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Gratis trouwen aan banden
vanaf oktober in Aalsmeer
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders is na een
korte vakantie weer compleet en tijdens het eerste overleg afgelopen
dinsdag 11 augustus zijn gelijk koppen met spijkers geslagen wat betreft het trouwbeleid in de gemeente. De tijdstippen en de invulling van
de ‘kosteloze’ huwelijksvoltrekkingen worden aan banden gelegd. Elkaar gratis het ja-woord geven mag
vanaf 1 oktober aanstaande alleen
nog maar op woensdag om 9.00
en om 9.30 uur in de ochtend. Dat
dinsdag het Raadhuisplein ‘bezet’
wordt door de markt vindt het college geen reden om geen geld te vragen voor een huwelijksvoltrekking

of een partnerschapregistratie. Aan
het kosteloze trouwen worden verder ook nog enkele regels verbonden. Zo mogen bij dit gratis boterbriefje halen maximaal vijftien personen aanwezig zijn, en dit aantal is
inclusief het bruidspaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand, en
minimaal een van de partners moet
in Aalsmeer als ingezetene ingeschreven staan.
Restauratie watertoren
Trouwen in een andere locatie dan
het gemeentehuis is overigens
geen enkele dag gratis, ook niet
op woensdagochtend. De Historische Tuin, de Oud Katholieke Kerk

en onder andere de Watertoren zijn
geliefde plekjes om elkaar het jawoord te geven.
De watertoren gaat overigens gerestaureerd worden. Ook dit hebben
burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag besloten. Bouwadvies Groot-Holland krijgt opdracht
voor het uitvoeren van aanvullende
werkzaamheden ter voorbereiding
van deze restauratie. Een bedrag
van 7.480 euro wordt hiervoor uitgetrokken. Voordat met deze werkzaamheden aangevangen kan worden, dient de gemeente eerst een
monumentenvergunning af te geven. De toren van ir. Sangster is tot
slot een rijksmonument.
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Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Met drugs gepakt
Hoofddorp - De politie heeft zaterdagavond 8 augustus omstreeks
23.15 uur in Hoofddorp een 38-jarige Aalsmeerder aangehouden. Hij
werd gepakt in een horecagelegenheid aan de Diamantlaan omdat hij
daar harddrugs gebruikte. De verdachte bleek een zakje met wit poeder, vermoedelijk cocaïne, bij zich te
hebben. Dat zag de portier die vervolgens de politie inlichtte. De verdachte heeft afstand gedaan van de
harddrugs en is na verhoor weer in
vrijheid gesteld.

Stuur in en maak kans op 100 euro

Tuin met vorm van huis
Aalsmeer - Deze week is de winnende inzending voor de tuinenwedstrijd van Martine Serné. De inwoonster schrijft: “Met veel plezier
lees ik de inzendingen van de tuin in
de spotlights. Het zijn vaak de tuinen
(of balkons) die al even de tijd hebben gehad om uit te groeien naar de
bloemige weelde die dan op de foto
wordt weergegeven. Maar, ik woon
in nieuwbouwwijk de Rietlanden in
Kudelstaart. En als ik hier om me
heen kijk, zijn zo’n beetje alle voortuintjes al dan niet volledig bestraat.
Tja, ook een groot gedeelte van die
van ons, maar wat deze tuin speciaal maakt is dat we de vorm van ons
huis hierin hebben laten terugko-

men en omdat de zon in de middag
en avond op de voortuin staat is het
heerlijk vertoeven op m’n bankje.
Met een boekje en een glas drinken
zit ik heerlijk beschut, ook als het
waait. Graag wil ik iedereen hiervan
mee laten genieten middels mijn foto en als je een kijkje wilt komen nemen, ben je van harte welkom in de
Krabbescheerhof!”
Deelnemen aan de tuinenwedstrijd
kan nog de hele maand augustus.
Uw tuin insturen kan door een foto
te mailen naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl of op te sturen naar De
Nieuwe Meerbode, Visserstraat 10,
1431 GJ Aalsmeer. Het prijzengeld
bestaat uit 100 euro.

Zoektocht naar
man en dochter
Scholen beginnen maandag weer!

Insmeren en limo drinken
tijdens kindervakantieweek
Aalsmeer - Binnen een week was
de kindervakantieweek vol, een oproep in de krant was voldoende om
jongens en meisjes enthousiast te
maken voor dit altijd gezellige festijn
in en rond de N201 aan de Zwarteweg. Een traditie is het inmiddels
dat de week start met hutten bouwen. De kindervakantieweek vindt
altijd in de laatste week van de zomervakantie plaats, dus lag afgelopen maandagmorgen een stapel
hout op de kinderen te wachten. Na
het welkomstwoord en de indeling
in groepjes mochten de jongens en
meiden aan de slag. Er werd gesjouwd, getimmerd, geschilderd en
de hut kon voorzien worden van
een tapijtje dankzij het net gemaaide gras. De leiding, allemaal vrijwilligers, had het druk deze eerste dag.
Helpen met bouwen, maar ook zorgen dat alle kinderen ingesmeerd
werden tegen de brandende zon en

natuurlijk voldoende limonade en
water dronken! Op het programma
deze week verder een spelletjesdag,
een speurtocht, zwemmen en ter afsluiting een disco. Vast en zeker dat
menig kindervakantieganger aan-

staande maandag trots op de eerste
schooldag gaat vertellen over deze
fantastische doe-week! Verkeersdeelnemers overigens weer opletten vanaf maandag: De scholen beginnen weer!

Haarlemmermeer - De politie
kreeg vrijdagmorgen 7 augustus
omstreeks 5.20 uur een melding dat
een 46-jarige man uit de Haarlemmermeer met zijn 11-jarige dochter weggelopen zou zijn. De politie
zette een grote zoekactie op touw.
Dit mede gezien de gezondheidstoestand van de man. Omstreeks
10.30 uur werden vader en dochter
in goede gezondheid aangetroffen
in Boesingheliede. Bij de zoekactie zijn motorrijders, een politiehelikopter en de brandweer ingezet en
werd samengewerkt met het politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Aalsmeerder op
IJweg bekeurd

Hoofddorp - In de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 augustus liep
een 28-jarige Aalsmeerder tegen de
lamp op de IJweg in Hoofddorp. Het
rijgedrag van de man viel de politie op. Hij bleek duidelijk te diep
in het glaasje te hebben gekeken.
Een blaastest gaf een uitslag aan
van 1,54 promille en hierop werd
het rijbewijs van de verdachte ingevorderd en een rijverbod van zeven uur afgegeven. Na verhoor is de
Aalsmeerder later die nacht weer in
vrijheid gesteld.

“We moeten goed opletten”

Toename inbraken winkels!
Aalsmeer - In de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 augustus
is ingebroken in de winkel van Ed
Kriek Optiek in winkelcentrum Kudelstaart en de winkel aan de Stationsweg is in de nacht van zaterdag
8 op zondag 9 augustus door inbrekers bezocht. In beide zaken is het
alarm direct afgegaan, maar de dieven wisten toch nog een flinke buit
te bemachtigen.
In Kudelstaart is het slot van de
winkeldeur geforceerd en gingen
de dieven er vandoor met liefst 160
zonnebrillen. In Aalsmeer is met geweld een ruit ingebeukt en is de vitrine met Cartier-brillen leegge-

haald. “We hebben forse schade”,
vertelt eigenaar Ed Kriek. Hij hoopt
dat er mensen zijn die iets gezien of
gehoord hebben. Mogelijk kan de
politie dankzij getuigen de daders
arresteren.
De afgelopen maanden is het aantal
inbraken in winkels in de gemeente
toegenomen. Een inbrekersgilde lijkt
Aalsmeer en Kudelstaart als doelwit te hebben gekozen. Ed Kriek wil
bij deze ondernemers en inwoners
waarschuwen. “We moeten goed
opletten en om ons heen blijven kijken. Hopelijk geeft deze extra alertheid minder inbraken en, nog mooier, worden de daders opgepakt.”

Wist u dat.........Wittebol Wijn
de huiswijn “Bessiere” in de actie heeft??
Bezoek onze winkel en kijk eens op onze website

WWW.WITTEBOLWIJN.NL

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:
0297-387575

De gemeente Aalsmeer nodigt u uit voor:

Inloop/InformAtIeAvonD over concept
verkeer- en vervoerplAn
maandag 17 augustus, tussen 20.00 en 21.30 uur
Gemeentehuis Aalsmeer
Drie kolommenplein 1
1431 lA Aalsmeer
Op deze inloop/informatieavond kunt u informatie inzien over de
verschillende onderdelen van het concept Verkeer- en Vervoerplan.
U kunt ook een toelichting vragen aan een van de beleidsmedewerkers.
Uw mening over het concept Verkeer- en Vervoerplan kunt u alleen
schriftelijk indienen tot 9 september. Uw reactie kunt u per mail
sturen aan: avvp@aalsmeer.nl of per brief aan: Gemeente Aalsmeer,
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
onder vermelding van: ‘reactie op Verkeer- en Vervoerplan’.
U kunt het plan (evenals enkele bijlagen en een samenvatting)
downloaden via de website www.aalsmeer.nl, doorklikken naar
projecten, en vervolgens klikken op Verkeer- en Vervoerplan.
U kunt de documenten ook inzien op het gemeentehuis.

 









ZWEMMEN:

 



waterplezier voor iedereen!





dit kan de hele zomervakantie in zwembad
‘’de Waterlelie’’ in Aalsmeer
(binnen-en buitenbaden)

 



Kijk naar www.esa-aalsmeer.nl
Of vraag naar openingstijden folder 0297-322022
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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
020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
Ma. tot vr. geopend van
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u.
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.3018.00 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.

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

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

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

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer
en omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de
hondenschool op ma. t/m vr. van 9.3011.30 uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Bennebroekerweg in Rijsenhout, grijs poesje met bruine gloed,
witte bef, kin en voetjes. Gechipt en zwart bandje met penning met
adres. Haar naam is “Muis”.
- Midvoordreef in Kudelstaart, grijs/zwarte poes. Witte bef en linker
voorpoot. Haar naam is “Pepsi”
- Jupiterstraat in Aalsmeer, groenkleurige, parkietachtige vogel.
Soort pruimekop. Is 4 weken oud en tortelduif grootte.
- Fonteinkruidhof in Kudelstaart, lapjespoes, 6 jaar, ze heet “Lapje”.
Misschien onderweg naar vorig adres in Baanvak, Aalsmeer.
- Uiterweg in Aalsmeer, cyperse wit/bruin/zwarte poes. Ze is 12 jar
en heeft een behoorlijke hangbuik. Ze heet ‘Gabber’.
- Zandoogjesstraat in Aalsmeer, schildpadpoes met wit. Ze heet
‘Mientje’.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, grijs halflangharig poesje van 13
weken.
- Copernicusstraat in Kudelstaart, rood-witte kater. Hij heet ‘Timmy’
en is 5 jaar oud.
- Koningsstraat in Aalsmeer, wit-grijze Lailac point siamees kater.
Hij heeft blauwe ogen en is schuw. Hij heet ‘Sjira’.
- Oosteinderweg in Aalsmeer. Cyperse poes van 11 jaar. Ze heet
‘Tijger’.
- Emmastraat in Aalsmeer. 20 Jaar oude zwart-witte kater. Hij is
doof en heeft een bochel in zijn neus.
Gevonden:
- Corry Vonkpark in Kudelstaart, valkparkiet met grijs-gele kuif.
- Parkeerplaats Anne Frankstraat in Kudelstaart, zwart poesje ong.
3 maanden.
- Herenweg in Kudelstaart, een zwart kitten van ong. 3 maanden.
Heeft witte pootjes, witte buik en een wit snuitje met een zwarte
streep.
- Bosrandweg in Aalsmeer, donker beetje langharig konijn.
- Lisdodderstraat in Kudelstaart, zwarte kat met wit streepje op de
kop en een witte bef. Ze heeft een kale baan over haar rug, is erg
mager en heeft een hangbuik.
- Wilgenlaan in Aalsmeer, zwart poesje, middelgroot en witte
voorteentjes. Om haar snuit is ze wit en heeft ze een witte bef.
- Wilgenlaan in Aalsmeer, zwarte kat met witte sokjes voor, witte
laarsjes achter. Heeft een witte bef en snuit, met op de kin en neus
een zwarte vlek.
Goed tehuis gezocht:
- Rode poes 8 jaar, gesteriliseerd. Niet geschikt bij kleine kinderen.
- Rood/wit gecastreerde kater van 6 jaar.
- Bij wie mag ik nog een paar fijne jaren hebben? Ik ben een cyperse met witte kater van 10 jaar. 6 Weken geleden ben ik aangereden en sta nog niet zo stevig op mijn achterpotten. Het liefst ben
ik bij mensen zonder kinderen.

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

Aalsmeer - Sinds 23 juni wordt poes Lapje vermist. Lapje is, zoals de
naam al doet vermoeden, een lapjeskat en is vrij klein en dun. Lapje is heel aanhankelijk en haar baasjes denken dat ze misschien ergens binnen in een schuur zit. Wie Lapje heeft gezien wordt verzocht
te bellen naar familie Langelaan, die woont in Fonteinkruidhof 9, via
0297-340951.

Cypers ‘oudje’ zoekt thuis
Aalsmeer - Bij wie mag deze cyperse witte kater van 10 jaar oud
nog een paar fijne jaren hebben? Het dier is aangereden en staat
nog niet zo stevig op zijn achterpoten. Het liefst is de kater bij mensen zonder kinderen. Heeft iemand interesse in deze kat? Neem dan
contact op met de Dierenbescherming Aalsmeer, tel. 0297-343618.

Waar is zijn baas?

Gevonden op Schinkeldijk

Groots kinderspektakel in
Ophelialaan 19 augustus
Aalsmeer - De winkeliers van de
Ophelialaan organiseren een kinderspektakel met talloze activiteiten. Zo is er een ballonnenbeer,
luchtkussens, zebrapaardje vangen
en twee keer een theatervoorstelling
met poppen. Het kinderspektakel is
op woensdag 19 augustus van 13.00
tot 17.00 uur in de Ophelialaan.
De winkeliers van de Ophelialaan
houden wel vaker activiteiten voor
het winkelend publiek. Maar de
maandacties en speciale acties zijn
vooral op volwassenen gericht. Om

Marry winnaar
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag wordt er gekaart in het
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en

de kinderen nu ook eens in het zonnetje te zetten wordt woensdag 19
augustus een speciale kindermiddag georganiseerd. Naast alle activiteiten is er ook een poffertjeskraam
waar gratis poffertjes te halen zijn.
Bij het spel goalschieten zijn prijzen
beschikbaar voor diegene die de
meeste punten kan behalen. Tussen
de activiteiten door worden theatervoorstellingen met poppen gegeven.
Dus kom allemaal woensdag 19 augustus vanaf 13.00 uur naar de Ophelialaan. De toegang is gratis.

biljarten staan op het programma.
Afgelopen donderdag is het klaverjassen gewonnen door Marry Akse
met 5330 punten, gevolgd door Cobie van der Meer met 5157 punten
en Wim Pet met 5065 punten.

