. Bij KPN wisten ze niet wat de
oorzaak was. Of dat nu bij een van
de zendmasten in de nabije omgeving moest worden getraceerd of elders. De storing hield aan tot dinsdagmiddag.

Hotel en collegeprogramma
in beraad en raad vanavond

Logiesgebouw Zwarteweg
Burgemeester en wethouders stellen verder voor vrijstelling te verlenen via artikel 19 voor het veranderen van een bedrijfsgebouw aan
de Zwarteweg 116 in logiesruimten. De bedrijfsfunctie op de begane grond zal gehandhaafd blijven. De kantoorruimte gaat omgebouwd worden tot een logiesgebouw met elf kamers, diverse verblijfruimtes, toiletten en douches.
Het logiesgebouw gaat gebruikt
worden door (Poolse) seizoensarbeiders. Het gebouw ligt binnen het
beperkingengebied van Schiphol,
maar de luchthaven heeft vrijstelling gegeven. Het logiesgebouw is
gelegen aan de rand van het bedrijventerrein Hornmeer en Stommeer.
Het past, zo stelt het college, binnen de beleidskaders voor kamerverhuur. En: “Aangezien het een bedrijventerrein betreft waar verpaupering en leegstand voorkomt, is
het opknappen van een pand en het
gebruiken als kamerverhuurbedrijf
een positieve ontwikkeling. Verder
ligt het gebouw op een bedrijventerrein, waaraan voorrang wordt gege-

Bovenlanden

de recreatie in Aalsmeer en omgeving en het Amsterdamse Bos”, aldus de bestuurders die de fracties
vragen het bouwplan positief te benaderen. Als de partijen groen licht
geven, wordt de verdere afhandeling een bevoegdheid van het college. Na het verlenen van de bouwvergunning wordt vervolgens het
bouwplan ter inzage gelegd. Als
er geen bezwaren ingediend worden, gaat een verklaring van geen
bezwaar bij Gedeputeerde Staten
aangevraagd worden. In het beraad
vanavond wordt nog geen besluit
genomen. Het ligt in de bedoeling
dat de besluitvorming plaats gaat
vinden in de raadsvergadering van
28 augustus.

Logiesgebouw aan rand bedrijventerrein

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
14 augustus, komen burgemeester,
wethouders en raadsleden bijeen
voor het eerste beraad en de eerste raadsvergadering na de zomerstop in juli. Om 20.00 uur wordt in
de raadzaal van het gemeentehuis
gestart met het beraad. Voorzitter
is Pierre Tuning van PACT Aalsmeer.
Hamerstukken op de agenda zijn
jaarrekening en begroting stichting
Auro voor Openbaar Primair Onderwijs, verordening leerlingenvervoer en het bouwen van een dubbel
woonhuis aan de Oosteinderweg 58
en het vernieuwen van een woning
aan de Bilderdammerweg 120.

Van de hak
op de tak

ven boven een verhuurbedrijf binnen een woonwijk.” Bij het gebouw
zijn zeven parkeerplaatsen en dit is
volgens het college voldoende, aangezien het merendeel van de bewoners zich op een andere wijze dan
per auto naar het werk laat vervoeren. Het bouwplan gaat, als de fracties groen licht geven, ter inzage gelegd worden en een verklaring van
geen bezwaar gaat aangevraagd
worden bij Gedeputeerde Staten. Indien de raad besluit geen toestemming te willen verlenen voor de ‘ombouw’ rest het b&w om de aanvraag
te weigeren wegens strijdigheid met
het bestemmingsplan. In de raadsvergadering later vanavond vindt de
besluitvorming plaats.
Volkstuinders en debat
Behandelstukken tijdens het beraad
zijn de tussentijdse rapportage van
het collegeprogramma 2006-2010
en het verzoek om vrijstelling voor
het bouwen van een hotel aan de
Mr. Jac. Takkade. De behandeling
is gericht op het positief benaderen
van het bouwplan. De besluitvorming kan, aldus het college, plaatsvinden in de raadsvergadering van
28 augustus. Rond tien over negen
volgt een korte pauze, waarna onder voorzitterschap van burgemeester Pieter Litjens de raadsvergadering aanvangt. Ingekomen is onder andere een brief van de wijkraad Stommeer over vervangende
ruimte voor de volkstuinders in de
Spoorlaan. Behandelstuk is het aangevraagde debat door de fractie van
AB. Gesproken gaat worden over
nieuwe kaders voor de volkshuisvesting. Volgens de planning is de
sluiting om 22.25 uur. Het beraad en
de raadsvergadering zijn openbaar.
Inspreken kan, na aanvraag, tijdens
de raadsvergadering.

Weghalen verwaarloosde
bootjes door gemeente
Aalsmeer - Het vaarseizoen is nog
in volle gang. Toch nemen de controleurs van de afdeling Vergunningen Handhaving en Subsidies
(VHS) regelmatig waar dat bootjes
in verwaarloosde staat aan kades,
landjes en steigers liggen. Vaak zijn
ze niet afgedekt of in verwaarloosde toestand achtergelaten. Dit heeft
tot gevolg dat de bootjes vollopen,
zinken of door weersinvloeden niet
meer bruikbaar zijn. Deze bootjes
worden op grond van artikel 5.1.4
van de Algemene Plaatselijke verordening Aalsmeer 2008 aangemerkt
als vaartuigwrak. Om te voorkomen
dat uw bootje aangemerkt wordt als
vaartuigwrak, roept de gemeente de

Pieter Litjens in herhaling
Aalsmeer - In korte tijd is burgemeester Pieter Litjens tweemaal achter elkaar op TV geweest.
Hij verscheen al fietsend langs de
Westeinder in het programma ‘de
TV-makelaar’ om het arkenbeleid in
Aalsmeer toe te lichten aan presentator Sybrand Niessen.
“Voor mensen die het hele jaar door
in een recreatie-ark willen gaan wonen, kunnen we niets doen”, gaf
Aalsmeers eerste burger aan. De redactie van het programma had overigens niet goed haar huiswerk ge-

daan, want hij werd aangekondigd
als ‘Peter’ Litjens.
Het wonen in een ‘vaste ark’ is natuurlijk wel toegestaan maar lekker
op het water wonen op een plekje
waar alleen recreatie is toegestaan
is verleidelijk maar niet volgens de
regels.
Het huizenprogramma zond RTL
4 vorige week uit en de herhaling
kwam deze week bij RTL 8 voorbij. En dit was óók al een herhaling.
Nu is de boodschap wel overgekomen...

eveneens nabij de Stommeerkade,
aan de steiger tussen de achterzijde
van het gemeentehuis en het Stokkenland. Het is een wit bootje met
rode rand en is ongeveer 4 meter
lang, Het bootje is gezonken en ligt
met een touw vast aan de steigerweg.
Wanneer deze of andere verwaarloosde, gezonken of half gezonken
bootjes in de komende maanden
worden aangetroffen, worden deze
door de gemeente verwijderd. Voor
vragen over de verwaarloosde bootjes kunt u contact opnemen met de
vaarwegcontroleurs van de afdeling
VHS, telefoonnummer 0297-387785,
Drie Kolommenplein 1.

Eerste tussentijdse rapportage Collegeprogramma

College wil onderzoek naar
nieuw kunst- en cultuurbeleid
Aalsmeer - Tijdens het beraad vanavond, donderdag 14 augustus in
het gemeentehuis, presenteren burgemeester en wethouders de eerste tussentijdse rapportage van het
Collegeprogramma 2006-2010. De
tussenstand kenmerkt zich door het
groot aantal opgeleverde kaderstellende nota’s, waaronder de nota
schoolverzuim, beleidsnota WMO,
stimuleringsprogramma recreatie
en toerisme, kadernota handhaving
en uitvoeringsplan Communicatie

Brandje bij
brug geblust
Aalsmeer - Op maandag 11 augustus om half vier in de middag ontdekte een inwoonster vlammetjes bij
de gemeente-brug op het Drie Kolommenplein. Bij het vuurtje stond
een jerrycan met hierin een brandbare stof. De vrouw heeft met hulp
van enkele passerende jongeren het
brandje weten te blussen. De brug
heeft lichte roetschade opgelopen.
De brandstichters zijn vooralsnog
onbekend.

Handtas uit
auto weg

Arkenbeleid in woonprogramma

eigenaren op om er voor te zorgen
dat de bootjes niet vol kunnen lopen met water en niet in verwaarloosde toestand raken. Aan de eigenaren van een tweetal nabij de
Stommeerkade afgemeerde bootjes wordt bij deze gevraagd actie te
ondernemen.
De ene boot ligt nabij Stommeerkade aan de steiger tussen de achterzijde van het gemeentehuis en het
Stokkenland.
Het gaat om een wit bootje met
een blauw dek van circa 4 meter lang. Het bootje is gezonken en
lag midden in de vaarweg. Deze is
reeds afgevoerd door de gemeente Aalsmeer. Het andere bootje ligt

Aalsmeer - Op maandag 11 augustus rond kwart voor één in de middag is de handtas van de Duitse inkoopster uit haar wagen op het Flora-terrein gestolen. De vrouw had
inkopen gedaan. Na de spullen ingeladen te hebben, ging zij de kar
terugbrengen. Toen de Duitse weer
bij haar auto arriveerde was haar
handtas uit de wagen ontvreemd. In
de tas zat een behoorlijk bedrag aan
contant geld.

Poging inbraak
via regenpijp
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 augustus is
geprobeerd in te breken in een woning in de Willem Alexanderstraat.
De dieven waren voornemens via
de regenpijp een raam op de eerste verdieping in te klimmen. Het
is niet gelukt. De regenpijp en een
stuk dakgoot is afgebroken. De inbraak-poging is gepleegd tussen
half zeven in de avond en tien uur
in de ochtend.

5x beter. In de resterende raadsperiode gaan nog de nota Jeugd en gezin, lokale nota eerste lijnsgezondheidszorg, sportnota en het verkeers- en vervoersplan opgeleverd
worden. Evenals het waterplan, het
groenbeleidsplan, natuurbeheersplan, integrale gebiedsvisie en de
nota Wonen 21 Aalsmeer. Het college geeft aan dat op vrijwel alle beleidsvelden, cq. raadsprogramma’s
ontwikkelingen gaande zijn, dan
wel afgerond. Er zijn geen doelstellingen stopgezet. Voor de komende
periode ligt de nadruk op jeugd, ouderen, het verbeteren van de infrastructuur en de leefomgeving. Het
actief communiceren met de inwoners van de gemeente staat centraal
bij de planvorming en de uitvoering.
Op een aantal beleidsvelden zal, aldus de bestuurders, nader onderzoek moeten worden gedaan alvorens te komen met resultaten. Soms

Ruiten auto’s
ingegooid
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 augustus zijn
vernielingen gepleegd aan drie op
de Helling geparkeerde auto’s. Van
de wagens zijn ruiten met stenen
ingegooid. De daders zijn nog onbekend. Tijdens het zomerfestival in
het centrum heeft deze vernieling
plaatsgevonden. Het evenement is
overigens niet geheel vlekkeloos
verlopen. Op het Molenplein zijn
twee groepen bezoekers met elkaar
op de vuist gegaan en in de Markt
straat heeft een dronken bezoeker
voor overlast gezorgd.

Te snel en teveel
alcohol

Aalsmeer - Op woensdag 6 augustus om half tien in de avond is een
40-jarige man uit De Kwakel op de
Aalsmeerderweg betrapt op rijden
onder invloed van alcohol. De automobilist passeerde de snelheidscontrolepost van de politie met een
snelheid van 85 kilometer per uur.
De bestuurder werd tot stoppen gemaand en gewezen op zijn veel te
hoge snelheid. Er werd alcohol geroken en de Kwakelaar werd gevraagd te blazen. De test was positief. Op het bureau stokte het ademanalyse-apparaat bij 525 Ugl. Er is
proces-verbaal opgemaakt wegens
te hard en onder invloed van alcohol rijden.

is nog overleg nodig met verschillende belanghebbenden. Het gaat
hier om onder andere de ontwikkeling van een nieuw kunst- en cultuurbeleid, onderzoek naar effectiever gebruik van energie in de glastuinbouw en het onderzoek naar
achterstandsgroepen. Het college
gaat vanavond met de leden van
het beraad van gedachten wisselen
over de tussentijdse rapportage.
De volgende rapportage van het
collegeprogramma aan de gemeenteraad zal plaatsvinden bij de eindrapportage van het raadsprogramma begin 2010.

Accu-dief betrapt!
Aalsmeer -Op vrijdag 8 augustus
om half elf in de avond is een ongeveer 45-jarige man op heterdaad
betrapt op het stelen van accu’s bij
een bedrijf aan de Oosteinderweg.
De eigenaar kwam een kijkje nemen en zag de man diverse accu’s
in zijn Volkswagen laden. De dief
heeft de accu’s uitgeladen en is vervolgens via de Hoge Dijk weggereden. De accu-dief heeft zwart haar
en een kleine zwarte snor. De eigenaar ging een kijkje nemen omdat
de accu’s normaal door een handelaar in een andere auto opgehaald
worden.