Zondag 16 augustus
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook,
Thijsselaan 18 om 10u., vg. Johan
Gankema uit Katwijk.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om
10u.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. 10u dienst in in NGK, ds. J.
de Jonge en 18.30u. dienst in CGK,
br. A. Terlouw.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 53. 10u. dienst, ds. Liesbet
Geijlvoet. Extra collecte voor pastoraal fonds. Zondagsschool en oppas
voor allerkleinsten.
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat.
Dienst 19u.br. R. Speelman, Almere.
Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a.
Zondag 10u en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan.
Dienst om 10u. ds J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. E.J. Westerman uit Aalsmeer.
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graafland.
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert van Borsselenweg 116. 10u. en
18.30u. ds. A. van Vuuren.
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk.
Samenkomst met doven-vertolking
en vertaling in Engels. Aparte bij-

Belastingservice
voor ouderen
Aalsmeer - Ouderen die wel een
steuntje kunnen gebruiken bij het
invullen van belastingformulieren en stukken voor zorgtoeslagen
en huurtoeslagen kunnen hiervoor
hulp inroepen bij de SWOA/Vita.
De vrijwilligers Arie Rijnsburger en
Jan de Vrije zijn bereid een handje te helpen. Elke eerste woensdag
van de maand houden zij spreekuur in wijksteunpunt Meander in de
Clematisstraat. Wie gebruik wil maken van deze belastingservice kan
een afspraak maken via Rineke van
het wijksteunpunt, bereikbaar via
de telefoonnummers 323138 of, bij
geen gehoor, 344094. Kosten van de
dienst bedragen 5 euro.

Frans en Engels
voor 50plus

Poes Lapje wordt vermist!

Ballonnen, spelletjes en theater

KERKDIENSTEN

Aalsmeer - Hij heeft een bandje om en ziet er verzorgd uit. De kat
die afgelopen week is gevonden op het Schinkeldijkje bij het Amsterdamse bos. Waar is zijn baas? De kat is cypers van kleur. Wie het
dier herkent of nog liever de eigenaar wordt verzocht contact op te
nemen met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o. via telefoonnummer 0297-343618. De foto van poes Gabber die woont op de Uiterweg en wordt vermist heeft er helaas nog niet toe geleid dat het dier
terug is bij haar eigenaar. Gabber is wit, bruin en zwart van kleur en
is al twaalf jaar oud. Ook voor Gabber kan de Dierenbescherming gebeld worden.

Aalsmeer - Op 8 september starten
wederom de taalcursussen Frans en
Engels bij de stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer. Cursuslocatie is wijksteunpunt Meander in de Clematisstraat. De cursussen duren een uur
en de kosten bedragen 74 euro voor
tien lessen, exclusief materiaal. Na
tien lessen volgt een vervolgcursus.
Minimaal aantal deelnemers is drie
personen.
De cursus Engels is echt voor beginners, het programma is praktisch
ingericht en er wordt zoveel mogelijk de taal gesproken. De lessen
worden gegeven op dinsdag- en
vrijdagmorgen en starten op 8 en 10
september. Voor mensen die al eens
een cursus Engels hebben gevolgd,
maar hun kennis weer op willen
frissen, zijn er vijf andere groepen.
Ook hier ligt het accent op conversatie. De cursus Frans is er voor zowel beginners als iets gevorderden
en gevorderden.
Allen vinden op woensdag plaats en
de eerste cursusdag is 9 september.
Voor inlichtingen en aanmeldingen
kan gebeld worden naar Carolyn
van Es-Smith, tel. 0297-364398.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De OVAK heeft woensdag 5 augustus weer een soosmiddag gehouden in het Parochiehuis
in de Gerberastraat. Het klaverjassen is gewonnen door Arie Oliemans met 5498 punten. Op twee is
de heer Fokker geëindigd met 5308
punten, op drie Engeltje Jongkind
met 5219 punten en op vier mevrouw Keller met 4792 punten. Bij
het pandoeren wist Wim Buskermolen de hoogste eer te behalen met
745 punten. Hij werd gevolgd door
Tom Verlaan met 605, Kees van de
Meer met 555 en Dora Wittebol met
495 punten. Er is in augustus geen
kaarten meer. De eerst volgende speelmiddag is op woensdag 2
september, aanvang 14.00 uur.

eenk. voor kinderen. Samenk. om
10u. met spreker Rob van Rossum.
Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout.
Zondag 10u. dienst in NGK, ds. J. de
Jonge en 18.30u. dienst in CGK, br.
A. Terlouw.
Nieuw-Apostolische Kerk, Amstelveen
Diensten op zondag 10u. (zondagsschool om 10u.) en woensdag om
20u.
Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst
Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. viering met Karmelieten en 10u. woord
communieviering, diaken J. Snoek
in zorgcentrum Aelsmeer. Zaterdag
17u. in Kloosterhof woord-communieviering met N. Kuiper. Zondag in
de Karmelkerk 10.30u. woord-communie viering met diaken J. Snoek
en om 14.30u. Poolse dienst.
Roomskatholieke gemeenschap
Rijsenhout
Geen vieringen tot september.
Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u.
dienst met 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. R. Poesiat.
St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zondag 10.30u. dienst o.l.v. parochianen.
Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zomerreces.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks
uitzendingen. Zondag 10-11u. en
dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en ether
105.9. .

sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
boVEnkErk, kuDElsTAArT,
ouDE mEEr, rIjsEnhouT,
rozEnburg, VrIEzEkoop
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Internet www.meerbode.nl
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie:
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-23612171
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem - Aalsmeer - Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDITIE 1
oplAAg 15.625
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
www.mEErboDE.nl
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur:
vrije inloop.
Ma t/m vr van 14.00-17.00 uur:
op afspraak.
Op woensdag is de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling
alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Het
gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk dan op
www.wijkraden-aalsmeer.nl
afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de
burgemeester of met een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het
bestuurssecretariaat. Voor een afspraak
met de burgemeester drs. P.J.M. Litjens:
tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden
plaats op 18 augustus en 22 september
2009. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met de griffie,
tel. 0297-387660.
Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de
homepage onder het kopje ‘actueel’ en
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt
u daar de gemeente-info’s van de afgelopen maanden raadplegen.
oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket:
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken:
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden,
tel. 0297-38 17 17 of
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn,
tel. 0297-513931.
serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG
ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten en vragen over
provinciale wegen en bruggen: 08000200 600 of mail naar infobu@noordholland.nl.
Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in
het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381738.

PersoneelsBiJeenKomst
op dinsdag 25 augustus aanstaande sluit het gemeentehuis
om 16.00 uur in verband met een personeelsbijeenkomst.
De VVV/anwB vestiging in de hal van het gemeentehuis is
deze dag gewoon tot 17.00 uur geopend
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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwvergunningen te verlenen:
• Jasmijnstraat 33, het wijzigen van de gevel van het
dagcentrum.
Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie
6, tel. 0297-387746. Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende tegen onderstaande besluiten,
binnen zes weken na toezending van deze besluiten, beroep instellen
bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam.

• Drie Kolommenplein 101, het vernieuwen van een serre.
Verzenddatum bouwvergunningen: 18 augustus 2009.
ter inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 33

Evenementenvergunningen
Op grond van artikel 2.1.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn vergunningen verleend voor:
• een watersportevenement bij Surfeiland op 15 augustus 2009.
Datum verzending vergunning 3 augustus 2009;
• de Triatlon op 30 augustus 2009.
Datum verzending vergunning 9 juli 2009;
• de Westeinder Havendagen op 5 september 2009.
Datum verzending vergunning 20 juli 2009.

t/m 14 aug

Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening
is de vergunning verleend voor:
• de Summer Dance Party op zaterdag 15 augustus 2009;
• de Kermis parkeerterrein Dreef, van 2 tot en met 7 maart 2010.
Datum verzending vergunningen: 6 augustus 2009.
• de Feestweek van 6 tot en met 12 september 2009.
Datum verzending vergunning 21 juli 2009.

t/m 21 aug
t/m 24 aug

woninGwet

t/m 20 aug
t/m 21 aug
t/m 21aug

t/m 25 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug
t/m 27 aug

Bouwaanvragen
Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Bezwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 207, het wijzigen van een gevel;
• Atalantalaan 2, het wijzigen van een gevel;
• Copierstraat 64, het plaatsen van een overkapping;
• Zeeltstraat 9, het plaatsen van een dakkapel;
• Zeeltstraat 11, het plaatsen van een dakkapel.

t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 28 aug
t/m 31 aug
t/m 1 sept
t/m 1 sept
t/m 2 sept
t/m 3 sept

Verleende bouwvergunningen
Een bouwvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt
zes weken na de dag van verzending, tijdens openingstijden of op afspraak, ter inzage bij de afdeling vergunningen en handhaving, balie 6,
tel. 0297-387746. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het bevoegde bestuursorgaan.

t/m 7 sept
t/m 7 sept
t/m 8 sept
t/m 11 sept

Barend Biesheuvel: “Summer
Dance Party is heel speciaal”

Regen, onweer en mist
De Summer Dance Party is tien
jaar geleden opgezet door Lennart Bader en Martin Sloesarwij in
het kader van het festiviteitenjaar
Aalsmeer 2000. Barend Biesheuvel

t/m 15 sept
t/m 17 sept
t/m 18 sept
t/m 1 okt

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 21 augustus 2009
• Bakboordstraat 25, het vergroten van een woning en berging
• Dorpsstraat 6-12, het gebruiken van het pand als
horecagelegenheid
• Gemaalstraat 1, het geheel plaatsen van een pergola
• Krabbescheerhof 14 en Sterrekrooshof 21, het veranderen
van een dubbele berging/garage
• Machineweg 137, het vergroten van de woning
• Oosteinderweg 287, het bouwen van een woning
• Uiterweg 323, het bouwen van een woning
• Werven 15, het plaatsen van een blokhut
• Wissel 1, het vergroten van de woning aan de zijkant
ter inzagetermijn tot vrijdag 28 augustus 2009
• Dorpsstraat 15, het gedeeltelijk vernieuwen en
vergroten van een hotel/restaurant
• Kamperfoeliestraat 1, het plaatsen van een dakkapel
• Lijnbaan/Oosteinderweg, het plaatsen van een dubbel
project/bouwbord t.b.v. verkoop en bouw project Dorpshaven,
met een instandhoudingtermijn van 3 jaar
• Machineweg 291-299, het plaatsen van een dam en
beschoeiing
ter inzagetermijn tot vrijdag 4 september 2009
• Bilderdammerweg 76, het oprichten van een bijgebouw
bij een woonhuis
• Aalsmeerderweg 459, het vergroten van een woning
en het verplaatsen van een garage/berging
ter inzagetermijn tot vrijdag 11 september 2009
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de
panden waarbij één extra woning wordt gerealiseerd
ter inzagetermijn tot vrijdag 18 september 2009
• Boomgaard 87, het plaatsen van een vlonder
• Maximastraat 18, het vergroten van een woning
• Maximastraat 20, het vergroten van een woning
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.
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.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Aanstaande zaterdag 15 augustus de tiende editie!

Aalsmeer - Als weer een nieuwe
uitdaging ziet Barend Biesheuvel
van Blue Magic de Summer Dance
Party, die aanstaande zaterdag 15
augustus plaatsvindt op het surfeiland. En ondanks dat hij dit succesvolle dance-evenement aan de
Westeinder alweer voor de tien keer
organiseert, lijken verveling en automatisme geen woorden die in zijn
woordenboek voorkomen. Barend
is gek op uitdagingen, zoekt elke
jaar nieuwe dingen en ‘kickt’ als het
feest stempel ‘geslaagd’ opgedrukt
krijgt. Grote, complete feesten voorbereiden en organiseren vindt hij
geweldig om te doen.
“Heel gaaf. We regelen licht, geluid,
loungetafels, attributen, etc. Van A
tot Z, zeg maar” en vervolgt: “Dit
wil natuurlijk niet zeggen dat ik zelf
muziek draaien niet leuk vind. Ook
dat doe ik met veel plezier, nagenoeg iedere vrijdag en zaterdag. Het
is m’n hobby en m’n werk. Als jonge gast mee begonnen. Nu ben ik
42 jaar en ik vind het nog steeds geweldig.”
De Summer Dance Party ziet hij als
een visitekaartje en promotie voor
zijn bedrijf. “Er gaat heel veel tijd inzitten, ook geld. Het levert financieel niets op, wel naamsbekendheid.
En hé, het is toch een heel speciaal feest.”

Kapvergunningen: Oosteinderweg 105, 5 coniferen,
12 knotwilgen, 2 berken, 7 elzen, 1 denneboom;
Wilhelminastraat 5, 1 populier: Wilhelminastraat 51,
1 populier;
Kapvergunning: Uiterweg 55, 2 witte berken, 1
kastanje;
Monumentenvergunning Oosteinderweg 245-247
(Bloemenlust) ;
Wijziging bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers
2005;
Vergunning voor de Triatlon op 30 augustus 2009:
Uitwegvergunningen: Achter Aalsmeerderweg 91-9395-101 Aalsmeer;
Inspraakontwerp nieuwe keur van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Ontwerp Natuurbeheerplannen Noord-Holland;
Inspraak structuurvisie Green Park Aalsmeer;
Inspraak bestemmingsplan Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3-5-7;
Voorkeursrecht in N201- zone;
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”en ontwerp hogere
grenswaarden besluiten;
Voorbereidingsbesluit op grond van de Wet
ruimtelijke ordening;
Kennisgeving onteigening Bestemmingsplan
“Oosteinderweg e.o. 2005” en Ontwerp
Uitwerkingsplan “Dorpshaven”;
Verkeersbesluit: Wilgenlaan aanwijzen als woonerf;
Kapvergunningen: Waterhoenstraat, 6 esdoorns, 1
berk, 1 conifeer, 2 wilgen, 2 eiken, 1 meelbes en 15
essen; Geerland 73, 1 kastanje;
Ontwerp Legger oppervlaktewateren van
Hoogheemraadschap van Rijnland;
Evenementenvergunning: Westeinder Havendagen;
de Feestweek van 6 tot en met 12 september 2009;
Kapvergunningen: Stommeerweg 46, 1 conifeer;
perceel sectie H 3131 (achter Uiterweg 260):
25 elzen, 8 berken, 3 dennen, 2 populieren
en 6 wilgen; t/m 4 sept Wet milieubeheer,
Kennisgevingen ontwerpbesluit: J.J. Borsboom
Aalsmeerderweg 243a; Rekreatiepark Aalsmeer, nabij
de Dambonsloot (sectie H nr. 450);
Kapvergunning: Ampèrestraat 41, 1 kastanje;
Uitwegvergunning: Herenweg 28/30, Kudelstaart;
Concept Verkeer- en Vervoerplan;
Wet milieu: kennisgevingen: de Groot
Waterbouw: oprichten en in werking hebben

t/m 14 sept

van een baggerdepot op een perceel in het
Westeinderplassengebied, kad. sectie H, nummers
294 en 295:, Loogman Tanken en Wassen B.V.
Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer ambtshalve een
aantal nieuwe voorschriften toevoegen;
Kapvergunning: Madame Curiestraat 12, 1 sorbus en
2 elzen;
Vergunning voor watersportevenement Surfeiland op
15 augustus 2009;
Tijdelijk verkeersbesluit: t.b.v. Summerdance Party
op het surfeiland op 15 augustus 2009;
Vergunningenvoor: de Summer Dance Party op
zaterdag 15 augustus 2009; kermis parkeerterrein
Dreef, van 2 tot en met 7 maart 2010;
Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;

werd gevraagd het licht en het geluid te verzorgen. Natuurlijk weet
hij het nog. Er werd gedraaid vanaf een platform in het water voor het
eiland. “Uitdagend, maar veel werk.
Maar de naam van de party was gezet.” De eerste editie trok gelijk zo’n
2000 bezoekers. Het feest bleek zo’n
succes dat besloten werd het dansfeest aan het water een vervolg te
geven. Barend sloot zich aan bij de
organisatie.
De tweede editie kan menigeen zich
misschien nog herinneren. Het werd
een party om het liefst zo snel mogelijk te vergeten. Opnieuw een platform voor de dj’s in het water, maar
dit keer geen mooi weer, maar regen, veel regen en onweer. In allerijl moest de apparatuur in veiligheid
gebracht worden en werd door alle medewerkers in de bus geschuild
voor het onweer. Toen dacht hij er
vast anders over, maar nu zegt Barend: “De schade viel mee.” Het was
in ieder geval ook geen reden voor
de organisatie om het bijltje er bij
neer te gooien. Gekozen werd wel
voor een andere opzet. Draaien op
het land, met het strand als dansmiddelpunt. De derde editie was
overigens opnieuw geen ‘doorzetter’. “Heel mistig”, weet Barend nog.
Maar opnieuw werd dit niet gezien
als laatste keer.
Professionele opzet
En middels gaat dus aanstaande zaterdag de tiende editie plaatsvinden.
Over hoogtepunten moet de organisator en geluidsman even naden-

ken. “De aankomst van dj Lady Dana. Ze arriveerde per legerboot met
mannen met fakkels. Heel spectaculair, maar oeps, we waren vergeten dit te melden bij de politie.”
Een wens: “Parasailers op de Poel.
Lijkt me geweldig.” Organisator van
het eerste uur, Lennart Bader, heeft
overigens besloten dit jubileumfeest
niet meer mee te organiseren. Zijn
plaats is nu ingenomen door Roeland van Spaandonk. En natuurlijk
kan dit feest met een heel professionele opzet niet zonder vrijwilligers.
Bouwen en opruimen
Barend vertelt: “We beginnen
woensdag met het bouwen van het
podium. Het podium komt strak tegen het speelschip aan en ter bescherming komen hier hekken omheen. Donderdag wordt het eiland
afgesloten en gaan we twee torens
van twaalf meter voor de entree
bouwen. Het wordt echt heel speciaal en dit kan mede door de nieuwe
inrichting van het eiland. We bouwen met ongeveer twintig vrijwilligers op, de techniek wordt verzorgd
door een groep van acht personen
en tijdens het feest loopt er twintig
man beveiliging rond en staan rond
de twintig personen achter de barunits. Als organisatie kom je trouwens nauwelijks toe aan genieten.
Er blijft altijd wel wat te regelen.” Na
afloop heeft de groep overigens ook
niet veel tijd om nog even na te genieten, want alles moet weer van het
eiland af en schoon achter gelaten
worden. De volgende dag staat alweer een nieuwe activiteit gepland.

Ook ‘s middags spektakel
Alvast zaterdag overdag het eiland
bezoeken, is een aanrader. De finale van de dj contest wordt gehouden en de waterskivereniging gaat
zorgdragen voor spektakel op het
water. ‘s Avonds nemen de bekende
dj’s Lucien Foort, Benny Rodriques
en Hardwell plaats achter de draaitafels. Ze zijn weliswaar niet zo beroemd als bijvoorbeeld dj tiësto,
maar staan garant voor een avond
swingen. “De top kunnen wij simpelweg niet betalen”, legt Barend
uit. “Daar zijn echt bedragen met
drie tot vijf nullen mee gemoeid.
Maar alle dj’s die we tot nu toe uitgenodigd hebben, zeggen het allemaal wel een hele leuke locatie te
vinden en willen graag terug komen. Dan doen we het goed, toch?”
Tien jaar Summer Dance Party valt
samen met nog een jubileum, dertig jaar Blue Magic licht en geluid.
Echter, het eenendertigste jaar gaat

Blue Magic niet in. Barend vertelt:
“Ik werk voor de organisatie van
grote projecten heel veel samen
met Wijnand Mol en Frans Mulkhuyzen. Toevallig ben ik met ze in
contact gekomen. Ze zochten speakers en opslag en klopten bij mij
aan. We hebben heel veel raakvlakken en hebben besloten samen te
gaan werken onder de naam Eventec. Blue Magic gaat daar onder vallen.” De organisator raadt tot slot alle bezoekers aan om qua kledingkeuze wat langer voor de kast te
blijven staan. “Er komt een filmploeg
opnames maken. Daarvan gaat een
dvd uitgegeven worden.” De Summer Dance Party op het surfeiland
begint aanstaande zaterdag 15 augustus om 19.00 uur en de entree
bedraagt 15 euro in de voorverkoop,
20 euro op de avond zelf. Wacht niet
te lang met een kaartje kopen, vol
is vol.
Door Jacqueline Kristelijn.

Traktatie van
Bloemenzegelwinkeliers

Aalsmeer - Ook deze vakantiemaand augustus blijven de Bloemenzegelwinkeliers hun spaarders verrassen. Twintig cadeaubonnen van 5 euro worden weggeven aan trouwe spaarders. De gelukkige winnaars zijn: H. Bader uit
de Hortensialaan 54, C.G. Berk uit
de Gerberastraat 11, C.P.M. de Boer
uit Schonedorp 22, A. Bosdam uit
de Geraniumstraat 42, A. Buis-Man
van de Uiterweg 415, E.N. Colenberg uit de P.F. von Sieboldlaan, D.
Dekkers, Zeilhof 24 in Rijsenhout,
familie Dokter, Bilderdam 19 in Leimuiden, J.P. Enthouven uit de Azaleastraat 30 en P. van Es uit de Cyclamenstraat 40. Ook vast blij met hun
cadeaubon zijn: A. Eveleens uit de
Hadleystraat 50, M. Könst van Legmeerdijk 194, P. Lauwers uit Anjerlaan 53, Susanne Peters van Uiterweg 108, A. Romeijn uit Rozenhof
41, mevrouw van Rijn uit Ketelhuis
34, J. Siebeling uit Cyclamenstraat
25, T. Stolp en J. Versteeg uit Ophelialaan 231, A. Tas uit Rozenstraat 44
en P. Vreken uit Vivaldihof 1.

‘Goud van oud’
in het centrum

Aalsmeer - Haal je bloemetjesoverhemd, plateauschoenen, wijde pijpenbroek maar uit de kast, want op
zaterdag 22 augustus gaan de horeca in Aalsmeer Centrum terug in de
tijd tijdens het Goud van Oud Zomerfestival. Alle Golden Oldies uit
de jaren zeventig, tachtig en negentig komen voorbij bij dit gezellige zomerfestival. Bij de zes deelnemende horecagelegenheden worden op
vijf verschillende locaties podia opgesteld voor een DJ of live-act. De
avond is van 20 tot 01.00 uur.
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AGENDA

Finale dj contest en demonstraties

Zaterdag Summer Dance
Party op het surfeiland!
Aalsmeer - Op het surfeiland wordt
aanstaande zaterdag 15 augustus
voor de tiende keer de Summer
Dance Party gehouden. De organisatie stelt alles in het werk om de voorgaande edities wederom te overtreffen. Het Surfeiland wordt van 19.00
tot 01.00 uur het domein van feestgangers, die uit hun dak gaan op de
meest zomerse muziek van Lucien
Foort, Benny Rodrigues en Hardwell. Ook dit jaar zal MC Choral de
muzikale gastvrouw zijn. Net als vorig jaar barst de beachparty al in de
middag los. Het middag-programma is gratis toegankelijk en begint
om 12.00 uur. Om 13.00 begint de finale van de DJ Contest 2009. De finalisten zijn: Re Beat (Stef van Dijk),
Ten Hooven (Joey Tienhooven), DJ
Espero (Kjeld de Wit) en DJ Triple
F (Stefano Loswijk). Na een spannende strijd zal de deskundige jury van professionele dj’s en mensen uit de entertainmentbranche de
winnaar bekend maken. Deze dj is ’s
avonds de openingsact van de Summer Dance Party.
Demonstraties en watersport
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 kneeboardwaterskieën is, moet zaterdagmiddag zeker komen kijken. Het belooft
in ieder geval een spetterende middag te worden en liefhebbers kunnen tegen een kleine vergoeding
zelf één 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.

wordt iedereen aangeraden om op
tijd aanwezig te zijn. Iedereen die
vóór 20.30 uur binnen is, krijgt van
de organisatie één gratis consumptie. Vorig jaar was het erg druk bij
de ingang vanwege strenge controle door de politie. 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 wederom een zero-tolerance beleid ten aanzien van
(soft)drugs.
Programma
12.00 uur: Aanvang middagprogramma. Start watersportdemonstraties. 13.00 uur: Aanvang finale
DJ Contest 2009. Finalisten: Re Beat
(Stef van Dijk), Ten Hooven (Joey
Tienhooven), DJ Espero (Kjeld de
Wit) en DJ Triple F (Stefano Loswijk).
16.30 uur: Juryuitslag: bekendmaking winnaar DJ Contest 2009. 18.00
uur: Einde middagprogramma, Surfeiland gesloten voor publiek. 19.00
uur: Aanvang Summer Dance Party,
optreden winnaar DJ Contest 2009.
20.30 uur: Optreden Lucien Foort.
22.00 uur: Optreden Benny Rodrigues. 23.30 uur: Optreden Hardwell.
01.00 uur: Einde.
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 avondprograma uit op 99.0 FM
via de kabel en 105.9 FM in de ether.
Info: www.summer-dance-party.nl.

Afterparty Summer Dance in N201

Playhouse met Quintino
Aalsmeer - Zaterdag 15 augustus
is voor de tiende keer de Summer
Dance Party op het surfeiland met
wederom een supergave line-up,
dus verplichte kost voor elke houseliefhebber! De Summer Dance
Party duurt tot 1.00 uur en omdat
de nacht dan nog jong is, is er na
afloop van dit feest voor iedereen
die nog energie over heeft een afterparty in de N201. Je kunt hier
nog de hele nacht doorhalen bij het
maandelijkse housefeest Playhouse
met deze keer niemand minder dan
Quintino! Met een sterke uitstraling
en groot talent kan niemand meer
om deze dj heen. Bekend geworden

van onder andere Nope is Dope en
als support van de Rocking with the
best tour van Laidback Luke door
heel Nederland heen is Quintino in
razend tempo uitgegroeid tot een dj
van groot formaat! Ook de eigen lokale helden Nista, Erik Walker en Diliciouz zullen hun beste beentje voor
zetten om het publiek tot diep in de
nacht op de dansvloer te houden.
De afterparty is van 0.00 tot 5.00 en
de entree bedraagt 5 euro. Let op!
Voor de afterparty in de N201 aan
de Zwarteweg is geen voorverkoop,
dus kom niet te laat, zorg dat je er
voor 2.00 uur bent! Meer info op
www.n201.nl

STAGE
MUSIC SHOP
LESGITArEn VALEnCIA
4/4
3/4
1/2

Kom op tijd!
Om lange wachttijden te voorkomen

Triomf voor zangeres Gerdie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
vond in een feestelijk opgedoft café Sportzicht de officiële presentatie
plaats van de eerste single van Gerdie. De Aalsmeerse all round zangeres nam onlangs haar eerste cd
op: ‘Als een vogel op een tak’. Gerdie’s vrolijke song verzet zich tegen
het doemdenken van de kredietcrisis en maakte op de vele aanwezigen een frisse en optimistische indruk. De cd-presentatie was geen
exclusief onderonsje van Gerdie en
haar ontdekker, de Amsterdamse
producer Tom Leeflang. Een keur
van artiesten had Leeflang uit de
scene van de Amsterdamse lichte
muze mee naar de Sportlaan genomen, waaronder de routineuze Ronald Engel en een aanstormend talent, Samantha Beij, die in Marcanti eerder dit jaar haar doorbraak
maakte. Ook zangeres Erica, André
Anders, Willeke Schonewille. Edo en
Lodie vertegenwoordigden de gemengd internationaal-Amsterdam-

Muziek
Zaterdag 15 augustus:
* Summer Dance Party op surfeiland, Kudelstaartseweg met dj’s
Lucien Foort, Hardwell en Benny
Rodriques van 19 tot 01u.
* Playhouse met dj Quintino in
N201, Zwarteweg, van 00 tot 05u.
Zaterdag 22 augustus:
* Zomerfestival ‘Goud van oud’ met
dj’s en live bands bij horecazaken in
centrum, in Markt-, Wetering-, Zijden Dorpsstraat van 20 tot 01u.
Vrijdaga 28 augustus:
* Goud van Oud met dj Kees Markman in restaurant Centennial, Oosteinderweg vanaf 21u.

se muziekwereld. Mede dankzij het
prachtige weer zat de stemming er
bij de trientallen bezoekers al snel in
en ontstond in de late middaguren
een oer-Hollandse gezelligheid. De
nog maar nauwelijks beschikbare
vierkante meters vloeroppervlak van
Sportzicht veranderden regelmatig
in een Jordanees dansvloertje. Ook
buiten werd in de warme zomerzon
meegenoten, want voor het evenement had Sportzicht bij uitzondering
een terrasvergunning.
Veel bezoekers droegen het speciaal voor dit evenement vervaardigde Gerdie on Tour t-shirt. Er wordt
gefluisterd dat zij alweer aan een
nieuwe single werkt, terwijl de
echo’s van haar cd-presentatie in
Aalsmeer-Zuid nog zachtjes nagalmen. Na optredens van André Hazes en Manke Nelis, inmiddels al
weer vele jaren geleden, was dit een
memorabele bladzij in de geschiedenis van het dit jaar jubilerende
café Sportzicht.