Aalsmeer - Als de stichting ‘De
Bovenlanden’ nooit opgericht zou
zijn, hoe zou het er dan uitzien in
Aalsmeer? Dat wil je niet weten,
toch? Heel wat Bovenlanden, zeg
maar akkers, rietzuddes, eilandjes
en groenstroken zouden dan verloederd, verdwenen of aangetast zijn.
Hele gebieden van Schiphol, langs
de ringvaart, in de Oosteinderpoel,
aan en in de kleine en grote poel tot
en met de Rijsen zouden van een
vergeten schoonheid zijn. Kortom:
Aalsmeers waterkant en watergebied
zou er minder fraai uitzien. Het verwerven van de zogenoemde Bovenlanden vergt aandacht, kennis, doorzetting en vooral: inzicht.
Bijvoorbeeld, je hebt niet ‘zomaar’
een (stuk) Bovenland in je vingers,
de gebieden liggen niet voor het oprapen. Bovendien kost de aanschaf
en het onderhoud ervan veel geld.
Vanaf de wal, waar zich meestal de
beste stuurlui bevinden, is het makkelijk praten over het werk van de
Bovenlanden. Het werk dat de vrijwilligers van de stichting verzetten, de
fondsen; het geld dat zij binnenhalen
is van onschatbare waarde.
Nico Borgman is de grootste initiator, al jarenlang, van stichting de Bovenlanden. “Zo’n man krijg je nooit
meer”, zeg ik wel eens tegen iemand.
Ik zeg het niet tegen Nico omdat hij
dan meteen allerlei andere namen
gaat noemen van vrijwilligers die het
net zo goed, heel erg goed, doen.
Ik heb nooit begrepen, misschien is
het een gevoel, waarom de gemeente niet veel enthousiaster reageert op
het werk dat de stichting doet. Hun
doel is duidelijk: het instandhouden
en bevorderen van de cultuurhistorische- en landschappelijke waarden.
Waar wringt de schoen toch bij de
gemeente? Bang, dat de Bovenlanden om geld komt? Ik ben van mening dat de stichting, door hun inzicht en zelfstandig beleid allang hun
doelstelling aan het realiseren is en
dat de gemeente dat nooit zover zou
hebben gekund. Ik denk namelijk
dat de gemeente de verantwoording
heeft om in brede zin te zorgen voor
fauna en flora op en rond ons plassengebied. Aalsmeer mag zich gelukkig prijzen met wat de Bovenlanden doet en voor elkaar krijgt. Zo ver
had de gemeente dat nooit gekund.
Dat is geen verwijt hoor, de doelstelling van de Bovenlanden is anders en
gaat veel verder. Maar het is mooi
meegenomen dat de stichting zorgt
voor het evenwicht tussen cultuur
en natuur op en rond het Aalsmeerse watergebied. Dat moet je, als gemeente, hardop, waarderen.
De gemeente zou, bijvoorbeeld, voor
ondersteuning kunnen zorgen bij een
andere activiteit van de Bovenlanden,
namelijk het recreatieterrein aan de
Mr. Jac Takkade in Aalsmeer-oost.
Ik hoorde dat daar nogal eens door
vandalen gesloopt wordt en wel zo
vaak en zodanig dat de stichting de
Bovenlanden daar geen geld meer
voor kan opbrengen. Het is erg dat er
steeds weer van die griezels zijn die,
zodra de boel hersteld is, de hekken
en recreatiemeubelair weer slopen. Ik
vraag me altijd weer af wat dat toch
voor mensen zijn die plezier hebben
in het slopen van andermans dingen.
Dit recreatiepunt is openbaar en gratis toegankelijk. De hekken zijn nodig
om de naast het recreatieterrein gelegen moerasbos af te scheiden. Niet
alleen ter bescherming van het bos,
maar ook voor de veiligheid. Als kinderen spelenderwijs in het moerasbos komen is er gevaar dat ze het
water ingezogen worden.
Ondanks dat de Bovenlanden telkens de hekken en de rest herstelt,
is het om moedeloos van te worden,
elke keer is het weer raak. Of mis.
Misschien staat er eens een wakkere wethouder of bevlogen raadslid
op met een goed idee om dit euvel
op te lossen. Toch even know-how
te tonen.

Pony ontsnapt

Coq Scheltens

Aalsmeer - Op vrijdag 8 augustus
om half zeven in de ochtend is de
politie op pad gegaan na een melding van een loslopend paardje op
de Stommeerkade. De pony bleek
ontsnapt uit een nabij gelegen wei.
Al meerdere malen heeft het paardje voor de vrijheid kunnen kiezen,
omdat de eigenaar het hek niet
goed had afgesloten. Er is nu proces-verbaal opgemaakt.

Nieuwe N201
‘burgemeester
Brouwerweg’

Vervoersbewijs
niet echt

Aalsmeer - In een bus van Connexxion is op maandag 11 augustus een vrouw betrapt op reizen met
een vals vervoersbewijs. De chauffeur ontdekte dat de buskaart van
de 38-jarige passagier niet echt
was. De politie is ingeschakeld. De
vrouw van buitenlandse afkomst en
zonder vaste woon- of verblijfplaats
en niet in het bezit van een identiteitsbewijs is overgedragen aan de
vreemdelingendienst.

Aalsmeer - Deze week is de nieuwe plattegrond van Aalsmeer en
Kudelstaart verspreid. Op de kaart,
die behoorlijk groot van afmeting is,
zijn de diverse nieuwe wijken ingetekend.
De uitbreiding in Oosteinde en de
nieuwe huizen in Kudelstaart... het
staat er allemaal al op. Nieuwe straten, het bedrijventerrein langs de
oude N201 en straks Greenpark zijn
ook al te vinden.
Uiteraard is tevens de nieuwe N201
ingetekend. Een naam heeft de omlegging van de ‘oude’ provinciale weg ook al: Burgemeester Brouwerweg. De huidige N201 is genoemd naar burgemeester Kastelein dus lag het zeker voor de hand
om de nieuwe variant naar een andere Aalsmeerse burgemeester te
noemen...
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deur (luchtdruk) veroorzaakt extra spanning. Door al die spanningen is de kans op doorscheuren
van een barstje of ster ruim 50 procent, zo blijkt uit technisch onderzoek! Bent u voor ruitschade verzekerd en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan kunt u
bij Automark terecht.
Automark werkt voor iedereen die
voor ruitschade verzekerd is en
stuurt de rekening rechtstreeks
naar de verzekeraar.
Voor de klant zijn er geen kosten of
moeite verbonden aan ruitreparatie. Als Automark uw ruit repareert,
heeft u geen eigen risico en geen
no-claimverlies. Automark gebruikt
voor reparatie de meest moderne harsinjectie-methode en geeft
op alle reparaties levenslange garantie! Bij ruitreparatie moet de geldige groene kaart worden meegebracht voor de juiste verzekeringsgegevens.
Aanstaande maandag 18 augustus
richt Automark een stand in op het
Raadhuisplein en kunnen automobilisten hier terecht voor ruitreparatie en een gratis voorruitinspectie
tussen 9.00 en 17.30 uur.

Gratis voorruit repareren bij
Automark op Raadhuisplein
Aalsmeer - Een sterretje zit er zo
in. Vroeger knalden de ruiten er in
zijn geheel uit. De huidige gelaagde ruiten doen dat weliswaar niet,
maar scheuren veelal in een later
stadium alsnog door, ook nog na
één of twee jaar!
Dat betekent uiteindelijk toch weer

een tijdrovende ruitvervanging en
het betalen door verzekerde van een
eigen risico van normaal 136 euro.
Echter, bij een WA-Plus, Casco of AllRisk verzekering is harsrepara¬tie
van de ster vrijwel altijd zonder kosten. Sterreparatie is daarom veel
aantrekkelijker dan vervanging! Ver-

zekeraars hebben dan ook voorkeur
voor harsreparatie boven vervanging. Breuken in het glas verzwakken de voorruit.
Door hitte (zon!) of kou (afkoeling
door plotselinge regenbuien) ontstaan er extra spanningen in het
glas. Ook het dichtgooien van een

Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL
in alle ruiten kost tegenwoordig
slechts 15 euro per auto, inclusief
twee waarschuwingsstickers. Voor
5 euro extra wordt een speciale reflectielaag over de gravures aangebracht, waardoor de gravures bij
regen en ‘s avonds goed zichtbaar
blijven.
Graveren helpt tegen diefstal: wil
een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle ruiten met het
oorspronkelijke kentekennummer
vervangen! Kenteken graveren kan
aanstaande maandag ook in de gele tent van Automark op het Raadhuisplein.

‘Lekker zingen’ staat centraal

Simply West zoekt nieuwe
leden voor nieuw seizoen

Bibliotheken presenteren
nieuwe, culturele programma
Aalsmeer - Met trots presenteert
Amstelland Bibliotheken het nieuwe
culturele programma in het seizoen
2008-2009. Zo zijn Ronald Giphart
en Joost Zwagerman te gast tijdens de landelijke campagne Nederland Leest en schuift meesterverteller Kader Abdolah aan bij het
Lezersfeest, dat dit jaar in het teken
staat van de grenzeloosheid van literatuur. Ook grote namen als Jan
Siebelink, Doeschka Meijsing en
Charlotte Mutsaers brengen een
bezoek aan Amstelland Bibliotheken. Frits van Oostrom en Rob Wijnberg nemen gezamenlijk de traditionele nieuwjaarsborrel voor hun rekening.
Naast deze literaire evenementen
staan er informatieve bijeenkomsten
gepland op het gebied van kunst,
psychologie, wetenschap en filosofie. Ook voor de jonge bezoeker
staat er een aantal leuke en leerzame activiteiten op het programma:
zo komt er een museumconservator
vertellen over dinosaurussen, leert
Govert Schilling je alles wat je maar

wilt weten over het heelal en kan er
worden gefilosofeerd met Bas Haring. Het programmaboekje voor het
seizoen 2008-2009 is vanaf 18 augustus 2008 gratis af te halen in de
Amstelland Bibliotheken in Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn.
Speciale actie pashouders
Amstelland Bibliotheken start het
culturele seizoen met een speciale actie voor bibliotheekpashouders.
Bent u pashouder en meldt u vóór
1 december 2008 een nieuwe pashouder aan, dan ontvangt u twee
vrijkaarten voor een cultureel evenement naar keuze.
Het aanmelden van een nieuwe pashouder van Amstelland Bibliotheken
kan met de speciale flyer die pashouders samen met de programmabrochure in de bus hebben gekregen. Voor pashouders die geen flyer hebben ontvangen, zijn er exemplaren beschikbaar bij de informatiepunten van de Amstelland Bibliotheken.

Amstelveen - Simply West is een
enthousiast koor met een swingende uitstraling, zingt drie-stemmig koor en bestaant uit zo’n dertig vrouwen. Iedere maandagavond
wordt in wijkcentrum Westend in
Amstelveen gerepeteerd van 20.00
tot 22.00 uur. Onder de enthousiaste leiding van de dirigente Julia Scepanovic, wordt gewerkt aan een afwisselend repertoire van lichte muziek, zoals Musical, Motown en
popsongs. Er wordt veel aandacht
gegeven aan een bij de muziekstijl
passende zangtechniek, zodat verschillende songs ook een verschillend ‘geluid’ hebben. Toppers van
het afgelopen jaar zijn onder andere
Fire, I would Stay en Eternal Flame.
‘Lekker zingen’ staat centraal tijdens
de repetities, maar de dames proberen ook één of twee keer per jaar
een optreden te verzorgen. Muzikale ervaring of groot zangtalent is
niet noodzakelijk, enthousiasme om
gezamenlijk iets moois te laten horen wél. De songs worden op blad-

muziek uitgedeeld, maar wie geen
noten leest kan prima op gehoor
meezingen. Tijdens het nuttigen van
een drankje in de bar van Westend
wordt gezellig met elkaar bijgepraat. Enthousiast geworden? Simply West zoekt nog nieuwe leden! In
principe zijn alle stemgroepen welkom. Belangstellenden kunnen komen kijken, luisteren en eventueel
meedoen! Als je besluit lid te worden van Simply West, wordt er een
korte stemtest afgenomen en word
je ingedeeld als sopraan, mezzosopraan of alt. Voor meer informatie
kun je terecht bij Wijkcentrum Westend, tel: 020-6434444 of één van
de bestuursleden: Marijke Rubay
Bouman, e-mail: m.rubaybouman@
rcamsterdam.nl, tel: 06-51155006
of Marjolijn Geirnaert, e-mail: marjolijngeirnaert@hetnet.nl, tel: 0206407664. Simply West heeft ook een
website: www.simplywest.hyves.nl.
Langs komen tijdens de repetities
mag natuurlijk ook. Op 25 augustus
gaan deze weer van start!

Bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen
Aalsmeer - Ook in augustus zijn
weer twintig spaarders getrakteerd
op 5 euro door de bloemenzegelwinkers.
De gelukkigen zijn:
P. Beets, Olympiastraat 8 in Rijsenhout; J. van den Berg, Gloxiniastraat
1; M. de Bok, Koolwitjestraat 16; N.J.
Ekkerman, Schweitzerstraat 45; S.
de Hartog, Geniedijk 10; B. Janmaat,
Uiterweg 109; J. van der Laarse,
Haydenstraat 30; Mw. Liewes, Vi-

valdihof 9; Trudy Loos, Burggravenambacht 60; M.J. Maarse, P.F. von
Sieboldlaan 32; D. v.d. Niet, Jasmijnstraat 23 hs; A.M. van Oudenallen,
Oosteinderweg 62; A. Plessius, A.H.
Blaauwstraat 49; H. Ploegstra, Ringvaartzijde 50; M. Stokman, Sportlaan 75; C. Valentijn, Perronzijde 8;
P.K. Vos, Van Leeuwenhoekstraat 26;
Esther Winkels, A.H. Blaauwstraat
33; A.B. van Zelderen, Aalsmeerderweg 155.

de gedeeltelijke zonsverduistering
van 1 augustus, die tussen de wolken door in ons land te zien was.
Mocht het aanstaande zaterdag bewolkt zijn, dan schakelt Kennislink
door naar live beelden die worden
uitgezonden door sterrenwachten in
de rest van de wereld.
Op 31 december 2009 vindt opnieuw een gedeeltelijke maansverduistering plaats. Maar dat is een
zeer kleine verduistering, waarbij
een twaalfde deel van de maan in
de aardschaduw zal schuilgaan. Op
21 december 2010, 15 juni 2011 en
28 september 2015 zijn in ons land
totale maanverduisteringen te zien.
Alleen de laatste is van het begin tot
het einde zichtbaar.