%59,%55,%49,-

Talentenveiling Rijzenspelers
voor musical ‘Kleine Parade’
Rijsenhout - Komend najaar 2009
gaan de Rijzenspelers de musical
‘De Kleine Parade’ van Wim Sonneveld spelen. Ze gaan deze uitdaging
aan omdat ze een jubileum te vieren hebben: 65 jaar Toneelvereniging de Rijzenspelers. Maar een
voorstelling als deze kost geld, veel
geld. Hoge auteursrechten, kostuums die perfect moeten worden,
enz.. Kortom, tijd voor een ludieke
actie! De opbrengst van deze actie
komt ten goede aan de voorstelling.
Daarom nodigen de Rijzenspelers u,
jou, jullie, je buurman, vriend, vriendin, winkels, bedrijven, kortom, iedereen uit om naar de talentenveiling te komen. Tijdens deze avond
wordt van alles aangeboden, een
ober voor een avond, een zelf gebakken appeltaart, ramen laten lappen, een gratis pianoles, een grime

metamorfose, of VIP plaatsen tijdens de komende musical ‘De Kleine Parade’ met ook nog een rondleiding achter de schermen. Wie wil
dat niet? Bied en sla je slag. Tijdens
de veiling zal er ook live muziek zijn
om de sfeer te verhogen. De sfeervolle en prachtige boerderij De Anna’s Hoeve aan de Aalsmeerderweg
stelt haar locatie beschikbaar. De
veiling is op zaterdagavond 22 augustus. Deuren open om 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur. De leden van de
Rijzenspelers hopen vele bezoekers
te mogen verwelkomen. En weet dat
de ontvangst warm zal zijn. Met koffie, muziek en de veiling vast en zeker een apart en gezellig avondje
uit. Komt allen en steun de jubilerende Rijzenspelers. Meer informatie is te vinden op www.derijzenspelers.hyve.nl.

Diversen
Donderdag 13 augustus:
* Discotheek Bon Ami, Dreef open
voor jeugd van 19 tot 23u. Iedere
donderdag en woensdag.
* Vaartocht voor begunstigers en

Vergaderingen
Maandag 17 augustus:
* Info-avond over concept verkeeren vervoerplan Aalsmeer in gemeentehuis vanaf 20u.
Donderdag 20 augustus:
* Eerste beraad en raad na zomerstop in gemeentehuis v/a 20u.

SOPrAAn bLOkfLUIT
%10,YAMAHA
LESbOEkEn VOOr GITAAr, bASS,
bLAASInSTrUMEnTEn En drUMS

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

Extra kaarten donderdag, vrijdag en zaterdag!

15de Aalsmeerse feestweek
met Waylon, Wolter en Jan
Aalsmeer - Qua muziek presenteert de stichting Feestweek
Aalsmeer een uitgebreid en gevarieerd programma in de tent van 6
tot en met 12 september en vooralsnog blijkt de keuze een schot in
de roos. De kaartverkoop loopt als
een trein. De passe-partouts zijn
uitverkocht, maar vanwege de enorme toeloop heeft het bestuur besloten extra kaarten te verkopen voor
de donderdag, vrijdag en zaterdag. Dit kan door enkele aanpassingen rond de tent op het Praamplein. Zo komen er extra toiletvoorzieningen, wordt een speciale rookruimte gecreëerd en worden aan
beide zijden van de tent barren geplaatst. Op woensdag 9 september
is het podium van de feesttent op
het Praamplein voor de Aalsmeerse
bands King Pelican, Rood, Wild, Ten
Beers After en de Alsjemaar Vande
Straatband. Op donderdag staat de
jubileum miss Aalsmeer-verkiezing
op het programma. Het is tot slot
alweer de vijftiende feestweek. De
optredens deze avond worden verzorgd door Waylon, Danny de Munk,

Jan Leliveld en Belle Perez. Vrijdag
11 september wordt een gezellige
Hollandse avond gehouden met in
de tent Wolter Kroes, Wesly Bronkhorst, Nick & Simon en dj Martijn en
extra geboekt: zanger Danny Lit. De
feestweek wordt zaterdag 12 september afgesloten met een spetterende slotavond met in de schijnwerpers de band Tour de Funk, Thomas Berge, Jan Smit en Eddy Walsh.
Heb jij nog geen kaarten? Haast je
dan naar één van de voorverkoopadressen. Naast in café de Praam
zijn kaarten verkrijgbaar bij boekhandel Bruna in de Zijdstraat, in de
Ophelialaan Ridder & Co. en in Kudelstaart bij Marskramer Berg in
het winkelcentrum. Bij alle voorverkoopadressen dient contact betaald
te worden, pinnen is niet mogelijk!
Kaarten voor de woensdagavond
met Aalsmeerse bands kosten 7,50
euro per stuk. Voor de donderdag,
vrijdag en zaterdag wordt 17,50 euro in de voorverkoop gerekend en
indien nog beschikbaar 22,50 euro
aan de zaal. Kijk voor meer informatie op www.feestweek.nl.

Davanti start nieuw seizoen
Appeltaart, ramen lappen en VIPplek

Exposities
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de
schop’ in Historisch Centrum bij Historische Tuin, ingang Praamplein.
Tot en met 30 augustus:
* Jubileumexpositie 50 jaar Fotogroep Aalsmeer in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m
zondag 14-17u.
* Schilderijen ouderen in grote zaal,
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen,
beelden, keramiek en glasobjecten
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg (t.o. watertoren). Open iedere
zaterdag en zondag 13-17u.
Zaterdag 15 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460 open van 11 tot 16u.
* Museum Historische Tuin, ingang
Praamplein open vanaf 13.30u. Ook
op zondag vanaf 13.30u.

sponsors stichting De Bovenlanden
van 19.30 tot 22u. Vol!
13 + 15 augustus:
* Toernooi voor eerste elftallen bij
RKAV in Beethovenlaan. Donderdag
en zaterdag vanaf 19u.
Vrijdag 14 augustus:
* Zomerschaken in ‘t Stommeerkwartier, Baccarastraat vanaf 20u.
Zaterdag 15 augustus:
* Finale dj contest en watersportdemonstraties op/rond surfeiland, Kudelstaartseweg vanaf 12u.
* Klaverjassen in De Oude Veiling,
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Workshop t.g.v. 50 jaar Fotogroep
Aalsmeer door Gert Wentzel, ‘Zelf
een vakantieboek maken’. Van 13 tot
14u. in Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Zondag 16 augustus:
* Zwemmen in Westeinderplassen
met Oceanus. Start 11u. surfeiland,
Kudelstaartseweg. Afstanden: 250,
500 of 1000 meter.
Dinsdag 18 augustus:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan.
Iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
Vanaf 1 september weer in sporthal
De Bloemhof, Hornweg.
Woensdag 19 augustus:
* Kinderspektakel met spelletjes en
theatervoorstellingen in Ophelialaan
van 13 tot 17u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene,
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
Donderdag 20 augustus:
* Rondvaart ANBO Aalsmeer. Vertrek 14u. vanaf Praamplein.
Vrijdag 21 augustus:
* Ronde Tafel gesprek voor ouderen
in Meander, Clematisstraat, 10-12u.
Zaterdag 22 augustus:
* Talentenveiling bij De Rijzenspelers in Anna’s Hoeve, Aalsmeerderweg, Rijsenhout vanaf 20u.

Aalsmeer - Na een stralende seizoensafsluiting tijdens Zingen op de
Zaan gaan de wekelijkse repetities
van het Aalsmeers Vrouwenensemble Davanti op dinsdag 18 augustus
weer van start. Davanti bestaat uit
vijftien enthousiaste zangeressen
die al vele jaren op hoog niveau met
elkaar zingen en staat onder leiding
van dirigent Lorenzo Papolo.Het repertoire is overwegend klassiek en
a-capella zang voert hierbij de boventoon. Davanti heeft nationale bekendheid gekregen door deelname
aan het T.V programma Korenslag.
Door de vakjury werd het koor ge-

prezen om haar muzikaliteit en jonge en frisse sound.
Na de zomerstop zal meteen gewerkt
worden aan de voorbereidingen van
een eigen concert dat op 6 november zal gaan plaatsvinden in de R.K
Kerk in Kudelstaart. Ook zal er al de
nodige aandacht besteed gaan worden aan de deelname aan de halve
finale van het Nederlands Koor Festival in het voorjaar van 2010. Davanti wist zich hiervoor te plaatsen
tijdens de provinciale voorrondes in
april. Meer informatie over Davanti
is te vinden op www.davanti.nl of bij
P. v/d Berg, tel: 0297-322298.

Start repetities bij ACOV
Aalsmeer - Na een welverdiende vakantie gaan de repetities bij
de ACOV weer beginnen. Op donderdag 20 augustus gaat het najaarsseizoen weer van start. Er moet
de komende maanden hard gewerkt worden om op 21 november een uitvoering te kunnen geven. Op het programma staan ‘Ein
Deutsches Requiem’ en het ‘Schicksalslied’ van Johannes Brahms en
Psalm 42 van Mendelssohn. Deze

werken zijn niet makkelijk, maar afgaande op het succes van de vorige
concerten zal de ACOV vast en zeker weer in staat zijn de bezoekers
een geweldige avond te bezorgen.
Voor dit concert is een unieke samenwerking tot stand gekomen met
COV IJmuiden. Op 13 november zal
de ACOV haar medewerking verlenen aan een concert in IJmuiden en
een week later komt COV IJmuiden
naar Aalmeer.

Foto Jaap Spaander.

Jubileumexpositie in Oude Raadhuis

Verrassend werk leden
Fotogroep Aalsmeer
Aalsmeer - Een halve eeuw plezier in fotograferen is een jubileumuitgave naar aanleiding van het
vijftigjarig bestaan van Fotogroep
Aalsmeer. Naast dierbare foto’s van
leden in dit rijk geïllustreerde boekje toont een twintigtal leden van de
groep recent fotowerk in het Oude Raadhuis van Aalsmeer. Marian Kaayk voorzitter van de stichting
KCA, sprak in haar openingstoespraak de wens uit dat deze expositie met een lage drempel, mogelijk een aanzet is om de belangstelling voor kunst en fotografie te vergroten. Het woord amateurfotograaf
klinkt als een eerbare titel. In grote
lijnen zijn er twee soorten amateurfotografen: de lichte en de zwaardere. De lichte, dat is het gros van
de bevolking dat vakantiekiekjes en
huiselijke taferelen schiet, puur uit
gewoonte of vooer eigen plezier. De
zware dat zijn de meer gespecialiseerde types die fotografie bedrijven als een kunstvorm. Zij zijn vaak
aangesloten bij fotoclubs en fotodiscussiegroepen en maken serieuze foto’s. Dat zijn ook de activiteiten van de mensen in Aalsmeer.
Hanneke van Dorp, Jan Kohl en Michel de Nooy die de expositie vorm
hebben gegeven boden de leden
de mogelijkheid om een breed scala aan onderwerpen te tonen, zonder de beperking van een overkoepelend thema. Dit resulteerde in
een evenwichtig expositieplan dat
door Louk Kluck van KCA vakkundig werd uitgevoerd. Wie het boekje doorbladert en de expositie bekijkt krijgt een verrassend beeld van
hoe serieus de groep bezig is met
het fotovak. Het zijn vooral de foto’s
van zorgvuldig uitgezochte, verstilde
momenten zoals verse sneeuw op

een dekschip, die direct in het oog
springen. Geliefde onderwerpen zijn
natuur, architectuur en het bevroren
spel van licht en schaduw. Bijzondere foto’s, voorzien een van persoonlijk onderschrift vertellen het verhaal
over de betekenis van licht, beweging of een emotie die de fotograaf
wel moest vastleggen. Wachten op
de juiste blik van het stokstaartje in
Artis of de beste pose van een grizzlybeer, gezien op een verre reis.
Net die schaduw vangen op een citroengele dahlia in de Historische
Tuin of de schoonheid tonen van
een eenzame schaatser op de Westeinder. De symboliek van een regenboog op Schiphol door de ogen van
iemand met vliegangst. Teruggaan
naar de werkplaats van een Griekse kleermaker om net dat poëtische
moment te pakken. Of de esthetiek
van een wandelaar die precies tussen twee strandhuisjes de compositie doorsnijdt. Weer anderen maken
nauwkeurige studies van Hollandse
wolkenluchten of zoeken spannende diagonalen in een brug. Zoomen
in op een spinnenweb tussen twee
wasknijpers. Daarnaast zijn er fotografen die hun camera gebruiken
voor experiment: met infrarood de
schaduw ontdekken in de inktzwarte nacht. Of gewoon, zoals Willem
Joris Kniep de oudste fotograaf van
de groep heeft gedaan, zonder te
worden opgemerkt een foto maken
van kindergezichten vol betovering
tijdens een poppenkastvoorstelling.
De tentoonstelling vijftig jaar Fotogroep Aalsmeer is tot en met 30 augustus te bewonderen in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat. De toegang is gratis. De deur staat iedere
donderdag tot en met zondag open
tussen 14.00 en 17.00 uur.

Leuk detail is dat hun dirigent,
Piet Hulsbos, van oorsprong uit
Aalsmeer komt. Naast het feit dat
er bij de ACOV serieus gestudeerd
wordt, staat ook het sociale aspect
hoog in het vaandel. Dit blijkt onder andere uit het feit dat het koor
van 11 tot 13 september afreist naar
Brabant voor een ontspannen studieweekend. Houdt u van zingen en

bent u op zoek naar een leuk, gezellig koor? Kent u bovendien bovengenoemde werken? Dan bent u
van harte welkom om op donderdagavond te komen luisteren. Het
koor is vanaf 20.00 uur te vinden in
gebouw Irene in de Kanaalstraat.
Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met voorzitter Annet
de Jong, tel. 0297-329443.
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Brandweer Aalsmeer naar
Uithoorn voor brandje
Aalsmeer - Zaterdagavond 8 augustus omstreeks half elf is de
brandweer van Aalsmeer opgeroepen voor een buitenbrand aan het
Amfibiëenpad in Uithoorn. Ter plaatse bleek een bankje in de brand te
staan. De brandweer bluste de
brand met behulp van twee stralen

Van de hak
op de tak

hoge druk. Een ‘makkie’ dit vuurtje
voor de spuitgasten, maar het had
natuurlijk anders kunnen verlopen.
Het vuur had om zich heen kunnen
slaan. De brandweer van Aalsmeer
wist dit te voorkomen. Het vermoeden bestaat overigens dat de brand
is aangestoken.