De Kwakel - Bij voldoende deelname geeft Johan Jonker weer
een cursus over spiritualiteit. Op
vijf avonden wordt er duidelijk naar
twee verschillende aspecten van de
mens gekeken.
Het doel is kennis te maken met het
verschil in kennis van het lichaam
met al zijn conditioneringen, en de
prettige en minder prettige condities
waaraan een ieder mag of moet voldoen om er bij te mogen of te moeten horen. En de kennis de wijsheid
van de ziel. Johan nodigt u uit te kijken naar de eigen overleef systemen, en vaste patronen, die mensen
kan belemmeren zich vrij te voelen,
om te leven en te beleven.
Aan de andere kant is er volgens Johan ook vaak een onuitgesproken
intens diep verlangen naar iets onbestemds, of soms ook naar iets wat
al beter onder woorden gebracht
kan worden. Misschien is het dan zo
dat de ziel, het zelf, dat wat je in wezen bent om aandacht vraagt. In vijf
avonden wordt worden de belang-

stellenden uitgenodigd te kijken te
voelen en te ervaren hoe ze in het
leven staan, waar ze zich geblokkeerd voelen en waar ze vrij kunnen leven. En waarom iemand doet
zoals die doet. Er zal voldoende tijd
zijn voor al u vragen, zeker over de
spirituele kant van de mens.
Zelfondersteuning
Het vervolg van deze cursus spiritualiteit gaat over zelfondersteuning.
Dit is meer een training en gaat het
om verdieping.
Hoe een mens meer open kan staan
en kan luisteren naar de signalen
van het gevoel, en de gevoelens van
uit het lichaam om zo prettiger om
te kunnen gaan met de eigen-wijsheid, en het vertrouwen van de eigen intuïtie.
De avonden zijn in het atelier van
Lyda Röling aan de Noorddammerweg1b in De Kwakel. Voor nadere
informatie of opgave: Johan Jonker
tel. 0297-340602 of mail johan.jonker@zonnet.nl.

KLM brengt eigen trendy
blauwe fiets uit
Amstelveen - Fietsen is gezond en
ook nog goed voor het milieu. Daarom heeft KLM fabrikant Johnny Loco
de opdracht gegeven om een speciale KLM fiets uit te brengen. Medewerkers van de luchtvaartmaatschappij mochten zelf meestemmen
over het model en de kleuren. De
fiets is een blauwe stadscruiser geworden. De KLM-editie wordt grotendeels in de Nederlandse fabriek
van Johnny Loco in AmsterdamNoord gebouwd. Afgelopen weken
zijn er maar liefst 1000 uitgedeeld
aan KLM’ers die zich afgelopen jaar
onderscheiden hebben, bijvoorbeeld
door een bijzonder idee of bijdrage
op het gebied van maatschappelijk
en duurzaam ondernemen. De fiets
is ook te koop voor KLM’ers en is op
te pimpen met accessoires. Binnenkort komen er zelfs bakfietsen en
kinderfietsjes.
De fiets staat symbool voor het
duurzaamheidsbeleid van KLM waar
de luchtvaartmaatschappij binnen
de sector het voortouw neemt. De
KLM-fiets is geproduceerd op basis
van de ‘cradle to cradle’ gedachte.
Dat wil zeggen dat ze aan het eind

van hun levenscyclus ingeleverd
kunnen worden bij Johnny Loco, die
voor hergebruik van de onderdelen
zorgt. De fiets wordt ingezet voor dagelijks gebruik. Zo kun je medewerkers zien pendelen tussen huis en
het werk of tussen verschillende locaties van de luchtvaartmaatschappij in de omgeving van Amstelveen
of op Schiphol. “Deze ludieke actie
herinnert onze medewerkers eraan
dat iedereen zijn duurzame steentje
kan bijdragen”, zegt Peter Hartman,
CEO van KLM, die zelf een Mr Big
exemplaar heeft.
Als pionier in de luchtvaart wil KLM
ook pionier zijn op het gebied van
duurzaamheid. Het bedrijf heeft een
omvangrijk programma om de CO2
te reduceren met onder andere een
omvangrijk vlootvernieuwingsprogramma, maar ook de compensatieservice CO2ZERO, waar passagiers
ook gebruik van kunnen maken.
Ook ‘op de grond’ zet het bedrijf
voortdurend stappen die de leefkwaliteit voor haar medewerkers,
de lokale omgeving en de leefkwaliteit als geheel verbetert. Het ‘blauwe
fietsenplan’ is daar één van.

Subsidie van provincie

Musea Noord-Holland
meer publieksgericht
Streek - Negen musea in NoordHolland krijgen van de provincie
subsidie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de structurele verbetering van musea.
De provincie vindt het belangrijk dat
musea meer publieksgericht worden en wil stimuleren dat bezoekers
in een museum actief bezig kunnen
zijn. Het accent wordt gelegd op publiekspresentatie en cultuureducatie. De musea ontvangen subsidie
voor de tweede helft van 2008 op
basis van de deelverordening museumondersteuning.
Gedeputeerde Staten (GS) hebben
criteria opgesteld voor het verlenen van subsidie. Van de negentien
aanvragen ontvangen negen musea
subsidie.
Het budget museumondersteuning
voor 2008 is nu volledig gebruikt. In
totaal gaat het om bijna 155.000 euro subsidie.
Een overzicht van de begunstigde
musea en hun plannen: Het Zuiderzee Museum in Enkhuizen wil met
een educatief programma voor en
door kinderen het museum aantrekkelijker maken voor een jonger publiek. Het Dolhuys in Haarlem gaat
jongeren actief betrekken bij het
museum en hen activiteiten laten
organiseren.
Het Comenius museum in Naarden gaat audiovisuele apparatuur

aanschaffen om op eigentijdse wijze te kunnen presenteren. Het Historisch museum Haarlemmermeer
in Hoofddorp wil de luchtvaartgeschiedenis op eigentijdse wijze voor
het voetlicht brengen.
Museum Vreeburg in Schagen
brengt authentieke rijtuigen onder
de aandacht via een actuele presentatie, ondersteund met audiovisuele
apparatuur.
Hollands Kaasmuseum in Alkmaar
gaat een presentatie maken over
de kaasbereiding van vroeger en
nu, ondersteund met audiovisuele apparatuur. Het Zaans Museum
in Zaandam gaat zich bezighouden
met de basisregistratie van de collectie. Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder wil
een verantwoorde opslag van objecten uit de collectie verzorgen. Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland in Haarlem gaat in de Gooien Vechtstreek en Zuid-Kennemerland veiligheid van museale objecten in de musea verbeteren. De provincie Noord-Holland stimuleert een
hoogwaardig en toegankelijk cultureel aanbod.
Verantwoordelijk gedeputeerde
Sascha Baggerman: “Door het vergroten van zowel publieksbereik als
de actieve participatie aan kunst en
cultuur, kunnen we het culturele bewustzijn van burgers versterken”.

CNV Jongerenteam op bezoek bij
vakantiewerkgever Chimpie Champ

Na een hapje uit de zon,
nu een hap uit de maan
Streek - Op zaterdagavond 16 augustus vindt een gedeeltelijke
maanverduistering plaats. Bij heldere hemel is te zien hoe de maan voor
een groot deel in de schaduw van
de aarde verdwijnt. Vanaf 21.26 uur
ontbreekt een hapje uit de linkerrand van de volle maan. Om 23.10
uur is de verduistering maximaal
en weerkaatst nog maar een vijfde
deel van de maan het gewone zonlicht. De rest is in de donkere aardschaduw gedompeld en straalt nog
slechts met een zwakke, donkerrode
gloed. Daarna groeit de maan weer
aan en vanaf 00.44 uur is de maan
opnieuw ‘vol’, aldus de populair-wetenschappelijke website Kennislink.
nl. De maansverduistering volgt op

Weer cursus spiritualiteit

Niet in China, maar in Aalsmeer

Waterpolotoernooi in het
Oosterbad zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 augustus vindt in Het Oosterbad
het badmeester Geurts Waterpolotoernooi plaats. De eerste wedstrijd
wordt gespeeld om 14.00 uur.Teams
kunnen zich iedere dag van 13.00
tot 17.00 uur opgeven bij badjuffrouw Elianne Valentijn. Dankzij de

sponsors slagerij Kruyswijk, slijterij
Wittebol en Bartels Roses is deelname aan dit toernooi gratis. Het toernooi zal tot circa 16.30 uur duren.
Daarna volgt de prijsuitreiking. Kom
meedoen, maar toeschouwers zijn
natuurlijk ook zeer welkom in Het
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade.

Aalsmeer - CNV Jongeren gaat
met een jongereninspectieteam het
land in om uit de nominaties voor de
Beste Vakantiewerkgever van 2008
de winnaar te kiezen. Het ‘inspectieteam’ heeft gisteren, woensdag
13 augustus, onder meer een groothandel in schoolboeken in Kampen,
een restaurant in Vlissingen, speeltuin Chimpie Champ in Aalsmeer,
een boekhandel in Rotterdam en
een schoonmaakbedrijf in BudelSchoot bezocht. Deze bedrijven zijn
genomineerd door vakantiekrachten die de test hebben ingevuld op
www.vakantiebaantje.com. Het inspectieteam gaat tijdens het bezoek
in gesprek met vakantiekrachten
en hun werkgever. Op deze manier
gaan de CNV’ers na of de vakantiewerkkrachten een arbeidscontract

gekregen hebben, onder deskundig
toezicht werken en of de pauzes en
werktijden goed geregeld zijn. Ook
wordt gekeken naar de sfeer op het
werk en vanzelfsprekend moeten ze
veilig hun werk kunnen doen. Vakantiewerkgevers hebben het niet
altijd goed voor elkaar. Uit onderzoek van vorig jaar bleek dat slechts
de helft van de vakantiekrachten
een contract had en ook niet goed
geïnformeerd was over arbeidsvoorwaarden en veilig werken. CNV Jongeren wil weten waar het wél goed
gaat en bezoekt de genomineerde bedrijven. Voor meer informatie
over de inspectie kan gekeken worden op de sites www.cnvjongeren.nl
of www.vakantiebaantje.nl. De winnaar wordt eind augustus bekend
gemaakt.
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Afgedankte elektronica voor nieuwe pc’s

Meerlanden voor duurzame
afvoer van computerafval

Corrie Rupschus op bezoek bij Klaas Groot van Megalos, de racefietsspecialist.

Tour de France en de Nieuwe Meerbode

Nog meer prijzen uitgereikt
aan winnaars Prijzenfestival
Aalsmeer - De Tour de France
wordt in drie weken in juni gehouden en de uitreiking van de prijzen
van het Tour de France Meerbode
Prijzenfestival heeft dit jaar eveneens drie weken nodig. Dit heeft te
maken met de vakantietijd en dat
betekent dat de afgelopen week
weer drie prijswinnaars hun prijs in
ontvangst mochten nemen.
De heer W. Knecht in de Weteringstraat in Aalsmeer was op eigen gelegenheid naar Wijnhandel Wittebol
getogen om daar een doos wijn in
ontvangst te nemen. Dat betekende
overigens wel, dat het moment van

overhandiging niet op de gevoelige
plaat kon worden gezet en dat overkomt de deelnemende wielrenners
die de rol van knecht vervullen in de
Tour ook regelmatig.
Corrie Rupschus in de Copernicusstraat in Kudelstaart hoefde niet ver
te reizen om haar prijs af te halen bij
Megalos, de racefietsspecialist aan
de Bilderdammerweg. Zij deed dit in
het gezelschap van haar echtgenoot
Hans. Klaas Groot nam ook dit keer
de honneurs weer waar en hierbij
bleek dat hij met geen onbekenden
van doen had. De Giro fietshelm, de
BBB zonnebril en twee buitenban-

den kwamen dan ook in goede handen terecht.
Paul den Haan in de Korfstraat in
Kudelstaart kreeg in het weekeinde de smakelijke slagroomtaart van
Ab Müller Banketbakkerij, Tearoom
en Chocolaterie overhandigd en om
dat het oog ook wat wil was deze
taart met een knipoog naar de Tour
de France smaakvol opgemaakt.
Deze week zullen de nog resterende
prijswinnaars hun prijs in ontvangst
nemen bij onder andere de Rabobank Regio Schiphol en Sparnaaij
Juweliers.

Paul den Haan toont smakelijke en smaakvolle slagroomtaart van Ab Müller Banketbakkerij.

Rijsenhout - In de strijd tegen de
klimaatverandering heeft afvalbedrijf De Meerlanden wederom een
stap gezet naar een meer duurzame onderneming. Waar afgedankte pc’s voorheen werden verscheept
naar China, brengt De Meerlanden
het computerafval sinds een paar
maanden naar recyclingbedrijf Sims
Recycling Solutions in Eindhoven.
Hier maakt men van dit afval weer
grondstoffen voor nieuwe pc’s. Uit
recent onderzoek van adviesbureau
Crem in opdracht van Greenpeace
blijkt dat meer dan de helft van de
afgedankte elektronica in Nederland wordt verscheept naar ontwikkelingslanden in Afrika en Azië.
De Meerlanden bracht de oude
computers voorheen per boot naar
China. In Aziatische landen is de regelgeving omtrent milieu veel minder streng dan in Nederland. “Als
je dergelijk afval naar China stuurt,
heb je geen zicht meer op de verwerking van deze gifhoudende afvalstroom”, aldus afvalmanager Jan
Koolhaas van De Meerlanden. “Bovendien is het ook nog eens lang
onderweg en ook dat is niet goed
voor het milieu”.
Ketenbeheer
Begin dit jaar is na een bezoek aan
het Eindhovense Sims Recycling
Solutions besloten om het ICT-afval in Nederland te laten verwerken. Hier wordt de strenge regelgeving goed nageleefd. Bij Sims worden bijna alle materialen weer tot
grondstof voor nieuwe computers
bewerkt. Door zo te handelen zorgt
De Meerlanden ervoor dat de keten, of cirkel - het symbool voor recycling -, gesloten is. Dat het bedrijf in Nederland zit, is een bijkomend voordeel; het is veel dichterbij
dan China en dat scheelt dus aanzienlijk in CO2 uitstoot. Het recy-

gramma van die dag staan namelijk
ook de Watersportdag, de verlichte botenshow en het vuurwerk. Echt
Puur Aalsmeer dus! De corsobrade-

verrassing. Dus reden genoeg om
zaterdag te gaan winkelen in de Ophelialaan en eventueel een cadeau
in ontvangst te kunnen krijgen.
Jordaanfestival
Op zaterdag 23 augustus vanaf 20.00
uur wordt een Jordaanse avond gehouden in de Ophelialaan.
Hans Kap, Robert Leroy, Harry Slinger, Mick Harren en de Aalsmeerse toppers Rob en Chris gaan optreden. Voor meer informatie en nieuws
kijk op www.opheliaplaza.nl.

rie wordt georganiseerd door organisatiebureau Natural Solutions in
samenwerking met Winkeliers Vereniging Aalsmeer Centrum. Er hebben zich al heel wat winkeliers en
standhouders ingeschreven, maar
er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Inschrijven kan via www.naturalsolutions.nu. Voor meer informatie en
vragen kunt u terecht op deze website, of bel Theo van der Hoek: 0615303433.

Een kraam op de corsobraderie.

Benefietveiling voor Pre
Ride bij FloraAalsmeer

20 Jaar Trendy Hair met
jubileumweek gevierd

Renate van Trendy Hair (rechts) geflankeerd door vier van de
vijf prijswinnaars.

Aalsmeer - De zomervakantie loopt
weer teneinde en het ‘normale’ leven gaat weer zijn gang krijgen.
En dat betekent ook dat winkelcentrum Ophelia eveneens weer de
draad gaat oppakken met tal van
acties.
Voor aanstaande zaterdag 16 augustus is er weer een maandactie.
Tussen 11.00 en 14.00 uur worden er
twintig cadeaus uitgedeeld aan het
winkelende publiek door een ondernemer in de Ophelialaan.
Welke ondernemer dat is, blijft een

Huur ook een kraam voor
de corsobraderie

Winnaars op gevoelige plaat gezet

verzamelden zich zaterdagochtend
rond 10.00 uur in de Dorpsstraat om
samen met Renate op de gevoelige
plaat gezet te worden. Trendy Hair
richt zich zowel op dames als op heren en werkt niet strikt op afspraak.
Klanten die op een speciale tijd geholpen willen worden kunnen dit
natuurlijk wel van tevoren afspreken
via telefoonnummer 0297-341907.
Het e-mailadres is info@trendyhair.
nl en meer informatie is ook te vinden op de website www.trendy-hair.
nl. De openingstijden zijn alsvolgt:
dinsdag tot en met donderdag van
09.00 tot 17.30 uur, vrijdag van 09.00
tot 21.00 uur en zaterdag van 08.00
tot 16.00 uur.

Maandactie in Ophelialaan

Zaterdag 6 september in het Centrum

Aalsmeer - Traditiegetrouw vindt
op de eerste zaterdag van september de corsobraderie plaats in het
centrum. Op zaterdag 6 september
zijn er van 10.00 tot 17.00 uur kramen beschikbaar voor bedrijven,
winkeliers en verenigingen. Inschrijven voor de braderie is nog mogelijk tot vrijdag 15 augustus. De Corsobraderie is de ideale gelegenheid
om uw product of bedrijf onder de
aandacht te brengen van een groot
publiek. Het is een gezellige, maar
vooral diverse markt met winkeliers
uit het centrum en andere marktkramen.
Ook verenigingen kunnen een
kraam huren om zich aan het braderiepubliek voor te stellen. Het is
een mooie gelegenheid om leden
te werven voor uw sport- of hobbyvereniging. De corsobraderie op
6 september maakt deel uit van
een groter geheel onder de noemer van Puur Aalsmeer. Op het pro-

Aalsmeer - Trendy Hair in de
Dorpsstraat heeft in de laatste week
van de maand juli gevierd dat het
precies twintig jaar geleden was dat
de deuren voor de eerste keer open
gingen in Aalsmeer. Tijdens deze Jubileumweek werd er dagelijks
een gratis behandeling verloot. Dat
betekende dat van dinsdag tot en
met zaterdag aan het einde van de
dag de naam van een behandelde
klant getrokken werd. Hij of zij zal bij
de eerstvolgende behandeling met
“gesloten beurs” geholpen worden.
De gelukkige winnaars zijn geworden de dames Britsemmer, Pieksma, Jongkind en Klijn en de heer
Schaak. Vier van de vijf winnaars

clingbedrijf Sims Recycling Solutions in Eindhoven is onderdeel van
de Sims Group. Het bedrijf streeft
naar 100 procent recycling van afvalstromen. Het doel bij de recycling
van afgedankte pc’s en beeldbuizen
is maximale herwinning van beeld-

buisglas, ijzer en andere metalen,
plastics en edelmetalen die gebruikt
worden als grondstoffen in de vervaardiging van nieuwe elektronica
en de beeldbuisproductie.
De Meerlanden maakt zich sterk
voor meer recycling; afval dat gescheiden wordt ingezameld, kan
namelijk weer als grondstof worden
hergebruikt. Veel afval bevat waardevolle materialen. Op deze manier zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van het
broeikaseffect.

Tour-winnaars bij Health
City in zonnetje gezet
Aalsmeer - Terwijl veel mensen op
vakantie waren, heeft HealthCity
Aalsmeer in juli een Tour de Franceactie voor de thuisblijvers georganiseerd. Tijdens de echte Tour de
France kon er bij HealthCity elke
dag een ‘alternatieve’ etappe gefietst worden. Fietsten de profs vlak
en lang, dan fietsten de deelnemers
ook vlak en lang. Maar gingen ze
in Frankrijk de bergen in, dan werd
op de fietsen het heuvelprofiel aangezet en werd er ook hier flink geklommen. Na elke etappe-deelname mochten de leden hun etappekaartje in de bak doen, om zo kans
te maken op een van de prijzen aan
het einde van de rit. De gelukkige

winnares werd Trudy Tulp. Zij won
een compleet HealthCity Zomerpakket met daarin een strandtent,
een paar slippers en lekkere zonnebrandcrème, aftersun en lippenbalsem (zie foto). Op de tweede plaats
eindigde Hans van der Luit, gevolgd
door Geert van der Veen op de derde plaats. Zij wonnen een HealthCity strandtent, slippers en een bidon
of een handdoek. Ook waren er nog
troostprijzen voor Kees van Blotenburg, Aldert Veldhuisen, Ans Wegbrands, Mieneke Combee en Harald
Bos. Zij mochten de strandtent en
de slippers mee naar huis nemen.
Nu maar hopen dat de zon weer
gaat schijnen in Aalsmeer!

Aalsmeer - De zevende editie van
de Pre Ride komt er aan! Om het
goede doel KWF Kankerbestrijding
te ondersteunen wordt in week 34
op de vestiging Aalsmeer een benefietveiling georganiseerd. Tijdens
de benefietveiling wordt een assortiment ‘Pre Ride-producten’ geveild. Deze producten zijn speciaal
door kwekers beschikbaar gesteld
voor de kankerbestrijding. Maar dit
is niet alles.
Ook zullen er ludieke producten gerelateerd aan de wielersport per opbod worden geveild.
FloraHolland hoopt dat haar klokkopers hoog zullen drukken voor het
goede doel. Uiteraard is het streven
het veilproces zo min mogelijk te
verstoren, vandaar dat deze benefietveilingen vlak voor of na de pauzes plaatsvinden. De benefietveiling

in Aalsmeer is op dinsdag 19 augustus, 8.05 uur plantenklok en 8.20 uur
rozenklok.
Kankerbestrijding
Ook dit jaar zet de sierteeltsector
zich massaal in om een recordbedrag voor het KWF Kankerbestrijding op te halen. Op zaterdag 30
augustus zullen de Pre Ride-teams
naar Goes fietsen om het startpistool aan de organisatie van de Ride
for te Roses te overhandigen. Wilt u
de sportieve prestatie van de Pre Riders ondersteunen? Doe mee met
de benefietveiling of maak uw donatie rechtstreeks over op bankrekeningnummer 135.336.112 ten name van: PV Ride for the Roses. De
opbrengst wordt volledig besteed
aan onderzoek van KWF Kankerbestrijding.

Opbrengst troschrysant
voor ‘Doe een wens’
Aalsmeer - Op vrijdag 15 augustus
start de firma R. & A. van der Voort
met de aanvoer van de nieuwe troschrysant Matreshka, ‘the new face
in chrysanthemums’. Matreshka is
een paars-witte enkelbloemige troschrysant.
De bloem onderscheidt zich door
grote bloemen en een uitstekend
gewicht. Matreshka wordt op de
vestigingen Aalsmeer en Naaldwijk van FloraHolland aangevoerd.
Wekelijks worden ongeveer 75.000

takken geveild. De firma R. & A. vd
Voort heeft het initiatief genomen
om de opbrengst van de eerste veildag van Matreshka ten goede te laten komen aan de Stichting Doe Een
Wens.
Deze organisatie vervult de liefste
wens van kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben. Deliflor Chrysanten steunt het initiatief van R. & A. vd Voort en zal ook
een bedrag overmaken aan Doe Een
Wens.
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Sjaak Juffermans nieuwe hoofdtrainer Oceanus:

“Oceanus is een grote
uitdaging voor mij”
Aalsmeer – De Aalsmeerse zwemvereniging Oceanus heeft een nieuwe hoofdtrainer voor de A-selectie.
Sjaak Juffermans staat vanaf deze
week bij het begin van het zwemseizoen als trainer langs de kant van
het bad om de wedstrijdzwemmers
van Oceanus te begeleiden.
Met Juffermans heeft de zwemclub een toptrainer binnengehaald.
Hij begeleidde in het verleden vele zwemmers naar een nationale titel. Twee van de pupillen die hij getraind heeft, acteren nu zelfs op de
Olympische Spelen: Bas van Velthoven en Femke Heemskerk. Voor
Heemskerk was er afgelopen zondag al meteen Olympisch succes op haar eerste Spelen. Bij de
4x100 vrijeslag estafette behaalde
zij samen met Inge Dekker, Marleen
Veldhuis en Ranomi Kromowidjojo
de gouden plak.
De Olympiërs Heemskerk en Van
Velthoven zwommen onder begeleiding van Juffermans toen hij trainer
was bij De Zijl/LGB in Leiden. Inmiddels zwemmen zij allebei in Amsterdam bij het Nationaal Zweminstituut Amsterdam. Dat de twee
topzwemmers een keer onder zijn
hoede vandaan zouden gaan wist
Juffermans.
“Ik ben trots dat ik deze twee zwemmers heb mogen begeleiden, maar
zij moeten ook doorgroeien”, zegt
Juffermans.
De zwemtrainer uit Leiderdorp
heeft zelf nu de stap gemaakt om
in Aalsmeer als coach aan de slag
te gaan om daar de A-selectie naar
een hoger niveau te brengen. “Ik
heb nu een vast stekkie gevonden

bij Oceanus.” Met veel enthousiasme begint hij bij de Aalsmeerse
club. “Oceanus is een nieuwe uitdaging voor mij. Het is een grote ambitieuze club met veel enthousiaste

trainers en vrijwilligers. Behalve een
brede zwemafdeling heeft Oceanus
ook een goede waterpolo- en triatlonafdeling. Ik zie veel mogelijkheden bij deze club.”

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Dartseizoen van start met
‘Open Kudelstaart’

Als voorbereiding op de competitie

Zevende Renault Nieuwendijk
voetbaltoernooi bij RKAV
Aalsmeer - Op donderdag 14 en
zaterdag 16 augustus aanstaande
wordt voor alweer de zevende keer
het Renault Nieuwendijk Auto Benelux RKAV toernooi gehouden op
het sportcomplex van RKAV aan
de Beethovenlaan 120. Het toernooi geldt als voorbereiding op het
nieuwe seizoen 2008-2009 voor de
selecties van vv Aalsmeer, RKDES,
SCW en het organiserende RKAV.
De prijsuitreiking op zaterdagavond
zal geschieden door de wethouder van onder andere sportzaken in
Aalsmeer, de heer Jaap Overbeek.
Voorbereiding competitie
Het toernooi wordt door vele
Aalsmeerders gezien als hét kampioenschap van Aalsmeer. Het tegendeel is echter waar. En dat wil de organisatie ook met klem benadrukken. Dit toernooi is bedoeld als onderdeel van de voorbereiding op het
nieuwe seizoen. De trainers kunnen
tijdens dit toernooi regelmatig wisselen en kijken met welk basisteam
zij straks de competitie willen starten.
Uiteraard blijft altijd het aspect winnen belangrijk, want daarvoor is het
sport. Maar de sportiviteit en het
voorbereiden komen op de eerste
plaats. De organisatie van dit toernooi zit zeker niet te wachten op verharding van het spel. Ook zij willen
dat iedereen fit aan het nieuwe sei-

zoen kan beginnen. Mede daarom
heeft de organisatie als extra ‘stok
achter de deur’ enkele aanpassingen in het wedstrijdreglement doorgevoerd. Zo kan een speler die kleine en/of irritatie opwekkende overtredingen begaat, zoals het praten
tegen de scheidsrechter of zijn assistent, het wegtrappen van de bal,
enz enz, door de scheidsrechter
voor tien minuten uit het veld worden gestuurd.
Bij herhaling kan de scheidsrechter een gele kaart trekken of in het
ergste geval een rode kaart tonen
aan de betrokken speler. Uiteraard
hoopt de organisatie dat dit niet nodig zal zijn. Niemand, zowel spelers
als technische begeleiding, heeft
enig belang bij het irriteren of blesseren van tegenstanders. Ten slotte zijn het allemaal Aalsmeerse verenigingen die allen in hun competities zo goed mogelijk willen gaan
presteren. En uiteraard kan dat alleen met een zo fit mogelijke selectie. Voor de eindstand hanteert de
organisatie al jaren het puntensysteem van het Amsterdam Tournament.
Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt het betreffende team 3 punten,
voor een gelijkspel één punt en voor
een verloren wedstrijd nul punten.
Tevens ontvangt een team één extra
punt per gescoord (voor)doelpunt.
De winnaar van dit Renault Nieu-