Karakteristiek,
wat is dat oma?

Uit de B&W-kamer...
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
heeft en convenant afgesloten met
de woningcorporatie Eigen Haard.
De gemeente kan binnen de kaders van dit convenant aan de woningcorporatie gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) verstrekken
of het mogelijk maken dat de corporatie inzage krijgt in deze gegevens. De gemeente heeft daartoe in
het gemeentelijke privacyreglement
vastgelegd in welke mate gegevens
kunnen worden verstrekt uit de basisadministratie.
B&W hebben op 11 augustus besloten de gemeenteraad voor te stellen om over te gaan tot verlenging

van de aanwijzing ingevolge de Wet
voorkeursrecht gemeenten, een periode van 1 jaar, op basis van het
structuurplan “Herinrichting omgeving Burgemeester Kasteleinweg
2020”, gedateerd 10 mei 2007.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft een extra exploitatiebijdrage toegekend aan de ESA
BV voor het beheer en de exploitatie van gymzaal De Rietpluim voor
2009.
Het college van B&W heeft twee
medewerkers aangewezen als toezichthouders Wet Milieubeheer alsmede als tijdelijk onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Aalsmeer,
dit laatste voor de duur van 1 jaar.

Heren Zwart van Timpaan (links), Meuwese van Synchroon en wethouder Nijmeijer ondertekenen de exploitatieovereenkomst voor project ‘Dorpshaven’.

“Bouwen op dik water, wordt dat wel wat?”

‘Dorpshaven’ evenwichtig
plan met veel kwaliteiten
Aalsmeer - Woensdag 12 augustus jl. ondertekenden de gemeente Aalsmeer tezamen met projectontwikkelaars Synchroon en Timpaan de exploitatieovereenkomst
voor woningbouw in het Lijnbaangebied. De akkers tussen de Lijnbaan, Dorpsstraat, Oosteinderweg
en N201 lagen jaren braak, maar
daar komt nu snel verandering in.
Eind volgende week, op 22 augustus, gaan de eerste huizen die Synchroon ontwikkelt de verkoop in.
‘Collega’ Timpaan start de verkoop
eind 2009. In totaal gaat het om 333
huizen die onderdeel gaan uitmaken van het project ‘Dorpshaven’.
Overigens worden niet alleen de
akkers aan het Lijnbaangebied bebouwd; ook op het land dat aan de
Oude Spoordijk grenst, komen woningen. Het is een mooi project, zo
vindt wethouder Berry Nijmeijer. Hij
ondertekende de overeenkomst gisterenmiddag namens de gemeente.

Ooit had hij er weinig vertrouwen in.
“Toen ik in 2004 nog raadslid was,
zag ik het niet zo erg zitten. Bouwen
op ‘dik’ water, wordt dat nou wel
wat? Het heeft lang geduurd maar
uiteindelijk is er een prachtig plan
gerealiseerd”, aldus Nijmeijer. Ontwikkelaars Synchroon en Timpaan
kunnen hem daar uiteraard in bijvallen. “Het is een vrij moeilijke plek
die vraag om een intelligente oplossing. En veel, veel zand”, aldus
de heren Meuwese van Synchroon
en Zwart van Timpaan. Vrachtwagens vol zand hebben af en aan gereden om het totaal zo’n vijf meter
op te hogen. Het belooft een waterrijk woongebied te worden (alle huizen grenzen er aan) waar het rustig wonen is. Samengevat, zoals de
ontwikkelaars het als een reclameslogan omschrijven: “Een evenwichtig plan met veel kwaliteiten: dorps,
jong en aantrekkelijk.” Volgend jaar
gaat de eerste paal de grond in.

Veiliger Mijnsherenweg
over dankzij lane lights
Kudelstaart - De gemeente heeft
op de Mijnsherenweg bij de kruising met de Madame Curiestraat
en de Schweitzerstraat zogenaamde lane lights laten aanbrengen.
Schoolgaande kinderen kunnen
daardoor in het nieuwe schooljaar
veiliger oversteken. Door de lane
lights worden de twee oversteekplaatsen over de Mijnsherenweg
duidelijk geaccentueerd. Daardoor
is het voor het naderende verkeer
al van grote afstand te zien dat er

Hoge schutting
Werven taboe!

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders stelt
voor om de aanvraag om bouwvergunning voor de reeds geplaatste

wordt overgestoken. Voor deze lane lights zijn palen met drukknoppen aangebracht.
Wanneer een voetganger die wil
oversteken een knop indrukt, gaan
de lichten circa 12 seconden knipperen. Maar ook voor fietsers wordt
oversteken veiliger. Wanneer fietsers komen aanrijden, worden de
lane lights geactiveerd door detectielussen die in het fietspad zijn
aangebracht.

schutting aan de Werven te weigeren voor dat deel dat meer dan één
meter hoog is in de zone voor de
voorgevelrooilijn.
Tevens handhavend op te treden tegen alle schuttingen hoger dan één
meter voor de voorgevelrooilijn in de
Werven.

In het gemeentehuis vanaf 20.00 uur

Maandag inloopavond over
verkeer- en vervoerplan
Aalsmeer - Maandag 17 augustus begint om 20.00 uur de inloop/
informatieavond over het concept
Verkeer- en Vervoerplan. De bijeenkomst is tot 21.30 uur en vindt
plaats in het gemeentehuis. Tijdens
deze avond kunnen geïnteresseerde bewoners informatie inzien over
de verschillende onderdelen van het
concept Verkeer- en Vervoerplan.
Ook kan om een toelichting gevraagd worden aan een van de beleidsmedewerkers. Iedereen kan tot
9 september schriftelijk zijn of haar
mening geven over het plan. De reacties uit de inspraak zullen daarna
worden verwerkt en de verwachting
is dat het Verkeer- en Vervoerplan
begin oktober in het Beraad kan
worden besproken. Reacties kunnen
gemaild worden via avvp@aalsmeer.
nl of per brief gestuurd worden naar
de Gemeente Aalsmeer, College van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder
vermelding van: ‘reactie op Verkeeren Vervoerplan’. Het plan is, evenals enkele bijlagen en een samenvatting, te downloaden via de website www.aalsmeer.nl en is in te zien
in het gemeentehuis.
Twee rijstroken
Enkele highlights uit het concept

Verkeer- en Vervoerplan: Voor de inrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Aalsmeerderbrug
en de toekomstige Noordvork is het
advies om twee rijstroken Aalsmeer
uit en één rijstrook Aalsmeer in aan
te leggen. Hierdoor kan het autoverkeer blijven doorstromen en blijft
het wegennet van Aalsmeer goed
bruikbaar. Bovendien kan de hoogwaardige openbare vervoerverbinding goed worden ingepast.
Shared space inrichting
Voor de kruising van de Stationsweg
met de Uiterweg en de Van Cleeffkade en het gehele Raadhuisplein
is het advies een shared space inrichting te maken. Dit is een inrichting waarbij de nadruk wordt gelegd
op de verblijfs- en winkelfunctie van
dit gebied. Het zal een plein worden
zonder specifieke geleiding voor de
verschillende verkeersdeelnemers.
Dat lijkt op het eerste gezicht onveilig, maar heeft in de praktijk bewezen dat weggebruikers veel rustiger gaan rijden en het daardoor verkeersveiliger wordt.
Op het huidige tracé van de N201
komt een hoogwaardige busverbinding. Het goederenvervoer in
Aalsmeer zal zoveel mogelijk via
de regionale hoofdstructuur (nieu-

we N201 en Legmeerdijk) worden
afgewikkeld. Er komen voorzieningen voor de bevoorrading van
de winkels in het Dorp en met name de Zijdstraat. Voorlopig komt
er nog geen betaald parkeren in
Aalsmeer. Aalsmeer wil het aantal
parkeerplaatsen conform de landelijke richtlijnen handhaven.
Verbeteren fietsstructuur
De gemeente wil de fietsstructuur
verbeteren door op verschillende plaatsen nieuwe fietspaden aan
te leggen en te zorgen voor oversteekvoorzieningen. In Aalsmeer
Oost gaat de Middenweg zorgen
voor ontlasting van de andere drukke lintwegen. De nieuwe Middenweg sluit aan op de nieuwe N201 en
zorgt voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer
en de aansluiting met de Noordvork.
In de Hornweg komt bij de kruising
met de nieuwe N201 een knip voor
het vrachtverkeer (maximale doorrijhoogte is 2.6 meter).
De kruispunten van de Legmeerdijk met de Mijnsherenweg en de
Hoofdweg zullen in overleg met provincie Noord-Holland en gemeente
Uithoorn worden aangepast om de
auto-ontsluiting van Kudelstaart te
verbeteren.

2008 Dynamisch jaar voor
Amstelland Bibliotheken

Aalsmeer - 2008 Was het eerste
jaar in het bestaan van Amstelland
Bibliotheken. Door de fusies van de
bibliotheken van Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn is een belangrijk
onderwerp van bibliotheekvernieuwing in de provincie Noord-Holland, namelijk schaalvergroting van
organisaties, gerealiseerd. “Dit eerste jaar was mede door de fusie een
zeer dynamisch jaar voor de klanten van Amstelland en voor de medewerkers”, aldus directeur Els Verhagen in het jaarverslag. Zowel de
klanten als de medewerkers hebben
moeten wennen aan de veranderingen, maar de professionalisering
heeft nu reeds positief resultaat. Zo
is het aantal bibliotheek-pashouders met 2 procent gegroeid en is
het aantal bezoekers met 5 procent
toegenomen. De invoering van de
selfservice is per november 2008 afgerond en heeft ruim een half jaar in

beslag genomen. De complete ICT
infrastructuur is in 2008 vernieuwd
waardoor de zeven bibliotheken in
Amstelland nu via glasvezel zijn verbonden. Hiermee is een grote kwaliteitsimpuls van de digitale dienstverlening gerealiseerd. Dit heeft er
overigens niet toe geleid dat meer
inwoners in het verzorgingsgebied
lid geworden zijn. Dit aantal is gelijk gebleven. Het aantal uitleningen is gedaald met acht procent
en dit kan komen door de invoering
van verlenggeld en de sluiting voor
een periode van vier maanden van
de bibliotheek in Middenhoven Amstelveen. Amstelland Bibliotheken
heeft in 2008 verschillende onderwijsprogramma’s voor het basisonderwijs in Aalsmeer, Amstelveen en
Uithoorn op een lijn gebracht, zowel
qua inhoud en programma, als qua
tarieven. In Aalsmeer en Uithoorn
is het programma tevens uitge-

breid zodat vanaf schooljaar 20092010 een ‘doorlopende leerlijn’ op
het gebied van informatie-educatie
kan worden aangeboden. Aan het
einde van 2008, in december, is in
Aalsmeer de nieuwe bibliotheek in
brede school De Mikado in Oost geopend. De bibliotheek richt zich qua
inrichting en collectie vooral op de
jeugd en de participanten van de
brede school. Volwassenen kunnen
er terecht om in de aparte leesruimte een tijdschrift en de krant te lezen
of gebruik te maken van de pc’s met
exclusieve databases en internet.
Ook kunnen volwassen pashouders
boeken reserveren en ophalen.
Voor dit jaar 2009 hoopt Amstelland Bibliotheken de fusie organisatorisch af te ronden. Gepland staat
dit jaar nog de (her)huisvesting van
onder andere de bibliotheek in Kudelstaart.

Nostalgische keuze provincie Noord-Holland

Waterwolftunnel naam tunnel
nieuwe N201 onder Ringvaart
Aalsmeer - Een definitieve naam
is gekozen voor de tunnel onder de
Ringvaart voor de nieuwe N201. Tot
1 mei bestond voor iedereen de mogelijkheid om mee te denken over
de naam van deze nieuwe tunnel.
Menigeen bezocht hiervoor de site van de N201 en de eerste maanden bleek er vooral voorkeur te zijn
voor de Rijk Tunnel, uit respect voor
het plaatsje Rijk dat moest wijken
voor de uitbreiding van luchthaven Schiphol. Op twee stond lange
tijd de Bovenlandentunnel en deze
naam heeft natuurlijk alles te maken
met het nabij gelegen natuurgebied.
Goed scoorden ook de Oude Meer
tunnel en de Rietwijcktunnel. In totaal kon uit tien tunnelnamen gekozen worden. De andere keuzes waren de Alsmartunnel, de Groene As
tunnel, Heringtunnel, tunnel ‘t Farregat, Verremeertunnel en Waterwolftunnel. De provincie Noord-Holland

had uiteindelijk het laatste woord
en deze dames en heren hebben
in de vergadering van afgelopen 11
augustus gekozen voor Waterwolftunnel. Een nostalgische keuze met
een terugblik naar het verleden. In
de Middeleeuwen waren er namelijk tussen Amsterdam, Haarlem en
Leiden tenminste drie veenmeren:
Het Spieringmeer in het noorden,
het (oude) Haarlemmermeer in het
midden en het Leidsemeer in het
zuiden. Door vervening ten behoeve van de brandstofvoorziening van
de groeiende steden en hun bedrijvigheid, en als gevolg van golfafslag
door slechte of ontbrekende bedijking, verdween er steeds meer veenland. De meren smolten omstreeks
1500 na een aantal hevige stormen
samen tot de (nieuwe) Haarlemmermeer met een oppervlakte van bijna 17 duizend hectare. Vanwege
het woeste en landvretende karak-

ter van het meer kreeg het de bijnaam Waterwolf. Voorlopig kan overigens nog niet door de nieuwe tunnel gereden worden. De werkzaamheden zijn nog in volle gang. In de
planning zit in 2011 klaar!

3 Woningen aan
Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad
het bestemmingsplan Aalsmeerderweg 250a, 282 en 322 aangeboden ter vaststelling. Het bestemmingsplan maakt de bouw van drie
woningen mogelijk op de percelen
waar voorheen de bouwontsluitingen naar Nieuw-Oosteinde gelegen waren. Het college heeft wel
besloten om in verband met weg-

Aalsmeer - Het gemeentebestuur
zegt zo af en toe zich te hechten
aan het behoud van de karakteristieke elementen in het dorp Aalsmeer.
Uit het verleden en heden blijkt maar
al te vaak dat het gemeentebestuur
niet weet waar ze het over heeft. De
meerderheid van de raadsleden, het
college en de ambtenaren zijn elders
geboren en getogen. Daardoor is het
best mogelijk dat ‘ze’ echt niet weten waar ze het over hebben, dat is
gebleken in de loop der tijd. Er zijn
te veel sloopvergunningen afgegeven voor karakteristieke zaken die
mij lief waren. Toch is het opvallend
dat er heel wat inwoners, die niet in
Aalsmeer zijn geboren en getogen
maar wel wonen, zich inzetten voor
korenmolen De Leeuw, stichting Oud
Aalsmeer, de Historische Tuin, de
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer,
de Bovenlanden, etc. Ik denk dat het
goed is als we die mensen koesteren, die zijn echt voor Aalsmeer gaan
voelen. En eigenlijk moet dat ook zo
zijn met de ambtenaren en de politiek. Natuurlijk zullen die mensen altijd zeggen dat ze voor het behoud
van een karakteristiek Aalsmeer zijn,
maar hoe bedoelen ze dat dan? Er is
al zoveel karakteristieks verdwenen.
Een karakteristiek dorp heeft te maken - ook - met nostalgie, tradities
en gewoonten. Zo zou de pramenrace in september een traditie genoemd kunnen worden, omdat het
een typisch Aalsmeers volksfeest is
geworden met Aalsmeerse pramen,
voortgestuwd door de penta. Tot voor
enkele jaren geleden hadden we jarenlang het bloemencorso, dat lange
tijd stand heeft gehouden, veel bezoekers trok, veel vrijwilligers had.
Voor mijn gevoel is het bloemencorso als een pudding in elkaar gezakt. Jammer hoor. Wat ook een traditie was, waren de verlichte voortuinen in Aalsmeer. Er trokken ‘s avonds
duizenden mensen langs de tuinen.
Ook dat was een jarenlange traditie
waaraan iedereen meedeed. En na
jaren rond het corso, gingen de lichten in alle tuinen uit. Een andere traditie, eigenlijk een typisch Aalsmeerse gewoonte, vond in de week voor
Pinksteren plaats. Iedereen, die voor
het huis een plank of een brug over
de sloot had liggen, zorgde er voor
dat het bruggetje of de plank er weer
fraai bij lag. De plank werd geteerd
en er werden schelpjes gestrooid. De
zijkanten en de leuningen werden wit
geschilderd. Deze gewoonte is eigenlijk verdwenen nu.
Op een mooie zomeravond zat je
voor het huis en maakte je een praatje met deze en gene. Dat was in de
‘ons kent ons’ tijd. In de tijd van de
walhokken, de schuithutten en houten pleeën. De bakkerskar, de groenteboer langs de weg en aan de deur.
De melkboer die de melkpannetjes
vol schepte. De netten van de vissers
die op het Stokkeland te drogen hingen. De pramen en dekschuiten met
bloemen of planten die via de sloten
naar de veilingen vaarden. De achterdeur die meestal open was. Het
klompenhok. Geen fraai inpakpapier
voor een bos bloemen. Bloemen rolde men in krantenpapier. Bij de kruidenier werden de bruine papapieren
zakken vol geschept met bruine bonen, erwten of suiker. Iedereen kende iedereen. Er waren veel inwoners
met dezelfde achternaam. Bijnamen
waren het gevolg: Zo hield men de
families uit elkaar. Je kende elkaar. Je
hielp elkaar. Je groette elkaar. Er waren Buurters, Kudelstaarters, Farregatters en Aalsmeerders. Er was een
Vrouwentroost, de loswal en de Kolenhaven. En nog steeds bijzonder en
karakteristiek zijn de sloten en plassen, de seringenakkers en rietsudden, de watertoren, de kerktorens en
voormalige bloemenveilingen.
Het zijn de dingen die ‘t ’m doen. Een
karakteristiek dorp is niet de brug
weer terug brengen in de Van Cleeffkade of wat er nog staat aan zogenaamde karakteristieke pandjes: Behouden door ze tussen de nieuwbouw te klemmen. Er zit geen goed
beleid in. Nu is het zoiets als redden
wat er nog te redden valt. Het grootste ‘karakteristieke’ deel van ons
dorp werd allang weg gehakt, denk
daar maar eens over na. Als je hier
geboren en getogen bent of je plek
gevonden hebt, weet je dat. Dan verlang je bijna terug naar de paling met
stroop, stiense bonen of Piet Vissers.
Aalsmeer en Kudelstaart rukken op
en daarvoor moeten groen en blauw
verdwijnen. Bloemenschuren en ketelhuizen, schoorstenen, kippenbruggetjes zie je nauwelijks meer. “Oma,
wat bedoelen ze met karakteristiek?
Is dat ouderwets of zo?”
Coq Scheltens
verkeerslawaai hogere grenswaarden vast te stellen voor de maximaal
toelaatbare geluidbelasting voor de
drie woningen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er is op gereageerd
door enkele inwoners. In het beraad
van 10 september zal aan de indieners de mogelijkheid worden geboden hun zienswijze toe te lichten.
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Voor 8ste keer toernooi
voor elftallen bij RKAV
Aalsmeer - Op donderdag 13 en
zaterdag 15 augustus wordt voor
de achtste keer het Renault Nieuwendijk Auto Benelux RKAV toernooi voor eerste elftallen gehouden
op het sportcomplex van RKAV aan
de Beethovenlaan. De prijzen zullen
dit jaar worden uitgereikt door burgemeester Pieter Litjens. Het is ondertussen een écht Aalsmeers toernooi geworden. De deelnemende
verenigingen zijn vv Aalsmeer, RKDES, SCW en uiteraard het organiserende RKAV. Het toernooi vindt
altijd plaats op twee dagen. Zowel
op donderdag 13 als op zaterdag 15
augustus vangen alle wedstrijden
om 19.00 uur aan. Zowel de organisatie als de betrokken trainers willen met nadruk stellen, dat het een
voorbereidingstoernooi is op het komende seizoen 2009-2010. Het kan
daarom best zo zijn, dat de trainers
op beide avonden diverse technische zaken uitproberen met hun
teams. Uiteraard is het doel van ie-

dere wedstrijd en het doel van een
toernooi om deze te winnen. Maar
het doel van dit toernooi is ook om
alle teams zo optimaal mogelijk aan
de competitie te laten beginnen.
Blessures horen daar uiteraard niet
bij. Respect zal daarom een belangrijke factor zijn.
Op zaterdag 15 augustus zal de winnaar van dit toernooi de beker krijgen uitgereikt uit handen van niemand minder dan burgemeester Litjens van Aalsmeer. Na deze uitreiking zal dj Kees Markman persoonlijk voor een gezellige afsluiting zorgen. De wedstrijden worden geleid
door KNVB scheidsrechters. Voor de
twee avonden zijn vier scheidsrechters uitgenodigd, zodat geen enkel
team twee keer dezelfde scheidsrechter ontmoet.
Programma: Donderdag 13 augustus: Veld 1 RKAV – SCW en Veld 2
RKDES - VVAalsmeer. Zaterdag 15
augustus: Veld 1 RKAV - RKDES en
Veld 2 SCW - VVAalsmeer.

Schaken in ‘t Stommeerkwartier

Huub Joosten aan kop
bij het zomerschaken
Aalsmeer - Huub Joosten, speler
bij De Amstel in Uithoorn, leidt na
10 ronden de dans om het zomerkampioenschap van Schaakclub
Aalsmeer. Vrijdag wist hij in recordtempo tot tweemaal toe te winnen van Abdul Wasei. Hij heeft hierdoor nu twee punten voorsprong op
de rest van het veld. Mede koploper Jan Bosman had een zware tegenstander in Joran Donkers. Beiden speelden met wit ijzersterk en
lieten de ander geen kans. Hierdoor
scoorden beiden dan ook een overwinning. Arie Spaargaren had een
goede avond en liet Cees Verburg
alle hoeken van het bord zien. Met
vier punten erbij heeft Arie weer
aansluiting met de kopgroep.
Willem Hensbergen laat daarentegen de kopgroeg aan zich voorbij
gaan. Vrijdag dacht hij in eerste instantie beter te staan, maar Vincent
Jongkind toonde haarfijn zijn ongelijk. Ook in de tweede partij werd hij
geklopt door Vincent, die hierdoor
de derde stek bezet. Elham Wasei
had zich goed voorbereid op zijn
partij van vrijdag. Hij moest namelijk
tegen Marco Hutters, die, zoals wij
inmiddels wel weten, reuze gevaarlijk kan zijn. Een gewaarschuwde
schaker telt echter voor twee en dat
was er net een teveel voor Marco.
Tom van der Zee zorgde voor een
kleine verrassing door Hans Pot op
2-2 te houden. Hans weet de juiste vorm nog niet echt te vinden deze
zomer. Wellicht last van zomerkriebels? Ger Lubbers zorgde voor flink
wat opschudding door remise aan
te bieden tegen Clemens Koster.
Nu is dat op zich niet zo raar, maar
wel als je een stuk voor staat. Clemens weigerde resoluut. Niet omdat
hij zoveel vertrouwen had in eigen
kunnen, maar hij had simpelweg
niet goed geteld! Om de consternatie nog groter te maken liet Ger zich
van de wijs brengen en wist zelfs de
partij te verliezen! Mooi evenwicht

was er tussen Leo Buis en Rob van
Haaften, terwijl Willem Alderden als
een haas uit de startblokken vloog.
Willem staat al lange tijd bekend
om zijn snelheid, maar tegenstander Anton Kraaij werd hierdoor danig verrast. Hij verloor dan ook al
snel grof materiaal en moest de vlag
strijken. In de tweede pot was Anton
op zijn hoede en wist het evenwicht
te behouden.
Uitslagen 10e ronde zomercompetitie: Vincent Jongkind - Wim Hensbergen 4-0
Jan Bosman - Joran Donkers 2-2
Abdul Wasei - Huup Joosten 0-4
Jan v/d Laarse - Gerrit Harting 1-3
Arie Spaargaren - Cees Verburg 4-0
Elham Wasei - Marco Hutters 4-0
Hans Pot - Tom van der Zee 2-2
Ger Lubbers - Clemens Koster 0-4
Anton Kraaij - Willem Alderden 1-3
Leo Buis - Rob van Haaften 2-2
Stand aan kop na 10 ronden zomercompetitie: 1. Huub Joosten, 2.
Jan Bosman, 3. Vincent Jongkind, 4.
Gerrit Harting, 5. Arie Spaargaren, 6.
Elham Wasei, 7. Cees Verburg, 8. Jan
van Willigen, 9. Ron Klinkhamer, 10.
Jan van der Laarse, 11. Abdul Wasei,
12. Clemens Koster, 13. Marco Hutters, 14. Tom van der Zee, 15. Willem Alderden.
Willem Alderden nog altijd ijzersterk.

de hersteld te zijn voor het Nederlands Kampioenschap. Op hetzelfde toernooi greep het Aalsmeerse
duo Guido Mopman en Sven Vismans net naast de halve finale. Ze
wisten hun eerste twee wedstrijden
imponerend te winnen alleen in de
kwartfinale werd verloren van EricJan Rothfusz en Jeroen van Zwieten. Laatsgenoemden werden in de
kleine finale verslagen door het eerder genoemde duo Spijkers/de Kogel.
Ook de jongste telg van BeachTeamAalsmeer liet van zich horen,
Jeroen Vismans uit Amstelveen pakte samen met zijn partner Jan-Joost
van den Bogert de gouden medaille in de eerste divisie in Scheveningen. De kersverse Nederlands Kampioen onder de 20 jaar won al zijn
wedstrijden en klopt hiermee aan de
deur van de landelijke top.

Zwemloop en waterpolotoernooi

Nieuw jasje Oosterbad
Aalsmeer - Na jaren lang een kale witte muur, wordt het Oosterbad
aan de buitenkant nu opgesierd
door vrolijke foto’s. Van een goudvis
en badeend tot aan duikende mensen. Het Oosterbad staat niet stil, is
zelfs lekker in beweging. Niet alleen
met het uiterlijk, maar ook met allerlei activiteiten. Op zaterdag 22
augustus aanstaande start alweer
de vierde zwemloop voor kinderen vanaf 6 tot en met 15 jaar die
in verschillende categorieën ingedeeld worden. De Oosterbad zwemloop bestaat uit zwemmen en lopen
en wordt samen met Multi Triatlon
Aalsmeer georganiseerd. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar en in

Goud en brons voor Jan
en Johan van Ackooy

WK voor politie en brandweer

Dubbel brons zwemster
Amanda Berendrecht!
Aalsmeer - Oceanus zwemster
Amanda Berendrecht heeft in het
Canadese Vancouver deelgenomen
aan de wereldspelen voor politie
en brandweerpersoneel. Ze kwam
daar uit in de categorie ‘open’ voor
deelneemsters van 18 tot 30 jaar. De
wedstrijden werden verzwommen in
een 50 meter binnenbad en duurden
drie dagen. Op de eerste dag won
Amanda al meteen brons op de 50
meter vlinderslag in een prima tijd
van 31.16. Vervolgens ging er wat

mis. Bij het keerpunt van de rugslag
naar de schoolslag tijdens de 200
wissel sloeg Amanda met haar arm
op de (lage) kant met als gevolg een
schouderblessure. Ze zwom de 200
wissel nog wel uit (5e plaats) en ook
de 100 meter vrijeslag (6e plaats in
1.04.78), maar liet vervolgens de 100
meter vlinderslag aan zich voorbij
gaan. Toch was er op de laatste dag
nog een medaille: brons op de 50
meter vrijeslag in 29.19. Een mooi
resultaat voor Amanda

Genieten, dansen en werken

Gratis proeflessen zumba
vrijdag in The Beach
Aalsmeer - Door het grote succes
van de zomercursussen Zumba zal
deze snelst groeiende dansfitness
workout worden opgenomen in het
vaste sportieve aanbod binnen The
Beach aan de Oosteinderweg. Belangstellenden kunnen aanstaande
vrijdag 14 augustus om 19.00 en om
20.00 uur kennis maken met deze
nieuwste activiteit. Dan organiseert
The Beach gratis proeflessen. Doe
mee en laat je ook verleiden door
vrolijke Latijns-Amerikaanse muziek

tot het maken van snelle bewegingen en danspassen. Zumba is genieten, lol maken, dansen en aan je
lichaam werken op hetzelfde moment.
Spreekt deze nieuwe manier van
bewegen je aan? Kom dan naar de
gratis workshop vrijdag of schrijf je
in voor één van de cursussen. Deze starten op vrijdag 21 augustus. Voor meer informatie surf naar
www.beach.nl of www.leersalsadansen.nl.

Start training 5-jarigen bij
RKDES met pannekoeken!