Kudelstaart - Het Dartseizoen bij
Poel’s Eye gaat weer van start. Op
vrijdag 22 augustus wordt afgetrapt met het ‘Open Kudelstaart’.
Dit prestigieuze toernooi vormt altijd de opening van het dartseizoen
en voor de potentiële winnaar levert
dit direct een mooie titel op. Vorig
jaar waren het Floortje van Zanten
bij de dames en Nick van der Linden
bij de heren die het toernooi op hun
naam schreven. Traditioneel is ‘de
Open’ een druk bezocht toernooi.
Het is net even anders dan de reguliere speelavonden.
De sfeer is er desalniettemin jaarlijks erg goed. Een weerzien na een
zomer met over het algemeen weinig darts. Alhoewel, het geruchtencircuit is op gang gekomen en naar
het blijkt heeft een flink aantal darters de hele zomer doorgetraind. De
wisselbekers staan klaar, de organisatie er klaar voor.
Op 5 september start vervolgens het

seizoen met, zoals gewend, twintig
speelavonden. Om de twee weken
een gezellig avondje darts bij Poel’s
Eye. De opzet is hetzelfde. Een poule systeem gevolgd door een winnaarsronde en een ronder der beloftes. Het niveau van vorig lijkt haast
niet te evenaren, maar de ervaring
leert dat dit toch elk jaar weer het
geval is. De sport is nog steeds, zeker lokaal, in ontwikkeling en dit
vertaalt zich in een ongelofelijk
hoog niveau waarin vele darters en
dartsters het beste uit zichzelf naar
boven halen.
Kampioenen
Margreet Nijp de kampioen bij de
dames van afgelopen seizoen gaat
het dit jaar bij de heren proberen.
Met veel zelfvertrouwen stapt zij de
heren darterswereld in. Een nieuwe
uitdaging voor Margreet dus.
Bij de heren is de eer aan Ben Blokhuizen om de titel te verdedigen.

Nipt bleef hij afgelopen seizoen
John Buis voor. Wie zullen er een
plekje in de prestigieuze top 10 weten te bemachtigen? Op de foto ziet
u de kampioenen van afgelopen seizoen de top 10 bij de heren en de
top 5 bij de dames. Op www.poelseye.nl kunt u in de poll uw favoriet
voor het kampioenschap aanwijzen.
Tevens vindt u op deze site altijd de
laatste actuele dartinformatie over
Poel’s Eye, de standen, dart kalender, bijzondere wetenswaardigheden, ‘The Board Of Fame’, historische gegevens, nieuws over de
competitie, etc. Heel veel informatie
die interessant is en leuk om te lezen. Neemt u vooral eens een kijkje
op deze website.
Het eerstvolgende toernooi is zoals
gezegd op 22 augustus. Het seizoen
start met de Open Kudelstaart in het
Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving
sluit om 19.45 uur en deelname is
gratis!

wendijk Auto Benelux RKAV toernooi ontvangt uit handen van de
wethouder voor sport, de heer Jaap
Overbeek, een mooie beker.
Eerste officiële wedstrijd
R KAV beschikt sinds kort over
één kunstgrasveld, welke is aangelegd op het hoofdveld. Zondag
j.l. werd een spectaculaire opening
gehouden voor alleen de RKAV leden. Maar vanavond, donderdag 14
augustus, zal het eerste elftal van
RKAV tijdens dit Renault Nieuwendijk Auto Benelux RKAV toernooi
haar eerste officiële wedstrijd spelen op het prachtige kunstgrasveld.
Het programma van donderdag 14
augustus is:
Ve l d 1 ( k u n s t g r a s ) R K AV- v v
Aalsmeer.
Veld 2 (natuurgras) SCW-RKDES.
Het programma van zaterdag 16 augustus is:
Veld 1 (kunstgras) RKAV-SCW.
Veld 2 (natuurgras) vv AalsmeerRKDES.
Op beide dagen vangen alle wedstrijden om 19.00 uur aan.
Op zaterdag 16 augustus zal het zevende Renault Nieuwendijk Auto
Benelux RKAV toernooi worden afgesloten met een geweldige feestavond. Tijdens deze feestavond zal
Kees Markman persoonlijk zorgen
voor het bekende muzikale spektakel.

Het nieuwe kunstgrasveld van RKAV. Zondag jl is een spectaculaire opening gehouden. Vanavond speelt het eerste elftal van RKAV hier de eerste officiële wedstrijd.

De lustrumcommissie proost alvast op het lustrum. Sinds begin van vorig seizoen zijn zij al bezig met de voorbereidingen voor dit feest.

Qui Vive viert dit weekend
haar 45-jarig bestaan!
Uithoorn - Maandag 23 juni jongstleden bestond hockeyvereniging
Qui Vive 45 jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van die avond
is een toost uitgebracht op de vereniging en de festiviteiten die bij de
viering van het negende lustrum horen, worden komend weekend gehouden. Zaterdagochtend 16 augustus vieren de jongste kinderen,
de E, F en Benjamins, hun feest. Bovelander en Bovelander, organisator van onder andere hockeykampen, verzorgt een clinic op het waterveld. Op het tweede veld worden
onder andere een survivalbaan, een
skippybalrace, een funslang en een
waterbaan neergezet. Deze activiteit
wordt mede mogelijk gemaakt door
de opbrengst van de verkoop van
loten van de Grote Club Actie. Ook
kunnen de kinderen cakes versieren en met hun team opeten en na
afloop is er voor iedereen een lekker broodje. Overigens zijn ook nietleden welkom. Alle kinderen van 6
tot 8 jaar die misschien willen gaan
hockeyen kunnen van 10.00 tot
12.00 uur een proeftraining bijwonen. ’s Middags kunnen alle kinderen met de C en D leeftijd zich uitleven met de spelletjes en onderlinge hockeywedstrijdjes. Zij sluiten de middag af met een barbecue. De oudste jeugd is ’s avonds
aan de beurt. Zij beginnen de avond

met een barbecue en leven zich dan
uit met de spellen, het stapelen van
kratten en natuurlijk enkele hockeywedstrijdjes.
Ouderhockey
Voor geïnteresseerde ouders wordt
tegelijkertijd een cursus ouderhockey georganiseerd. Sinds paar jaar
kunnen ouders door het volgen van
een zestal trainingen kennis maken
met hockey. Dat dit een groot succes is blijkt wel uit het aantal ouders
dat zich aanmeldt voor de recreantengroepen op de maandagavond
en de zondagochtend en het aantal
ouders dat gaat coachen.
Senioren
Alle senioren, recreanten, ereleden,
niet-spelende leden, sponsoren en
adverteerders zijn voor zondagmiddag uitgenodigd.
Dames 1 speelt om 12.30 uur een
oefenwedstrijd, heren 1 om 14.30
uur. Behalve het aanmoedigen van
deze teams gaat iedereen onderling
de competitie aan met het vangen
van stokken, rennen op de survivalbaan en spectaculair glijden op de
waterbaan.
Voor eenieder die zin heeft kan er
gehockeyd worden en tevens behoort ‘knotshockey’ tot de mogelijkheden. Dit laatste is nieuw bij de
KNHB, ontwikkeld voor de oudste

hockeyers maar ook gewoon leuk
voor iedereen.
De dag wordt afgesloten met een
dansclinic verzorgd door Dansschool Colijn en een barbecue voor
de aanwezigen. Tijdens de barbecue
wordt er een loterij gehouden voor
de leden. Na een lange zomer is er
komend weekend weer genoeg te
beleven bij Qui Vive aan de Noorddammerweg 2. U/jij bent van harte welkom.

Riet en Wim
één bij ANBO
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens
de wekelijkse ANBO-soos in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
is 6 augustus gewonnen door mevrouw Riet Kooy met 5312 punten.
Op plaats twee is Wil ter Horst geëindigd met 5153 punten, op drie
Cor Kooij met 5150 punten en op
vier mevrouw E. Jongkind met 5065
punten. Bij het pandoeren behaalde
Wim Buskermolen de hoogste eer
met 650 punten. Tom Verlaan eindigde op twee met 600 punten, Dora Wittebol op drie met 580 punten
en Kees van de Meer op vier met
570 punten.
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Vierdaags gratis muziekfeest in Haarlemmermeer

Alain Clark en I.O.S. op
negende Meerlive 2008

Bloemencorso in Katwijk,
Rijnsburg en Noordwijk
Rijnsburg - Wie het Rijnsburgs
Bloemencorso ooit langs heeft zien
komen, zal het beamen. De bloemenpracht en het gratis straattheater mag je niet missen. Maar liefst
150.000 bloemen zijn door toparrangeurs verwerkt in de praalwagenstoet van de 63e editie van dit unieke bloemenfestijn. Daarmee is het
corso nog grootser dan voorgaande jaren. De stoet trekt ook dit jaar
weer door de bloemendorpen Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Voor
mensen die niet in de buurt wonen,
is dit een unieke gelegenheid om
spektakel te combineren met een
dagje strand!

Het Rijnsburgs Bloemencorso trekt
door de streek die bekend staat
om haar bloemen-, planten- en
bloembollenteelt. De voorbereidingen voor dit geweldige schouwspel
zijn al maanden in volle gang. Dit
jaar zullen maar liefst twaalf grote
praalwagens, veertig versierde personenwagens met vele figuranten
langs de route trekken. Het Rijnsburgs Bloemencorso staat in het teken van ‘Nederland in bedrijf’ met
bloemrijke praalwagens als ‘Nederland Handelsland’, ‘Banken & Verzekeringen’, ‘Toerisme’ en natuurlijk
‘Nederland Bloemen- en Plantenland’. De vele vrijwilligers doen ook

dit jaar weer hun uiterste best het
miljoenenpubliek weer te verrassen
met fantastische bloemcreaties en
vrolijke acts en muziek.
Het corso is op vrijdag 15 augustus van 19.00 tot 23.00 uur te zien in
de hallen van Bloemenveiling FloraHolland aan de Laan van Verhof 3 te
Rijnsburg. Op zaterdag 16 augustus
rijdt de bonte bloemenstoet vanaf
13.30 uur door Rijnsburg, Katwijk en
Noordwijk. Daarna staan ze het hele weekeind op de Wilhelminaboulevard in Noordwijk. Alle corso-evenementen zijn gratis toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op www.
rijnsburgscorso.nl

Op 30 en 31 augustus

Veel verrassende optredens
op Havenfestival IJmuiden

Draverij op
boulevard
Noordwijk
Noordwijk - Op donderdag 21 augustus vindt voor de 17e achtereenvolgende keer een kortebaandraverij plaats in Noordwijk op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Het startsein wordt om 13:30 uur gegeven
door de heer H.H.M. Groen, burgemeester van Noordwijk.
Inponerende race
Maar liefst 24 deelnemende paarden strijden om de beste tijd. Afhankelijk van de leeftijd van het
paard bedraagt de af te leggen afstand minimaal 275 en maximaal
325 meter. Een imponerende race
vol adrenaline, waar liefhebbers van
paarden en de paardensport veel
plezier aan zullen beleven. Opvallend is echter dat de harddraverijsport tevens populair is bij mensen
zonder bijzondere voorliefde voor
paarden(sport).
Spectaculair
Een bezoekje aan Noordwijk op 21
augustus belooft voor een breed
publiek een spectaculaire dag te
zijn. Na de harddraverij begint om
18.30 uur een paardenshow op de
boulevard tot 22.00 uur. De entree is
gratis. Het totale prijzengeld van de
draverij bedraagt 5.050 euro waarvan 2.500 euro voor de winnaar van
de kortebaandraverij. De draverij in
Noordwijk is dit jaar de 17e in een
circuit van 27 kortebaandraverijen. Uiteraard is voor de liefhebber
van een weddenschap de totalisator aanwezig. Zie ook www.kortebanen.nl.

Klaverjassen in
Oude Veiling

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
16 augustus is er weer klaverjassen
in De Oude Veiling in de Marktstraat. Ook u/jij bent welkom. De
aanvang is 14.00 uur. Er wordt gespeeld om een dinerbon van 25 euro. Het klaverjassen wordt begeleid door Floor van Engelen. Voor
informatie is hij bereikbaar via 0610498893.

IJmuiden - Opzwepende zomerse
concerten, acrobatische toeren van
knotsgekke straatartiesten, bevlogen bijdragen van lokale muziekverenigingen en kunstenaars én verrukkelijke voorstellingen voor de
kinderen: het culturele programma
van dit vijfde Havenfestival IJmuiden - dat plaatsvindt op zaterdag
30 en zondag 31 augustus a.s. puilt uit van originele, swingende,
kunstzinnige en dolkomische optredens voor jong en oud. Het culturele festivalprogramma bevat de drie
inmiddels vertrouwde hoofdingrediënten - straattheater, jeugdvoorstellingen en muziek - die vanwege
de uitbundige viering van het eerste lustrum nóg beter zullen smaken. Het hele weekend stunten nationale en internationale straattheaterartiesten er flink op los in de buitenlucht van de IJmuidense Trawlerkade. Naast metershoge salto’s van
de Australische Leaping Loonies en
verbluffende fietskunsten van Vlaming Torch Michael schotelt de Brit
Ben Zuddhist de festivalbezoekers
de ongetwijfeld meest onthullende
act in de straattheatergeschiedenis
voor: striptease vuurstunts op het
slappe koord.

ren een van de grootste publiekstrekkers op de Paradefestivals), de
feelgood band Hotel én het complete zaterdagavondprogramma. Dit
programma zal al tijdens het Diner
op de kade van start gaan en bestaat uit concerten van Minyeshu,
het Ethiopische fenomeen dat sinds
haar optredens in Ahoy (met Marco Borsato) en het Amsterdamse
Concertgebouw niet meer weg te
denken is uit de schijnwerpers, de
Johnny Cash tribute band The boys
named Sue, de Cubaanse groep
Sierra Maestra en Jazz It Up-DJ Rob
Boskamp die in de Corus Spiegeltent exotische beats mixt met onverslijtbare nummers van Ella Fitzgerald en Count Basie. Kers op de
taart is de door de Gemeente Velsen aangeboden hitshow ‘Dock of
the Bay’, waarin veertien zangers en
muzikanten alle Amerikaanse soulhelden uit de jaren ’60 en ’70 laten
herleven. Direct na deze afsluitingsact op zaterdagavond trakteert Corus het festivalpubliek op een groot
vuurwerk dat zal worden afgestoken vanaf het Forteiland. Uiteraard
maken ook tal van lokale en regionale talenten hun opwachting op
het festival.