Goud Vismans en Bogert
Aalsmeer - BeachTeamAalsmeer
heeft zowel nationaal als internationaal van zich laten spreken afgelopen week. Het duo Marco Daalmeijer uit Renswoude en Frank van den
Outenaar uit Beverwijk grepen net
naast het brons tijdens een internationaal toernooi in Liechtenstein. De
heren wonnen drie wedstrijden op
rij waaronder de kwartfinale tegen
de latere winnaars Kohler/Rohde uit
Duitsland. De halve finale werd helaas verloren van Zwitserland waarna de kleine finale verloren werd van
landgenoten Brouwer/Varenhorst.
Nationaal pakte Tilburger Daan
Spijkers met gelegenheidspartner
en trainer Richard de Kogel uit Rotterdam tijdens de eredivisie in Tilburg de bronzen plak. Vaste partner
Niels van de Sande moest uitzieken
vanwege de Mexicaanse griep en
hoopt komend weekend voldoen-

Postduiven PV De Telegraaf

te leveren bij het Oosterbad aan de
Jac. Takkade 1. Inschrijven kan ook
via de e-mail b.vanstam@tiscali.nl
of jwheysteeg@caiway.nl . Aanmelden op de dag zelf kan tussen 10.00
tot 10.30 uur. De start is vervolgens
om 11.00 uur. Deelname kost 2 euro
en alle deelnemers krijgen een medaille ter herinnering..
Na de prestaties van de kinderen
zijn de volwassenen aan de beurt.
Om 13.30 uur wordt het alom bekende waterpolo toernooi georganiseerd door Goos Bartels in samenwerking met de zwembadleiding
van het Oosterbad. Opgeven kan
aan de kassa van het natuurzwembad in Oost.

Kudelstaart - Op zaterdag 22 augustus starten de trainingen bij RKDES voor de vijfjarigen. De jongste voetballers van de Kudelstaartse sportclub staan alweer te trappelen voor de eerste training. Deze wordt overigens extra speciaal,
want na een half uur oefenen met
de bal, limonade drinken en een

partijtje voetballen wordt afgesloten met pannekoeken eten! Komt
allen. De training begint om 9.15
uur en duurt tot 10.15 uur en daarna de overheerlijke pannekoeken.
De training(en) zijn voor kinderen
van vijf jaar en kinderen die voor 1
februari 2010 vijf jaar worden. Voor
meer informatie tel. 06-10013095.

Aalsmeer - Op zaterdag 8 augustus
werd de jonge duivenvlucht Chimay
vervlogen. Op vrijdagavond werden
er aan de Dreef 321 duiven bijeen
gebracht. De vooruitzichten omtrent
het weer waren goed, dus vol goede
moed zaterdagmorgen teletekst geraadpleegd.
Om half tien gingen de manden
open, met in totaal ruim 10.000 duiven van heel Noord-Holland baanden de beestjes zich een weg naar
hun hokken. Er stond een kalme
Noord Westen wind, dat betekent,
wind op kop, dus moest er gewerkt
worden. Grote triomfators werden
Johan en Jan van Ackooy met een
eerste prijs in de club en tevens een
derde prijs over heel Noord-Holland. Grote klasse van dit duo. Vermeldenswaardig is nog dat een lid
van PV De Telegraaf, John van Duren, de vijfde prijs in dit grote concours wist op te eisen. De uitslag:

1. Comb. Van Ackooy, 2. J. van Duren, 3. A. v/d Wie, 4. J. en P. Spook, 5.
M. de Block, 6. Comb. Van Leeuwen
van Grieken, 7. D. Baars, 8. Comb.
Wiersma & zn., 9. J. van Dijk, 10. J.
Kluinhaar en dr., 11. P. v/d Meyden,
12. G. v/d Bergen, 13. A. Kok en 14.
Th. V/d Wie.
Bij het ploegenklassement begint
tekening in de strijd te komen. Zoals
het er nu naar uitziet, gaat het beslist
worden door de ploegen van Langelaan en Oerlemans. Dit kan nog
een echte nek aan nek race worden.
Met nog zes vluchten te gaan is de
tussenstand als volgt: 1. Zuivelspecialist Langelaan met 12.710 punten,
2. Oerlemans Confectie met 12.519
punten, 3. Bosman Kassenbouw met
10.966 punten, 4. A.A. Sloopwerken
met 10.667 punten en 5. Lasbedrijf
van Vliet met 9.634 punten. Komend
weekend staat de eerste navlucht
vanuit Meer op het programma.

Multi’s Corné en Frans samen tweede

Carla van Rooijen wint
triathlon in Leiderdorp
Aalsmeer - Het Oceanus/ Multi Supplies Triathlon Team was met
elf triathleten goed vertegenwoordig tijdens de Triathlon van Leiderdorp afgelopen zondag. Op de halve triathlon wist Aalsmeerse Carla
van Rooijen de damesstrijd te winnen. Bij de heren waren Frans van
Heteren en Corné Klein weer eens
onafscheidelijk en finishten op een
gedeelde tweede plaats. Carla van
Rooijen draait een bijzonder goed
seizoen. Na drie eerdere overwinningen in vooral lange triathlons
won de Multi-triathlete afgelopen
weekeinde net als in 2007 de Triathlon van Leiderdorp. Van Rooijen
kwam na het zwemonderdeel van
2,5 kilometer als vierde dame uit het
water op acht minuten van de eerste
dame. Vlak achter de nummers twee
en drie in de damesstrijd begon ze
aan het fietsonderdeel. In de derde ronde nam de Multi-dame de leiding in de wedstrijd over en bouwde
zo aan een mooie voorsprong. Met
zes minuten op haar achtervolgster
begon ze aan het looponderdeel. Na
de eerste loopronde had ze negen
minuten voorsprong. Uiteindelijk
had Van Rooijen op de finish ruim
dertien minuten voorsprong. Haar
winnende tijd 4:27:44 was ook meteen een nieuw parkoersrecord. Een
goede uitgangspositie op weg naar
de hele van Almere over drie weken.
Teamgenoten Frans van Heteren en
Corné Klein zijn altijd aan elkaar gewaagd. De twee Multi’s hebben samen voor heel wat spanning gezorgd in wedstrijden. Vaak werd een
wedstrijd in het voordeel van de een
of de ander beslist. Tijdens de halve
van Leiderdorp kwam er geen beslissing in de tweestrijd. Op de fiets
haalde Kwakelaar Klein zijn teamgenoot Van Heteren uit Aalsmeer bij.
Na een ronde kwam Klein voor Van
Heteren door, maar in de derde ronde vonden ze elkaar terug en liepen
samen naar de finish. Er kwam geen
eindsprint tussen de twee Multi’s. Samen kwamen ze in 4:01:39
uur over de finish op een gedeelde
tweede plaats, precies vier minuten

achter de winnaar. Op het Heren40 podium stonden de twee Multi’s daardoor op een gedeelde eerste plek. Tonny Blom werd in dezelfde wedstrijd veertiende bij de heren overall en zesde in de categorie Heren 40. De Haarlemmer, die in
voorbereiding is op de hele van Almere over drie weken, had een mindere eerste fietsronde maar verderop in de wedstrijd hervond hij zich
weer. Voor zijn gevoel had hij nog
te weinig loopkilometers gemaakt,
toch danste hij als vanouds over het
parkoers. Over drie weken staat hij
er ook bij de hele triathlon Almere.
Kwart
Aalsmeerder Jan van Heteren deed
in Leiderdorp na een rustigere periode weer een kwarttriathlon. Het
fietsen ging zwaar bij hem, toch kon
hij weer tevreden zijn over zijn wedstrijd die hij als zesde bij de Heren 40 finishte. Achter hem draaide Aalsmeerder Fokko Timmermans
een goede wedstrijd. Met 24:09 minuten zette hij al een knappe zwemtijd neer en met 47 minuten op de
ruime 10 kilometer bleef hij teamgenoot Fred Gorter ook nog voor.
Gorter was vooral bezig geweest
om zijn vrouw Diana voor te blijven,
waar hij ook in slaagde. Op de achtste afstand maakte Michelle Fangmann, die inmiddels moeder is geworden, haar rentree in een triathlon. Haar zoontje Stijn was er in
Leiderdorp ook bij als supporter. Na
een redelijk zwemonderdeel werd zij
bijgehaald door Multi Stefan Verheijen. Hij wist zich op zijn beurt maar
ternauwernood aanstormend talent
Menno Koolhaas, die in voorbereiding is op het NK jeugd op 30 augustus in Aalsmeer, van zich af te
houden. Als het looponderdeel vijfhonderd meter langer was, had de
uitslag andersom geweest, volgens
beiden. In deze serie ook het debuut
van Mariska Visser. Zwemmen doet
ze pas een paar maanden. In Leiderdorp kreeg de nieuwe fiets de vuurdoop, en ze sloot hardlopend haar
debuut zeer enthousiast af.

Atletiek AV Aalsmeer

Belgische lucht goed voor
junioratleet Jordi Baars
Aalsmeer - Bij internationale wedstrijden in het Belgische Ninove afgelopen zaterdag is een prima prestatie geleverd door AV Aalsmeer junior Jordi Baars.
De Belgische lucht is blijkbaar erg
goed voor Jordi, want wederom wist
hij een persoonlijk record te lopen.

Dit keer op de 1.500 meter. Jordi
kwam tot een mooie tijd van 4.02.87
minuten, nog slechts ruim drie seconden boven het tweeëndertig
jaar oude clubrecord van Jan Zethof. Met deze tijd is hij tevens hoog
op de nationale ranglijsten terug te
vinden

Multi’s Corné Klein en Frans van Heteren liepen samen naar een gedeelde
tweede plek. Foto: Pim van der Stoel.

Volleybal, gymnastiek, dans, fitness

Omnia gaat weer starten!
Aalsmeer - Vanaf 17 augustus start
SV Omnia 2000 weer met sportlessen bij ú in de buurt. Nieuw dit seizoen zijn de wekelijkse lessen Zumba op maandagavond (vol) en op
woensdagavond in Kudelstaart, Poweryoga. Daarnaast biedt Omnia
lessen volleybal, gymnastiek, ritmische gymnastiek, dans, twirlen,
trampolinespringen, masters met
onder andere Pilates voor dames en
heren (nu ook in Aalsmeer Oost),
zwangerschapspilates en bodyshape aan. Kijk eens op www.svomnia.nl voor meer informatie over de
locaties, lesdagen en lestijden van
deze sportactiviteiten. En wilt u een

keer meedoen, dan bent u altijd van
harte welkom om een gratis proefles mee te doen. Daarnaast zijn er
regelmatig kortlopende cursussen
van 10 lessen, zoals in het najaar
2009: Pole fitness, stijldansen en ouder en kinddans.
Voor meer informatie kunt u mailen naar sportpunt@svomnia.nl of
neem telefonisch contact op met
het Sportpunt Omnia via 0297322312. Het Sportpunt is vanaf 17
augustus bereikbaar op maandag
en dinsdag van 11.00 uur tot 14.00
uur, donderdagavond van 19.00 uur
tot 21.00 uur en woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
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Open brief aan
de groenteman:

Kostbare zes minuten...

AED wil hogere overlevingskans
voor slachtoffers van hartinfarct
Aalsmeer - Vandaag ontvangen een groot aantal bedrijven in
Aalsmeer en Kudelstaart een brief
van de Stichting AED Westeinder.
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Wat de Stichting
wil duidelijk maken is dat een AED
de kans vergroot op het overleven
van een hartinfarct. Het streven is
erop gericht om op zoveel mogelijk
openbaar bereikbare plekken deze
AED’s te plaatsen, zodat in de toekomst, wanneer iedere seconde telt,
er binnen die kostbare zes minuten
gehandeld kan worden. De meeste
lezers kennen de TV reclamespotjes van de hartstichting wel waarin wordt aangetoond dat de overlevingskansen na een infarct worden
vergroot wanneer er binnen zes minuten gereanimeerd wordt. Na die
zes minuten zal er zoveel schade in
de hersenen zijn ontstaan, dat overlevingskansen zonder hersenschade vrijwel uitgesloten is. In de meeste gevallen betekent dit een fatale
afloop.
Ambulancedichtheid
De gemeente Aalsmeer heeft niet
meer de beschikking over een eigen
ambulancedienst. De wagens zijn
gestationeerd in Amstelveen. Overdag beschikt Amstelveen over vier
wagens, ’s avonds en in de nachts
over twee ambulances. De reistijd
Amstelveen Kudelstaart is negen
minuten en die naar Aalsmeer zeven
minuten. Moet er een ambulance uit
Amsterdam komen dan verdubbelen de tijden. Het is dan ook zeer
frustrerend voor het ambulance personeel, dat wanneer er een reanimatie melding binnen komt, zij nooit
op tijd kunnen zijn om adequaat te
kunnen handelen. De Stichting AED
Westeinder (een onderafdeling van
de EHBO vereniging Aalsmeer) wil
aan deze toestand een einde maken. Er is een projectgroep (bestaande uit vier EHBO-ers, één medewerker van de ambulancedienst
en één veiligheidsdeskundige) samengesteld die eerst een plan van
eisen heeft gemaakt en daarna een
plan van aanpak. Inmiddels heeft
de Stichting bijna alle beschikbare AED’s binnen de gemeente geïnventariseerd. Er blijken voldoende
AED’s beschikbaar alleen de spreiding over de gehele gemeente is
onvoldoende. “Er zijn nog een aan-

tal blinde plekken”, verklaart M. Vreken, voorzitter van de Stichting AED
Westeinder. “Veel Aalsmeerse bedrijven zijn in het bezit van een intern geplaatste AED.” Middels de
uitgestuurde brief worden directies
gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de AED zo te plaatsen dat ook na sluitingstijd van hun
bedrijf het apparaat voor extern gebruik voor de Stichting AED Westeinder beschikbaar is. De medewerking is tot nu toe zeer hoopgevend.
Veel bedrijven werken spontaan
mee. De Stichting AED Westeinder
probeert zoveel mogelijk AED’s op
zoveel mogelijk plekken te krijgen.
De afstand tussen de apparaten
moet zo klein mogelijk worden. Dat
kan levens redden. In de afgelopen
vier jaar kwamen er in Aalsmeer 60
meldingen binnen van een hartinfarct. In 38 situaties werd er door de
ambulancedienst de reanimatie opgestart. Voor 34 slachtoffers kwam
de hulp te laat. Wat Kudelstaart betreft kwamen 12 meldingen binnen,
Er waren 8 opgestarte reanimaties
en alle 8 tevergeefs. In de vier gevallen, waarbij hulp op tijd kwam, waren er mensen voorhanden die konden reanimeren en er was AED apparatuur voorhanden. Namelijk op
de veiling en in de Gamma. “De cijfers geven dus duidelijk aan dat er
op korte termijn iets gedaan moet
worden aan deze situatie”, vervolgt
Vreken.
Opgeleide EHBO vrijwilligers
Nu is de AED apparatuur niet het
enige middel om mensen met een
acute hartinfarct proberen te redden. Het is een combinatie van hartmassage, mond op mond beademing en de AED. Dat deze combinatie van handelingen niet door leken kan worden uitgevoerd moge
duidelijk zijn. Op verzoek van Peter van den Nouland (Ambulancedienst VZA Amsterdam en omstreken) is de Stichting AED Westeinder gevraagd vrijwilligers op te leiden voor deze bijzondere taak. Er
wordt gewerkt volgens het landelijke reanimatie protocol. En de samenwerking met de gemeente en
politie loopt naar wederzijdse wens.
In maart werd de EHBO leden de
vraag gesteld wie er mee wilde werken aan dit project. Spontaan boden
zich toen 40 vrijwilligers aan en in-