Loopacts en circus
De acrobatische toeren op de kade worden afgewisseld met blikvangende loopacts, hilarische danscursussen van De Dansdokters, een
Reizende Clownswagen met oergeestige circusbewoners en een
Braziliaans carnavalsspektakel voor
de hele familie. In de luwte van drie
binnenlocaties (IJmuiden Stores, de
Corus Spiegeltent en Hera) kan men
de operadiva Lizet van Beek bewonderen die - gekleed in een betoverende barokke jurk waarin zij een
miniversie meedraagt van het Milaanse operatheater ‘La Scala’ - in
veertig humoristische minuten Verdi’s complete opera La Traviata er
door heen jast. De jonge festivalbezoekers kunnen - tussen de activiteiten van het groots opgezette kinderspel ‘Voel je als een vis in
het water’ door - genieten van verrukkelijke voorstellingen. Theatergroep De Toren van Geluid zet voor
de allerkleinsten (vanaf 2 jaar) een
muziekfeestje vol vrolijke en gekke geluiden op touw. Iedereen vanaf zes jaar is welkom bij de ‘Mister Anansi Show’ van de veelzijdige
theatermaker Wijnand Stomp, en iedereen vanaf acht jaar wordt uitgenodigd om er samen met drummer
Roël Calister lekker op los te roffelen in een swingende jamsessie. Het
jarige Havenfestival pakt het laatste weekend van augustus uit met
niet minder dan vijftien professionele concerten. Hoogtepunten zijn
de Marokkaans-Nederlandse band
Kasba, de feestelijke folkrock van
The Old Firm, de hilarische zangdiva’s van de Levende Jukebox (al ja-

Stadsdichtere
De bezoekers mogen dit jaar vooral niet voorbij lopen aan Hera. In dit
intieme pandje in de 2e Havenstraat
huist het hele festivalweekend Joris Brussel, de stadsdichter van Velsen die voor het poëzieminnende festivalpubliek een aantal ‘voordrachten uit eigen werk’ zal verzorgen waarin verse gedichten over het
festivalthema ‘Vis’ niet zullen ontbreken. Verder bezingen bruisende shantykoren luidkeels het zeemansleven, exposeren tien regionale beeldend kunstenaars hun op
het thema geïnspireerde werken in
de hal van Klaas de Boer, laten muziekverenigingen Soli en de IJmuider Harmonie hun uitgebreide instrumentarium klinken in het Rabobank Openluchttheater en geven
het Ichthus College en Unidos voorproefjes van musicals in de maak.
Liefhebbers van bigbands worden
op hun wenken bediend met optredens van Seabreeze, Big Band Velsen en The Swing Masters (de bigband van Corus).
Bijzondere schepen
Ook op nautisch terrein wordt het
lustrum groots gevierd, onder andere met spectaculaire reddingsacties (mét helikopter), de doop van
werkboot ‘Velsen’ en tal van bijzondere schepen die het hele festivalweekend liggen aangemeerd
in de IJmuidense Vissershaven. Zie
www.havenfestivalijmuiden.nl voor
het complete culturele en nautische
programma en kom in de stemming
met foto’s én filmpjes van de acts
en artiesten!

Hoofddorp - In het centrum van
Hoofddorp worden langzamerhand
de voorbereidingen getroffen voor
Meerlive 2008. Het gratis toegankelijk muziekfeest, dat dit jaar weer
groter van opzet is en wederom een
grote diversiteit aan artiesten biedt,
vindt van 14 tot en met 17 augustus plaats. In dat rijtje ontbreekt helaas Jeroen van der Boom. De succesvolle zanger die maar al te graag
Hoofddorp op zijn kop had gezet,
maar werd gevraagd voor TV optredens tijdens de Olympische Spelen in China. Contractueel is het
dan mogelijk dat een dergelijk belangrijk optreden voor gaat. Spijtig, maar wie weet komt Jeroen tijdens de jubileumeditie van Meerlive. Dit jaar is het immers de negende maal dat het muziekfeest plaatsvindt en naast de reeds aangekondigde sterren is de Meerlive-organisatie er in geslaagd de liveband bij
uitstek I.O.S. naar Hoofddorp te halen. Zij nemen de plaats van Jeroen
van der Boom in. Voor Festivaldirecteur Richard Vogt was het de afgelopen week allemaal best hectisch.
“Je weet dat een dergelijke ontwikkeling zich voor kan doen. Je hoopt
het nooit, want op enig moment is
het drukwerk de deur uit, de websites zijn ingevuld en op de borden
in het dorp staat de naam van een
artiest, die uiteindelijk niet kan komen. Ik begrijp de beslissing van
Jeroen, maar als organisator moet
je dan weer even schakelen en kijken wat je nog kunt doen. Gelukkig hebben we met I.O.S. een band
gevonden die wij goed kennen van
voorgaande Meerlives en zij zullen
zeker weer een waanzinnig optreden verzorgen. En voor de Jeroen-

fans hopen wij dat hij in een volgende editie mogelijk wel komt. Verder
loopt alles eigenlijk prima. Zoals we
al eerder voorzichtig konden melden wordt de zaterdag volledig bij
het Meerlive-gebeuren getrokken
en dat biedt vele nieuwe mogelijkheden. Zo is het Nederlands Kampioenschap Camerawerpen naar de
zaterdag verhuisd en is onderdeel
van een heel programma met Streetbike Stunstshows, een kinderprogramma, modeshow en een show
van Pioneer met een Ford Mustang
waarin men de nieuwste apparatuur
demonstreert. Daarmee willen we
van de zaterdag nog meer een familiegebeuren maken”, aldus Vogt.
Live-muziek en shows
Het zwaartepunt ligt ook dit jaar op
de muziek met optredens van vele
grote namen uit de Nederlandse en
Internationale muziekwereld. “Vast
staat dat Alain Clark op donderdag deze negende editie van Meerlive zal openen en daarmee hebben
we natuurlijk een geweldige kickoff”, vervolgt Vogt. “Maar uit de vorige edities weten wij dat populaire
artiesten ook veel publiek trekken
en in dat kader wil ik er nog eens
op wijzen dat wij door de autoriteiten maximale publiekaantallen opgelegd hebben gekregen. Vorig jaar
is op meerdere momenten het toegangshek gesloten, omdat wij aan
het maximaal aantal toeschouwers
zaten. Dus wie niets wil missen raden wij aan op tijd aanwezig te zijn.
In vergelijking met vorig jaar hebben we het terrein iets anders ingedeeld en tussen de artiesten door
zullen dj’s nu de vrijkomende momenten met hun optredens invul-

len. Verder is er iedere avond een
spetterende lasershow. Ten aanzien
van de catering blijft alles bij het oude. Alleen heeft de bierbrouwer er
nu voor gekozen om een tankwagen
neer te zetten met het echte kelderbier, dat zo vanuit die tank over de
taps verdeeld wordt. Daarmee hoef
je geen vaatjes meer te wisselen en
dat werkt dus in alle opzichten sneller en kenners vertellen mij dat het
bier ook nog eens beter smaakt”,
besluit hij lachend.
De toegang tot Meerlive van donderdag 14 tot en met zondag 17 augustus is gratis, maar bij het bereiken van de maximale bezoekerscapaciteit worden de toegangspoorten gesloten. Meerlive 2008 is donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
van 20.00 tot 01.00 uur, zondag van
13.00 tot 19.00 uur. Op donderdag
treden Alain Clark, Session XXL, The
Original Trampps en dj’s Raytro op.
Vrijdag komen de idols winnaressen Nicky, Chalrene en Nathalie op,
evenals Beethoven, I.O.S. en dj Raytro. Zaterdag is ervan 10.00 tot 17.00
uur een dagprogramma met een
streetbike stuntshow, het NK camerawerpen, een braderie met een modeshow, een roadshow en diverse
kinderactiviteiten. De avond wordt
gevuld met een tributenight met U2,
Abba, Rolling Stones, The Police en
dj Vincent. Zondag kan van 12.00
tot 13.00 uur genoten worden van
Tinkerbells sprookjesconcert, daarna volgt van 13.00 tot 19.00 uur een
Amsterdamse middag met Tessa
van Tol, Kevin, Wolter Kroes, Dennis Frank en de Golfbrekers, Johnny Romein, Manfred Jongelis en Armand. Meer weten? Kijk op www.
meerlive.nl.

Live-muziek in
De Efteling
Kaatsheuvel - Tot en met 23 augustus is De Efteling iedere zaterdagavond geopend tot 24.00 uur.
Tijdens de zomeravonden trakteert
de Efteling haar bezoekers op een
heus muziekfestival. De gasten bevinden zich tussen duizenden feeërieke lichtjes en avontuurlijke attracties. Op het vernieuwde festivalterrein vinden live-optredens plaats
van bekende Nederlandse artiesten,
onder begeleiding van een 12-koppig orkest. Tijdens de Zomeravonden is ook elders in het park extra
live-entertainment te beleven. Bij
restaurant het Witte Paard brengt
een live-band leuke muziek ten gehore en bij restaurant de Steenbok
is de Salzburgershow van Jurgen
Freihlich te zien.
Op het dak van restaurant de Likkebaard speelt een dj swingende muziek en kan er meegedanst worden
op de verlichte dansvloer.

Boekenmarkt
langs Amstel
Amsterdam - Op de prachtige locatie Langs de Amstel bij het Muziektheater is zondag 17 augustus van
10.00 tot 17.00 uur de Amstel Boekenmarkt met vele meters boeken.
Boekensnuffelaars uit de regio maar
ook uit heel Nederland kunnen op
deze zondag een grote keuze aan
interessante en bijzondere boeken
van ruim 100 Nederlandse antiquaren op deze markt aantreffen. Het
aanbod varieert van oude kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot
strips en van boeken over sport tot
geschiedenis. Romans, naslagwerken, boekenweekgeschenken, topografische werken, architectuur,
kookboeken, oude strip- en jeugdboekjes, Verkadealbums, enz. Gewoon te veel om op te noemen. Eén
van de stands ligt helemaal vol met
plaatjesalbums, waaronder alle nostalgische Verkadealbums van Jac. P
Thijsse. Aan deze stand kan meegebracht verzamelwaar als albums
en losse plaatjes worden geruild of
getaxeerd. Ook zijn daar veel oude
schoolplaten te bewonderen. Veel
boekensnuffelaars kunnen op deze
boekenmarkt zeker datgene vinden,
waar ze al lang naar op zoek zijn!

Theater, muziek en cabaret

Zondag festival ‘The World
at your beach’ in Zandvoort
Zandvoort - ‘The World At Your
Beach’ is een gratis toegankelijk wereldmuziek- en theaterfestival, met
workshops, cabaret en beeldende
kunst voor jong en oud. Het festival
speelt zich dit jaar af in Zandvoort
aan Zee op zondag 17 augustus tussen 12.00 en 24.00 uur. Tijdens deze
twaalf uren is het onmogelijk om jezelf ook maar even te vervelen. Eén
van de klapstukken is ongetwijfeld
Bernie’s Lounge, afkomstig uit Amsterdam. De muziek bestaat uit een
combinatie van afro, latin, funk en
balkan invloeden, kortom: ‘Amsterdam World Grooves’. Degene die een
live show heeft kunnen bewonderen
beseft dat deze musici er moeiteloos
in slagen elke starre vorm van muzikale hokjesgeest te ontlopen. Een
Bernie’s Lounge show gaat over pure energie en een creatieve vonk die
overslaat tussen publiek en band.
Bernie’s Lounge heeft inmiddels bewezen een absolute festivaltopper
te zijn en is daarom prima op zijn
plaats bij ‘The World At Your Beach’.
La Manouche is een gitaarduo met
Mou’ché (zang en ritmegitaar) en
Manito (sologitaar). Het repertoire
van dit tweetal bestaat uit traditionals uit de sinti en romacultuur gecombineerd met swing à la Django Reinhardt. Rauwe ongepolijste zang en vurige improvisaties zijn
het handelsmerk van La Manouche. Mou’ché zingt met zijn door-

leefde stem over het wel en wee van
het zigeunerbestaan. Leuk en spannend voor jong en oud: het acrobatische duo De Soepsisters. Ze kennen elkaar van acrobatiekles die ze
in Amsterdam volgden. Na een aantal acts bedacht te hebben besloten ze om het professioneler aan te
pakken. Ze zijn spellessen gaan volgen, gingen serieuzer trainen en zo
ontstonden de Soepsisters. Ze geven tijdens The World At Your Beach
twee spetterende voorstellingen.
Forró is dansmuziek uit Brazilië. Tussen cajun, zydeco en samba in, met
snelle, ruige teksten, een hijgende accordeon en hele eigen, maar
toch typisch Braziliaanse percussie. Zabumba brengt het feest van
de forró naar Nederland. Schuifelen, swingen en sensueel dansen in
een unieke Zuid-Amerikaanse sfeer.
Zangeres Mieneke Demirdjian, geboren in São Paulo, heeft de forró
ter plekke meegevierd en brengt als
geen ander de uitbundigheid over
van de noordoostelijke feesten. Samen met percussionist João Arruda,
gitarist Nelson Latif Fahkouri, accordeonist Henk Meulenbeld, accordeonist Henk Jan van Minnen, gitarist/
cavaquinhospeler Henk Janssen en
bassist Tyrone Collis wordt een optreden van Zabumba een ware forrozão ofwel één groot feest.
Kijk voor de rest van het programma op www.theworldatyourbeach.nl
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Nieuw team gezocht voor
ZABO zaalvoetbal
Aalsmeer - De plaatselijke ZABO
zaalvoetbalcompetitie gaat in de
maand september van start voor het
seizoen 2008/2009.
De eerste speelronde staat geprogrammeerd voor zaterdag 20 september aanstaande. Vorig seizoen deden er maar liefst elf zaalvoetbalploegen mee aan de ZABO Aalsmeer en werd het team van
Mantel Makelaars uiteindelijk na
twintig wedstrijden kampioen van
de competitie. Inmiddels heeft het
ZABO-bestuur drie afzeggingen
ontvangen voor het nieuwe seizoen.
De teams van Superfly, The Underdog en Könst zijn gestopt. Hier tegenover staat de aanmelding van
één nieuwe zaalvoetbalploeg wat
het totaal brengt op negen teams.
De ZABO wil graag van start met
tien teams, dus wordt er nóg één
team gezocht.
Aanmelden kan vanaf heden bij
het secretariaat van de ZABO. De
wedstrijden van de ZABO zijn altijd
dichtbij: Of in sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg of in de Proosdijhal
in Kudelstaart.
Er wordt een hele competitie gespeeld en bij deelname van tien
teams zijn dat achttien wedstrijden,
gemiddeld om de twee weken tussen half september en half mei.
Men is niet verplicht om elke wedstrijd met dezelfde zaalvoetballers
te spelen, met andere woorden men
kan een beroep doen op invallers.

de eerste wedstrijd begint om 18.30
uur en de laatste om 21.30 uur. De
ZABO is een leuke zaterdagavond
besteding, want iedereen kent iedereen en vaak is het bijzonder gezellig in de kantine na afloop.
Hoewel er bij de ZABO geen sprake
is van promoveren en degraderen
wordt er wél gespeeld om de punten. Het sportieve gebeuren staat
daarom ondere leiding van ervaren
zaalvoetbalscheidsrechters.
Aanmelden voor het nieuwe seizoen
kan (liefst zo spoedig mogelijk) via
telefoonnummer: 0297-342416.

Altijd gezellig
De speelavond is de zaterdagavond,

Supersprinter ‘Wotherspoon’
van Van Vliet winnaar!
Zwembad De Waterlelie
start nieuwe seizoen!
Aalsmeer - Deze week start in
zwembad De Waterlelie het nieuwe seizoen. Na een renovatie van
het tegelwerk zijn de binnenbaden
helemaal klaar voor gebruik en kan
er weer volop gezwommen worden. Vanaf maandag 11 augustus
zijn alle doelgroepen en zwemlessen weer volgens het normale rooster van start gegaan. Het binnenbad
is dagelijks geopend en ook de buitenbaden zijn nog tot en met 30 augustus open bij mooi weer en een
aangename watertemperatuur. Ook
na de zomervakantie dus nog volop
gelegenheid om te komen zwemmen en spelen. Al jaren heeft zwembad De Waterlelie speciale baby en
peuterzwemlesjes voor ouder en
kind. Samen spelen en spetteren
onder begeleiding is natuurlijk plezier voor twee. In de baby en peuterlessen is een kleine verandering
aangebracht.
Vanaf heden zijn de lesjes op donderdag van 9.30 tot 10.00 uur voor

baby’s vanaf 10 maanden tot peuters van 2,5 jaar en van 10.00 tot
10.30 uur voor peuters van 2,5 tot 4
jaar. De lestijden op de vrijdag blijven onveranderd.
Sauna en Turks stoombad
In het nieuwe seizoen ook een bijzondere verandering wat betreft
het gebruik van de sauna en Turks
stoombad in zwembad De Waterlelie. De openingstijden op de donderdag en vrijdagavond komen te
vervallen. Vanaf nu kan de sauna en
Turks stoombad in zijn geheel afgehuurd worden! Heel erg leuk om
met vrienden, familie of een groep
drie uur lang exclusief gebruik te
maken van de sauna. Wilt u de sauna huren, belt u dan maandag tot en
met vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur
naar het zwembad voor de mogelijkheden, tel. 0297-322022. Voor meer
informatie en openingstijden kan dit
nummer eveneens gebeld worden
of kijk op www.esa-aalsmeer.nl.

Hollandse avond: Veel regen,
maar wel heel gezellig!
Aalsmeer - De Hollandse avond afgelopen zaterdag 9 augustus is min
of meer in het water gevallen. De
organisatie kampte met typisch Hollands weer: Heel veel regen. Eerst
harde buien, de rest van de avond
lichte regen.
Over het aantal bezoekers klagen de horeca-zaken overigens
niet. Rond half twaalf stonden zelfs

zo’n 500 mensen te kijken naar de
Noordhollandse band The Leaque,
die op het overdekte podium naast
de Praam samen met dj Martijn
het publiek vermaakte en zelfs nog
even aan het dansen kreeg. Goed
was ook de belangstelling bij ‘t Wapen van Aalsmeer alwaar The Amazing Stroopwafels met hun liedjes de lachers op hun hand kre-

gen. Bij ‘t Holland Huys brachten
de zangers Gerry Holland en Gerty bekende Hollandse hits en ook
bij De Oude Veiling en The Fifties
werd uit volle borst meegezongen
met zanger Cock Zwanenburg, die
over een uitgebreid Nederlands repertoire bleek te bezitten. In De Oude Veiling zelf was het droog en lokten Martijn en Leon van Color Para-

Aalsmeer - Nog vier weken, dan zit
het duivenseizoen er weer op. Van
de maand april tot september lijkt
een heel eind. Toch voor je het weet,
is het weer voorbij. De duiven gaan
in de rui, dus raken uit de veren.
De kunst is nu om ze nog glad te
houden. De hele trucendoos gaat
open. Bijlichten, verduisteren, half
weduwschap, op jongen, enz.
Op de navluchten vliegen zowel de
oude als de jongen duiven tegen elkaar. Vaak zijn op zo’n eerste vlucht
de jonge duiven in het voordeel,
omdat ze goed in het ritme zitten.
Dit pakte deze week anders uit.
Er waren vrijdagavond 828 duiven
ingekorfd voor de wedvlucht Meer.
Zaterdagmorgen om 11.00 uur gingen de manden open.
Met een kalme zuidwesten wind
werd het een vlucht voor de echte
sprinters. Voor degene die regelma-

tig de uitslagen leest; het werd een
overwinning voor de supersprinter
van Cees van Vliet, genaamd ‘Wotherspoon’. Hij begon het seizoen
2008 met twee overwinningen en
pakt nu zijn 3e eerste prijs! De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. V. Leeuwen/v. Grieken. 3. J. v. Duren. 4. Th. v.d. Wie. 5.
R. Koers. 6. M. de Block. 7. Comb. v.
Ackooy. 8. A. v.d. Wie. 9. D. Baars.
10. A. Kok. 11. J. Vijfhuizen. 12. P.
v.d. Meyden. 13. G. v.d. Bergen. 14.
Comb. Wiersma en zn. 15. B. de
Groot. 16. J. v. Ackooy. 17. R. v. Rilburg.
Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet
13595 pnt
2. Zuivelsp. Langelaan
12571 pnt
3. Oerlemans Confectie 12531 pnt
4. A.A. Sloopwerken
12491 pnt
5. Bosman Kassenbouw 10953 pnt

Hele dag feest rond 12,5 jaar

Buurt- en straten beachvolleybaltoernooi in The Beach
Aalsmeer - Op zaterdag 30 augustus viert The Beach haar 12,5 jarig
bestaan. De dag staat in het teken
van een 12,5 uur durende Beach
Sport Marathon, waarvoor zelfs een
outdoor centercourt wordt aangelegd! Met verschillende toernooien, side-events, demonstraties en
clinics, is het voor jong en oud de
hele dag feest in en rondom The
Beach aan de Oosteinderweg. De
activiteiten starten om 9.00 uur in
de ochtend met een 2x2 beachvolleybal toernooi. Verder kan er in de
ochtend actief kennis gemaakt kan
worden met het Beachtennis. Wil je
meedoen aan deze clinic, kom dan
in de ochtend naar The Beach en
doe mee. Inschrijven voor dit onderdeel kan op de dag zelf.
Rugby en darten
In de middag start het beachvolleybal buurt- en stratentoernooi. Vanaf
13.00 uur klinkt het startschot voor
dit toernooi en hopen de medewerkers met vele teams uit de buurt
een sportief en gezellig toernooi te
spelen. Deelname (vanaf 16 jaar) is
gratis en inschrijven kan via www.
beach.nl. In de middag kan ook kennis gemaakt worden met Beachrug-

by. De Amstelveense Rugby Club
verzorgt met een aantal trainers
demonstraties en clinics voor jong
en oud. Meedoen? Zorg dan dat je
vanaf 13.00 in The Beach bent. Ook
spelen de darters van The Beach
een open darttoernooi. Inschrijven
voor dit toernooi kan op de dag zelf
van 13.00 tot 14.00 uur en is voor iedereen toegankelijk!
Kinderprogramma en beachparty
De jongste kinderen kunnen zich
uitstekend vermaken tijdens het
speciale kinderprogramma dat de
hele dag door loopt (inclusief ballonnen vouwen, schminken, springkussen en een klautermobiel). De
oudere kinderen kunnen hun kunsten vertonen op de surfsimulator
en bij het kratje stapelen. Verder
kunnen zij deelnemen aan de verschillende clinics en demo’s. De dag
wordt, geheel in stijl, afgesloten met
een Beach barbecue en een spetterende beachparty op het outdoor
centercourt met een optreden van
de funk-soul formatie Allscool met
gast-zangeres Janice Williams en dj
Meindert van Back in Time! Meer
informatie over deze dag vindt je op
www.beach.nl.

dise het publiek de dansvloer op. Bij
café Joppe presenteerde dj Maurice een gevarieerd aanbod aan allerlei muziek.
De organisatie kijkt ondanks de ietwat verregende Hollandse avond terug op een gezellige avond. Van onder de paraplu was het genieten van
de diverse live-muziek op vijf verschillende locaties in het centrum.

Open water wedstrijd in
Poel zondag bij Oceanus
Aalsmeer - Aanstaande zondag
17 augustus organiseert zwemclub
Oceanus voor de vierde keer een
Open Water Wedstrijd in de Westeinderplassen bij het surfeiland.
Open water zwemmen is de tak van
wedstrijdzwemmen die plaatsvindt
in open water. Elke zomer van midden juni tot begin september duiken enthousiaste zwemmers en recreanten elk weekend het water
in. Strijdend of gewoon lekker ontspannend zwemmen zij in verschillende plassen, sloten en kanalen
door heel Nederland. Het ene weekend in Zeeland en het andere weekend in Groningen. Er worden afstanden gezwommen variërend van
250 meter tot 5000 meter, afhankelijk van de leeftijd en het programma van die dag.
Prestatietocht voor recreanten
Speciaal voor recreanten zijn er
prestatietochten in het programma opgenomen. Gekozen kan worden uit 250 meter, 500 meter of
1000 meter. Bij een prestatietocht
gaat het om het plezier en de prestatie dat je een afstand zwemt. De
prestatietocht heeft geen wedstrijdelement en is voor iedereen die het
leuk vindt om te zwemmen, of hij dit
nu al jaren doet of niet. Dus vindt u
het leuk om te zwemmen en wilt u
de uitdaging aangaan, spring dan
zondag 17 augustus in het water tijdens de Open Water Wedstrijd van
Oceanus. Voor elke deelnemer is er
een herinnering. De tijden van de
prestatietochten staan al gepland,
maar let op deze kunnen ook iets

vroeger of iets later zijn. De kosten zijn 3,50 euro per deelnemer.
Inschrijven kan op de wedstrijddag
zelf tot een half uur voor aanvangstijd. Om 12.35 uur is de start van de
250 meter prestatietocht voor jeugd
van 6 jaar en ouder (6 en 7 jaar onder begeleiding van een zwemmer
van 18 jaar of ouder, gepland. Vervolgens gaan om 14.55 uur de deelnemers van 9 jaar en ouder te water voor de 500 meter prestatietocht
en voor zwemmers van 12 jaar en
ouder klink om 16.45 uur het startschot voor de 1000 meter prestatietocht. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.openwaterwedstrijdoceanus.nl.

Geertje wint
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en
ook biljarten staan op het programma. Afgelopen donderdag is het
klaverjassen gewonnen door Geertje Koopstra met 4994 punten, gevolgd door Cobie van der Meer met
4972 punten.
Derde is Jan Oliemans geworden
met 4957 punten en vierde Tinie
Lindeman met 4956 punten.
Bij het jokeren eindigde Saar Looy
op de eerste plaats met 137 punten, tweede werd Jan Bon met 146
punten.
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Paralympics van 6 tot en met 17 september

Zwemster Mirjam de Koning
op weg naar Beijing
Aalsmeer - Elke sportliefhebber
volgt momenteel de Olympische
Spelen in Beijing en heeft gezien
dat de eerste medailles voor Nederland zijn binnengehaald. Nadat de
Spelen voor valide sporters zijn afgelopen volgen de Paralympics voor
sporters met een beperking. Van 6
tot en met 17 september worden deze Paralympische Spelen gehouden
en de Aalsmeerse zwemster Mirjam
de Koning is een serieuze kanshebster voor goud.