middels bestaat de groep hulpverleners uit 60 personen. Linda van
Veen docente EHBO/Reanimatie/
AED verzorgt samen met collega’s
de opleiding. Zij leren hoe te reanimeren en hoe het apparaat te bedienen. In een notendop vertelt zij
wat een hartinfarct is. “Bij een hartinfarct slaat het hart op hol. Fibrilleren heet dat in vaktermen. Door
de ongecontroleerde beweging van
de hartspier pompt het geen bloed
meer rond om lichaam en hersenen
te voorzien van zuurstof. Door te reanimeren neem je als het ware de
functie van het hart over. En hoop
je de overlevingskansen te vergroten en de schade zo beperkt mogelijk te houden. Eerst is er de hartmassage, zodat het zuurstof dat nog
in het lichaam zit kan rondpompen,
dan volgt de beademing en daarna de AED.”
Sponsors en donateurs
Om alle vrijwilligers te voorzien van
alle benodigdheden is veel geld nodig. “Daarom is het zoeken naar
sponsors en donateurs van belang”,
benadrukt voorzitter M. Vreken. “Wij
kunnen bijna starten. De handen
zijn er en ook de meeste apparatuur
om mee te werken. Maar er valt nog
wel het een en ander te wensen. Om
snel te kunnen handelen moeten al
onze vrijwilligers in het bezit van een
pager, een oproepsysteem waardoor
zij onmiddellijk kunnen zien waar
hulp geboden moet worden. De vrijwilligers moeten voor omstanders
herkenbaar zijn. Zij moeten kunnen
beschikken over het juiste materiaal, zoals een beademingsmasker.
Daarnaast moet er ook geld vrijgemaakt worden voor de nazorg van
de hulpverlener, want een slachtoffer reanimeren is geen dagelijks
werk. Zowel lichamelijk als geestelijk kost het veel energie. Wij zijn
een non-profit stichting al het geld
wordt ten bate van het AED project
gebruikt.
Ons streven is om 24 uur per dag
binnen ze s minuten be schikbaar te zijn en over zoveel materiaal te beschikken dat wij in de toekomst de kans op overleven na een
infarct kunnen vergroten.” Voor
meer informatie: aedwesteinder@
ehboaalsmeer.nl. Er is ook een website www.6minuten.nl.
Janna van Zon

Mevrouw A.E. Mets-v.d. Broeck en Aart de Vink (Mégalos) glunderen
allebei bij Omafiets.

Prijsuitreiking Meerbode
prijzenfestival prettig!
Aalsmeer - Het is en blijft ieder jaar
weer en prettige opdracht voor de
redactie om samen met de prijswinnaars van het Tour de France
Meerbode Prijzenfestival de diverse instellingen en winkeliers die zo
vriendelijk zijn geweest om de prijzen beschikbaar te stellen met een
bezoekje te vereren. Nadat “Beatle” Raadschelders uit Kudelstaart
vorige week het spits al afgebeten
bij Sparnaaij Juweliers was het de
afgelopen week de beurt aan Elise Buskermolen om op bezoek te
gaan bij Rinus Bon, de wielerspecialist in Kudelstaart. Uit handen
van Ilian Klinkhamer mocht zij hier
een racedriewieler van het merk
Giant in ontvangst nemen en wellicht zien we binnenkort een wielrennertje in Madurodamformaat
door Aalsmeers dreven rijden. Ook
mevrouw A.E. Mets-v.d. Broeck uit
Aalsmeer kunt u binnenkort op een
nieuwe Omafiets zien rijden. Aart

de Vink van Mégalos, de racefietsspecialist, sinds november vorig jaar
gevestigd aan de Aalsmeerderweg
in Aalsmeer kweet zich, bij afwezigheid van Klaas Groot, uitstekend van
zijn dankbare taak de fiets te kunnen overhandigen. Maarten Maarse
uit Aalsmeer onderbrak zijn werkzaamheden even en ging op bezoek
bij Ed Kriek Optiek om daar een
fraaie sportzonnebril uit te zoeken
en dat was, gezien het grote aanbod
nog best een lastige klus maar een
uitstekend advies van Raphael Kriek
zorgde ervoor dat de juiste keuze
gemaakt kon worden met een fraaie
zonnebril van het topmerk Ray-Ban.
De nog resterende vijf prijswinnaars
zullen deze en volgende week hun
opwachting maken bij de prijzenschenkers om daar de door hun gewonnen prijs in ontvangst te nemen
en uiteraard zal de redactie dan ook
weer aanwezig zijn om een “passend plaatje” te schieten.

Interkerkelijk Koor
Aalsmeer jarig!

Familie Kiewiet wint weer
bloemenzegelbokaal
Aalsmeer - Zaterdag 8 augustus
heeft het jaarlijkse midgetgolftoernooi, georganiseerd door de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers weer plaatsgevonden.
Dit toernooi wordt in samenwerking
met de midgetgolfclub Aalsmeer
gehouden. Deelnemers zijn trouwe spaarders van bloemenzegels.
Ruim 18 jaar hebben enthousiaste deelnemers dit plezierige festijn
al mogelijk gemaakt. Zo ook afgelopen zaterdag. Op de mooi aangelegde baan in de Hornmeer traden
vijf ploegen aan om te strijden voor
de fraaie wisselbeker. Ook de titelverdedigers van de laatste keer: de
familie Kiewiet was weer aanwezig
om de eer te verdedigen.
Nadat de vijf deelnemende families
met een kopje koffie of thee en een
broodje waren welkom geheten kon
de strijd beginnen. Zou de familie,
die al drie keer eerder de beker in
ontvangst had mogen nemen, hem
deze keer mogen houden? Na twee
spannende rondes over het midget-

golfparcours konden alle enthousiaste spelers genieten van een hapje en een drankje en werd de uitslag
bekend gemaakt: Ja hoor, de familie
Kiewiet mag de wisselbeker definitief mee naar huis nemen. Met 174
punten waren zij de onbetwiste winnaars met als beste speler Jaap Kiewiet, hij wist met de minste slagen
de bal in de holes te krijgen. Helaas
voor deze familie worden volgend
jaar nieuwe families uit de spaarkaarten getrokken en wordt een
nieuwe wisselbeker beschikbaar
gesteld. Op de tweede plaats is de
familie Blom met 191 punten geëindigd. De derde plaats wordt ingenomen door de familie Zelen met 194
punten, de vierde plaats is voor de
familie Spaargaren met 211 punten
en hekkensluiter maar zeker ook
goed gedaan, is de familie Schuurman met 248 punten!
Wilt u volgend jaar ook van de partij zijn bij deze sportieve strijd, blijf
dan vooral bloemenzegels sparen
en plakken!

Muziekvereniging Flora
gaat weer aan de slag
Kudelstaart - Vanaf 17 augustus
gaan de repetities van muziekvereniging Flora weer van start. Flora is een gezellige vereniging waar

met veel plezier muziek gemaakt
wordt en bestaat uit een fanfare,
een jeugdorkest en een groep leerlingen.

Aalsmeer - Aalsmeer - Op 18 augustus begint het nieuwe seizoen
2009/2010 voor het Interkerkelijk
Koor Aalsmeer. Het wordt een belangrijk jaar, want in september volgend jaar bestaat het koor 10 jaar.
Dit wordt gevierd op zaterdag 2 oktober in de Openhofkerk aan de Ophelialaan.
De eerste vergadering met dirigent
André Keessen is geweest en de
plannen voor 2009/2010 zijn doorgesproken. Op zondag 30 augustus zingt het koor in het Spaarneziekenhuis Hoofddorp en op zondag 6 September in de Dorpskerk
in Aalsmeer. Het koor repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan.
Heeft U altijd al zin gehad om te zingen? Zet deze stap en kom dinsdag 18 augustus naar de eerste repetitieavond. Meezingen mag een
maand gratis. Schroom niet, iedereen is van harte welkom. Inlichtingen: Voorzitter Els Dubbelman, tel.
0297-521282.

Piet 35 jaar
directeur AB
Elise Buskermolen neemt racedriewieler in ontvangst bij Rinus Bon uit
handen van Ilian Klinkhamer.
Maarten Maarse (links) ziet de wereld zonnig in na uitstekend advies van
Raphael Kriek.

Bridge in Irene
Aalsmeer - Bridgeclub Onder Ons
organiseert elke woensdagavond tot
en met eind augustus vrij bridgen.
Plaats van handeling is gebouw
Irene aan de Kanaalstraat. Start
20.00 uur, inschrijven tot 19.50 uur.
Kosten: 4 euro per paar.
Er worden vele verschillende muziekgenres gespeeld, van een gezellige mars, film en musical tot
concert werken. Een aantal keer
per jaar worden concerten gegeven,
het donateurconcert is één van de
belangrijkste, maar ook tijdens de
braderie in Aalsmeer en de zomeravondconcerten is Flora te horen en
te zien. De fanfare en het jeugdorkest staan onder leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek. Het jeugdorkest repeteert op maandagavond
van 19.00 tot 20.00 uur en de fanfare
daarna van 20.00 tot 22.15 uur.
Ook kunnen via de vereniging lessen gevolg worden. De koperblazers
op maandagmiddag bij Dick-Jan, de
slagwerkers op zaterdag bij Christian
en de leerlingen op saxofoon gaan
naar muziekschool de Hint. Alle lessen en repetities worden gegeven in
het eigen clubgebouw van Flora aan
de Bilderdammerweg 118.Of kijk op
www.muziekverenigingflora.nl.

Lieve familie Kreike,
Natuurlijk wil ik niet zeiken,
maar als u ’t op de man af vraagt:
hier is een klant die ernstig klaagt.
Als jullie met vakantie zijn,
- dat is voor klanten echt niet fijn,
er is geen sla, er is geen thijm maar godzijdank is er uw rijm!
Dat was toch jarenlang traditie:
in de winkel een petitie.
Op een groot bord, met krijt geschreven,
uw kritiek scherp weergegeven.
Altijd trok u fel van leer
tegen het college van Aalsmeer.
U wees ons terecht op wanbeleid,
daar in uw winkel aan de Zijd.
Goeie kritiek komt nooit te laat
en geeft wat reuring in de straat.
Problemen zijn niet van de baan,
een enkele geef ik hierbij aan:
N 201, parkeerterrein,
nooit is er plaats op het Praamplein.
Moeder Kreike en haar boot
sleept men steeds van sloot naar
sloot.
De Zijdstraat is een dooie boel,
het groot verval geeft een rot gevoel.
De mooie molen, trots monument,
tussen nieuwbouw ingeklemd.
Het plan is klaar, dan blijkt gezwind:
de wieken vangen nooit meer wind.
Nou ja, er valt genoeg te klagen.
Daarom wil ik u dringend vragen:
maak volgend jaar weer een petitie,
Herstel die oeroude traditie!
Klant F. Wolters,
Ringvaartzijde 38, Aalsmeer

Draaimolen bij Duo Plant
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
werd met muziek het nieuwe onderkomen van Duo Plant officieel in gebruik genomen. Een draaiorgel begroette het publiek dat in groten getale een kijkje kwam nemen. De kiosk op het Raadhuisplein bleek te
klein voor dit bloemen- en planten-

bedrijf. Even verderop, aan de Stationsweg, heeft Duo Plant een grotere ruimte weten te huren. Het nieuwe onderkomen biedt de mogelijkheid een groter assortiment te tonen. Goede kwaliteit en scherpe
prijzen blijven overigens ook hier
gewoon het motto!

Rijsenhout - In augustus 1974 gestart als bedrijfsverzorger en ondertussen uitgegroeid tot directeur van
AB Midden Holland viert Piet van
Bostelen zijn 35-jarig jubileum! En
dat is in Rijsenhout niet ongemerkt
voorbijgegaan... Het begon allemaal
in 1974, waar van Bostelen als 22jarige de bedrijfsverzorging-dienst
afdeling Ter Aar startte. Wanneer
een tuinder door ziekte werd geveld,
stond Piet voor de deur om de zorgen over te nemen zodat de ondernemer in zijn bed kon kruipen, met
de zekerheid dat zijn bedrijf in goede handen is.
“En dat doen we nu nog steeds!”, aldus van Bostelen. “We hebben in de
loop der jaren wel steeds meer diensten ontwikkeld (zoals uitzenden en
payroll) en personeel aangenomen,
en we staan nu als vijfde uitzendbureau op de omzetranglijst van 2008.
“Er is in die 35 jaar best wat veranderd. Na diverse fusies zijn we nu
werkzaam in onder andere de Haarlemmermeer, Bollenstreek en omgeving Roelofarendsveen. Met veel
trots heb ik het bedrijf gestart en
zonder mijn team zouden we niet
staan waar we nu zijn!”
Op de vraag wat hij van de toekomst
verwacht is Van Bostelen duidelijk:
“Doorgaan zoals we nu met z’n allen bezig zijn. Ik doe het nog steeds
met veel plezier en wil dat nog jaren doen! En nu eerst op naar het
dagelijkse bakkie koffie met het hele team, met natuurlijk een heerlijk
stuk taart”, besluit de jubilaris.

Boeken, etc. gezocht

Rommelmarkt
bij ‘Flora’

Kudelstaart - Muziekvereniging
Flora is druk met de voorbereidingen voor de te organiseren rommelmarkt. In het weekend van zaterdag
12 en zondag 13 september wordt
deze rommelmarkt gehouden in het
clubgebouw aan de Bilderdammerweg.
Voor deze rommelmarkt is de vereniging op zoek naar goede, niet
kapotte spullen, zoals servicegoed, glazen, boeken, speelgoed,
e.d. Voor grote banken en kasten is
geen plaats. Wie thuis nog spulletjes heeft staan en daar van af wil,
kan contact opnemen met Ton Hol
van Flora via 0297-326209.