Op de voorgrond Fred van Andel (links) en Hans Bakker (rechts) in de AVA Marathon Trainingsloop van vorig jaar.

AVA houdt marathon trainingsloop
Aalsmeer - Op zondag 24 augustus
houdt Atletiekvereniging Aalsmeer
de AVA Marathon Trainingsloop.
Op een parcours van 2.5 kilometer kun je in eigen tempo net zoveel
rondjes afleggen als je zelf wilt, met
iedere ronde verzorging in de vorm
van drank en een versnapering.
Deze loop is vooral bedoeld voor
hardlopers die zich voorbereiden op

een najaarsmarathon, zoals de Haarlemmermeer (7 september), Berlijn
(28 september) of Amsterdam (19
oktober), maar staat ook open voor
loopsters en lopers die maar één of
enkele rondjes willen lopen.
AVA-lid of niet, iedereen is van harte welkom. Het parcours is een autoluw rondje over de Molenvlietweg, Middenweg en Aalsmeerder-

In samenwerking met Amstelring

Cursus Slank en Fit in
de Waterlelie

Aalsmeer - Op maandag 8 september start zwembad De Waterlelie
wederom een cursus Slank en Fit in
samenwerking met Amstelring GezondheidService. In zes bijeenkomsten van twee uur wordt aandacht
besteed aan een gezonder eetpatroon en gericht bewegen. De cursus vindt plaats van 19.30 tot 21.30
uur.
De diëtetiek wordt verzorgd door
een deskundige diëtiste van Amstelring GezondheidService en het
bewegen wordt begeleid door een
zwemonderwijzeres van zwembad
De Waterlelie. In het werken aan
een gezonder eetpatroon wordt
vooral de nadruk gelegd op verant-

woorde voeding en regelmatig eten.
Na zes weken intensieve begeleiding is het immers de bedoeling dat
de cursisten ook thuis verder kunnen werken aan het bereiken van
een gezonder gewicht.
Naast verantwoord eten en drinken is beweging onontbeerlijk als
men wilt afvallen. Bij regelmatig bewegen verbrandt het lichaam alle opgenomen voedingsstoffen en
spreekt het de vetreserves aan.
Het bewegen dat u doet tijdens deze
cursus is Aquajoggen. Bij Aquajoggen loopt u door diep water met behulp van een wetbelt. Zo blijft u drijven en kunt u intensief joggen, wandelen en rennen zonder dat uw ge-

weg. Deze trainingsloop is geen
wedstrijd, maar er is wel tijdwaarneming.
Deelname is gratis. Verzamelen vanaf 9.00 uur bij de AVA-kantine aan
de Sportlaan.
De start is om 9.30 uur, maar later
instappen mag ook. Voor meer informatie en aanmelding zie www.
avaalsmeer.nl.

Vier nominaties
Door een bindweefselaandoening
heeft Mirjam geen gevoel en kracht
meer in haar benen en is ze aangewezen op een rolstoel. Maar in
het water blijkt ze zich razendsnel
te kunnen verplaatsen. Sinds 2006
maakt Mirjam, die lid is van zwemvereniging Oceanus uit Aalsmeer en
getraind wordt door Lenie van der
Meer, deel uit van de Nederlandse
zwemselectie. Tijdens de WK-wedstrijden in Durban, Zuid-Afrika behaalde Mirjam drie medailles maar
haar vele trainingsarbeid is toch
steeds gericht geweest op deelname aan de Paralympics in 2008.
In de aanloop naar deze belangrij-

ke Spelen zwom ze maar liefst vier
nominaties bij elkaar, te weten op
de 50 meter vrije slag, de 100 meter vrije slag, de 100 meter rugslag
en de 400 meter vrije slag. Dat ze als
serieuze kanshebster gezien wordt
mag blijken uit de vier wereldrecords die ze recent op haar naam
schreef.
Vogelnest en Waterkubus
Het Nederlands team heeft inmiddels twee weken trainingsstage in
Drachten achter de rug en vertrekt
op 15 augustus naar Chung Chon in
Zuid-Korea. Daar moeten de zwemmers wennen aan de bijzondere en
vaak moeilijke omstandigheden in
het verre Azië. Op 30 augustus komen de zwemmers aan in het Olympisch dorp en zal de spanning gaan
toenemen. Het echte werk kan dan
beginnen. De wedstrijden worden
gehouden in het bijzondere zwembad, de ‘Waterkubus’ genaamd. Dit
vierkante gebouw is bekleed met
kunststof kussens en biedt plaats
aan zo’n 11.000 bezoekers. Het bijna
naast elkaar gelegen stadion ‘Vogelnest’ en de ‘Waterkubus’ geven de
traditionele Chinese gedachte weer
dat de Hemel rond is en de Aar-

de vierkant. In dit prachtige zwembad zal Mirjam op 8 september aan
de start komen voor de 100 meter
vrije slag. Veel rust krijgt ze dan niet,
want op 9 september moet ze aantreden voor de 100 meter rugslag.
Vervolgens staat op 14 september
de 400 meter vrij op het programma
en op 15 september op de 50 meter vrij.
In bloedvorm
Natuurlijk hebben ook de tegenstanders hard getraind om op de
Paralympics te kunnen vlammen en
hangt de prestatie van Mirjam af van
de vorm van de dag, maar het is wel
duidelijk dat ze momenteel in bloedvorm verkeert, zodat de medaillekansen erg groot zijn. De wedstrijden zijn ook op de Nederlandse televisie te volgen. De NOS zendt dagelijks rond 19.30 uur op Nederland
2 een samenvatting uit van de wedstrijden.
Op internet kunnen de verrichtingen van Mirjam en de andere Nederlandse paralympische atleten
gevolgd worden via www.sport.nl/
psbeijing en voor (rechtstreekse) tv
beelden kunt u kijken op www.paralympic.org.

wrichten belast worden. Ideaal voor
mensen met een maatje meer. Ook
worden er tijdens deze lessen buiken armspieroefeningen gedaan. Zo
kunt u in 45 minuten intensief uw
hele lichaam bewegen zonder dat
het u veel moeite kost. Aquajoggen
is geschikt voor alle leeftijden, zowel
jong als oud kunnen uitstekend aan
de oefeningen meedoen.
Slechts eenmaal per week bewegen is niet voldoende om uw weegschaal in de goede richting te krijgen. Voor een positief gewichtsverlies dient u minimaal twee maal per
week aan beweging te doen. Bij de
cursus Slank en Fit krijgt u de mogelijkheid om naast het joggen op
maandag nog een keer te komen
sporten. U kunt dan komen tijdens
het Aquajoggen of Aquasporten op
een ander tijdstip.
Voor verdere informatie en opgave
kunt u contact opnemen met Amstelring GezondheidService: tel.
0900-8806.

Opening door burgemeester Pieter Litjens

Ballonnen voor kunstgrasveld

De start vorig jaar van Triathlon Aalsmeer vanaf het surfstrand (eigen foto).

Inschrijving sluit vandaag, 14 augustus

Recordaantal deelnemers
aan Triathlon Aalsmeer
Aalsmeer - Triathlon Aalsmeer
heeft volgende week 24 augustus
een recordaantal deelnemers aan de
start staan. Afgelopen zondag stond
de teller van het aantal inschrijvers
op 385, dat is alweer meer dan vorig
jaar. De inschrijving voor Triathlon
Aalsmeer sluit vandaag, donderdag
14 augustus, om 18.00 uur. Na deze datum is het niet meer mogelijk
in te schrijven. Ben je te laat en had
je toch graag mee willen doen, dan
kun je de wedstrijd op zondag 24
augustus ook als toeschouwer ervaren. Kijken is natuurlijk niet hetzelfde als meedoen, maar dan weet je
alvast wat je te wachten staat als je
volgend jaar meedoet.
Wedstrijd programma
Het programma van Triathlon

Aalsmeer is verdeeld over vier wedstrijden. ’s Ochtends om 9.00 uur
start in zwembad de Waterlelie de
mini-triatlon (250 meter zwemmen,
10 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen) voor de aller jongste triatleetjes van 6 tot 13 jaar. Om 9.30
uur start de recreatieve achtste voor
deelnemers vanaf 14 jaar. Deze afstand (500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen)
start vanaf het surfstrand aan de
Westeinderplassen. Vanaf diezelfde
locatie start om 10.30 uur de Olympische Afstand (1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen). ’s Middags staat de
hoofdwedstrijd van de dag op het
programma: het NK triatlon voor
jeugd en junioren. De nationale top
in de leeftijd van 14 tot 18 staat hier

aan de start voor de titelstrijd over
de sprintafstand (750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen).
Deze wedstrijd belooft veel spanning op te leveren. Op het verkeersvrije fietsparcours mogen de deelnemers aan het NK bij elkaar stayeren (oftewel: in het wiel rijden),
waardoor op de fiets al grote verschillen gemaakt kunnen worden.
Vrijwilligers gezocht
Voor het organiseren van de wedstrijd op zondag 24 augustus is
Stichting Triathlon Aalsmeer nog
hard op zoek naar vrijwilligers voor
langs het parcours en op het finishterrein bij zwembad de Waterlelie.
Aanmelden als vrijwilliger kan op de
website: www.triathlonaalsmeer.nl

Aalsmeer - RKAV heeft bewezen
dat het kunst- grasveld op een goede plaats is neergelegd. Heel veel
supporters, ouders en genodigden
waren zondagmiddag aanwezig bij
de opening van het nieuwe veld.
Het was een grootse happening. De
jeugd was massaal aanwezig en, u
raadt het al, wie de jeugd heeft die
kan met een gerust hart aan de toekomst werken, en dit RKAV heeft de
toekomst.
Als je ook zag met hoeveel enthousiasme er werd gewerkt op
dit nieuwe veld, door de zes, zeven en acht jarigen dan kan je met
een gerust hart gaan slapen. Dan
was er een muziekkorps dat er met
heel veel plezier tegenaan ging en
dit viel bij de aanwezigen in goede aarde. Men ging heel professioneel te werk. Eerst de jeugd, daarna een wedstrijd tussen de selectie onderling, om een beetje te wennen aan de nieuwe mat. De opening stond gepland om 15.00 uur,
en laat dat maar aan de organisatoren van dit feest over, op de minuut af betrad burgemeester Pieter Litjens de ereloper. Hij stond stil
bij wat er allemaal aan vooraf was
gegaan, met voor- en tegenstanders. Hij prees vooral de jeugd van
RKAV, een groep die zich op buitengewone manier van zich heeft
doen gelden tijdens de bijeenkomsten in het gemeentehuis. Een hele
grote pluim was dit wel waard vond
hij. “De inzet van de RKAV-jeugd
aan dit geheel heeft er aan bijgedragen dat we vanmiddag hier nu
staan, bij een vlekkeloos speelveld”,
aldus Litjens. Een groot applaus
was dat wel waard. Ook memoreerde hij dat hij zelf totaal geen verstand van voetbal had. Een plaats
bij de veteranen van RKAV wees hij
dan gedecideerd af. Hierna was het
de beurt aan de heren van de stichting van RKAV, bestaande uit Jan
van de Jagt, Bert Pieterse en Sjaak
van de Zwaan. Door aan een koord
te trekken trokken duizenden ballonnen het luchtruim te laten kiezen. Het was een heel vrolijk gezicht
om deze groen witte ballonnen tegen een strak blauwe lucht te zien
verdwijnen.
Het kunstgrasveld ligt er niet zomaar, er is heel veel werk aan vooraf gegaan. Dat is een hoofdstuk
dat je wel aan de vrijwilligers van
RKAV kan overlaten. Eerst het opruimen van het oude veld, bomen

kappen, en al het hekwerk en reclameborden weg, Verder moest de
oude grond tot vijftig centimeter afgegraven worden, nieuwe drainage aangelegd en tot slot moest het
geheel opgevuld worden met een
speciale grondsoort. En als laatste
kwam eindelijk de groene kleur erop. Daarna moest de gehele omheining weer gemaakt worden, de bestrating gelegd en onder andere de

reclameborden opgehangen. Het
is allemaal gelukt, het zag er zondag uit om door een ringetje te halen. Terecht zijn alle vrijwilligers van
RKAV volop geprezen. Al met al een
dag die heel nadrukkelijk een stempel gaat drukken op de toekomst
van heel RKAV. De club is er klaar
voor, en dat wil men weten ook!
Theo Nagtegaal.

Zomercompetitie Schaakclub

Olympische gedachte bij
zomerschakers
Aalsmeer - Schaken is dan wel
geen Olympische sport, toch houden de zomerschakers bij Schaakclub Aalsmeer de Olympische gedachte hoog.
Afgelopen vrijdag was meedoen
voor simmigen duidelijk belangrijker dan winnen. Zo deed Jan van
der Laarse wel zijn best, maar moest
hij toch tweemaal de punten laten
aan Gerrit Harting.
Ook Bert Drost moest genoegen nemen met het deelnemen, want Cees
Verburg maakte hem 3 punten afhandig.
Clemens Koster voelde is duidelijk
favoriet tegen Abdul Wasei, want hij
ging wel erg voortvarend te werk.
Abdul was duidelijk niet onder de

indruk en schoof Clemens pardoes
opzij. Joran Donkers weerde zich
ondertussen kranig, maar dat zette tegen Willem Hensbergen weinig
zoden aan de dijk.
De echte Olympische gedachte was
er voor Jan Bosman, Koen Beentjes,
Arie Spaargaren en Jan van Willigen
die gezellig de punten deelden.
Uitslagen 10e ronde zomercompetitie
G. Harting-J. vd Laarse
4-0
B. Drost-C. Verburg
1-3
J. Bosman-K. Beentjes
2-2
A. Spaargaren-J. v. Willigen
2-2
C. Koster- A. Wasei
0-4
J. Donkers-W. Hensbergen
0-4
T. v.d. Zee-G. Lubbers
3-1
M. Hutters-E. Wasei
3-1

