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Verwarming 
Koeling

Ventilatie

DE ZON SCHIJNT...
HET WORDT WARM!
Wilt u verkoeling?
Vraag dan vrijblijvend een 
offerte voor een airco aan.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS

en win een

KIA

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR
GESTELD DOOR:
maart:  Rob & Ria Langelaan
april:  Nero Shoes
mei:  Monfl eurique
juni:  Hartelust
juli:  Drogisterij de Horn
aug.:  Sparnaaij Juweliers

Het juiste adres 

voor werkgevers

en werkzoekenden!
www.antennagroep.nl

Aalsmeer 0297 - 380580

Alphen a/d Rijn 0172 - 245945

Amsterdam 020 - 6124945

Nieuw–Vennep 0252 - 629729
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In samenwerking

met S.P.I.E. en

de Nieuwe

Meerbode

Aalsmeer - Zijn ze serieuze kunstkenners geworden, de 

bestuursleden van de pramenrace? Theater van de Lach is het 

thema, maar de heren en dame van SPIE hebben de garantie gegeven dat 

juist vrolijkheid de boventoon voert tijdens de 24-ste editie van de tocht der 

tochten op zaterdag 12 september. Goochelaars, cabaretiers en muzikanten 

zullen acte de présence geven en vast en zeker dat het weer een groot 

spektakel wordt. Ook benieuwd of de teams er in geslaagd zijn om zo 

gek, leuk of mooi mogelijk voor de dag te komen? Kom dan aanstaande 

zaterdag de pramenrace beleven! Om 12.00 uur verzamelen alle pramen 

zich bij de Pontweg, waar vervolgens om 12.30 uur het startsein wordt 

gegeven. Rond de 130 pramen en bokken vertrekken over de Ringvaart 

richting de Kleine Poel om uiteindelijk na diverse opdrachten te fi nishen 

bij het Praamplein. De eerste, snelste pramen worden rond 15.15 uur 

verwacht. Voor de teams en enthousiaste pramenrace-liefhebbers

begint de dag vroeg bij het Drijfhuis aan de Uiterweg waar 

bakkerij Vooges een uitgebreid ontbijt serveert en waar 

de laatste opdracht bekend wordt gemaakt. SPIE en 

alle deelnemers hopen vele kijkers te mogen

verwelkomen. Allen hartelijk welkom! Alle ins

         A
ANDACHT 

   VOOR CULTUUR 

TIJDENS PRAMENRACE?

Begin september komen we 
weer uit met de welbekende

Wilt u hierin 
adverteren?
Neem dan voor 
31 augustus
contact op met 
Brigitte Wels via 
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
of op 06-54216222

“Oplevering N201 binnen geraamde tijd”

Commissaris Johan Remkes 
op bezoek in Aalsmeer
Aalsmeer - Onlangs is Johan Rem-
kes benoemd tot de nieuwe Com-
missaris van de Koning in de pro-
vincie Noord-Holland en afgelopen 
maandag 16 augustus bracht hij een 
kennismakingsbezoek aan Aalsmeer. 
De nieuwe Commissaris maakte een 
vroege start, want reeds om 7 uur 
in de ochtend stapte hij voor bloe-
menveiling FloraHolland uit zijn au-
to. Tijdens de rondleiding door het 
op een na grootste handelsgebouw 
ter wereld werd gesproken over het 
economische belang van de sier-
teeltsector en de ontwikkeling van 
Greenport Aalsmeer. Ook kwamen 
verschillende onderwerpen rondom 
ruimte behoefte en verbetering van 
de infrastructuur en logistiek aan de 
orde. Even voor 9 uur in de ochtend 
werd het gesprek over de infrastruc-
tuur voortgezet in de Alliance van de 
N201 aan de Aalsmeerderweg. Com-
missaris Remkes liet zich door me-
dewerkers van N201-plus informe-
ren over de nieuwe provinciale weg 
in wording. Het masterplan N201+ 

bestaat uit zeven deelprojecten, 
waarvan de omlegging in Aalsmeer 
en Uithoorn er een van is. De andere 
deelprojecten zijn aansluitingen met 
de A4, verbreding van de Kruisweg 
tot twee keer drie rijstroken, omleg-
ging Schiphol-Rijk, verbreding Fok-
kerweg naar twee keer twee banen, 
aansluiting A9 en omlegging in Am-
stelhoek. 

Trots op project
“Jaren van discussies en voorberei-
dingen zijn vooraf gegaan aan dit 
project”, zo vertelde een der project-
leiders. “In 2006 is de eerste schop 
de grond ingegaan en de oplevering 
in 2012 gaat lukken”, vervolgde hij 
trots. “We gaan binnen de geraam-
de tijd opleveren.” De aanleg van de 
nieuwe N201 is omvangrijk qua ont-
werp en uitvoering. In totaal komt er 
zo’n 25 kilometer nieuwe weg, een 
tunnel, de Waterwolftunnel onder de 
Ringvaart van ongeveer 700 meter, 
en ongeveer 35 bruggen, viaduc-
ten, ongelijkvloerse kruisingen en 

Maandag weer naar school
Aalsmeer - Aanstaande maan-
dag 23 augustus beginnen alle ba-
sisscholen in Noord-Holland weer. 
Ook in Aalsmeer en Kudelstaart zul-
len de schoolbellen weer klinken. 
Na zes weken vakantie, is het weer 
tijd om te gaan leren.
 Qua weer hebben vele jongens en 
meisjes afgelopen week vast ver-
langt naar gezellig lezen en spe-
len met klasgenootjes. Veel re-
gen tijdens deze laatste vakantie-
dagen, maar over het algemeen is 
de zomervakantie gelukkig zon-
nig en droog geweest. Blije gezich-
ten maandag. Gezellig om iedereen 

weer te zien, maar vast ook treuri-
ge kindjes. Jongens en meisjes die 
voor het eerst naar de basisschool 
gaan en het helemaal niet leuk vin-
den dat hun ouders weer naar huis 
gaan en zij moeten blijven. 
Maar, het went vast snel. Hou er 
rekening mee dat het weer druk-
ker wordt op straat, met name in de 
ochtend en ‘s middags bij de scho-
len. En let als automobilist op (slin-
gerende) fietsers en plots overste-
kende kids! 
De leerlingen van het voortgezet on-
derwijs hebben overigens nog wel 
een of twee weken vakantie.

Bordertuin van Ton Boerlage van de Aalsmeerderweg:

Meer dan 200 verschillende 
planten en rozen in de tuin!
Aalsmeer - “Mijn tuin is een zoge-
naamde bordertuin, type Piet Oud-
dolf, die bekend is om zijn borders 
met siergras en vaste planten. In 
mijn tuin staan meer dan tweehon-
derd verschillende soorten vaste 
planten, siergrassen en oud Engelse 
rozen die je in deze omgeving wei-
nig ziet. Ik ben dagelijks in tuin be-
zig en door de sfeerverlichting kun-
nen wij er ook ‘s avonds van genie-
ten. Het valt mij op dat er in de eer-
ste jaren heel veel bijen in mijn tuin 
waren en dat er elk jaar, jammer ge-
noeg, minder bijen te zien zijn. Dat 
is voor mij een teken dat het minder 
goed gaat met het milieu. Ik hoop 
dat de bijeenstand de komende ja-
ren weer toeneemt”, mailt Ton Boer-
lage van de Aalsmeerderweg 164. 

De tuin van Ton en zijn vrouw Corrie 
dingt mee naar één van de drie prij-
zen die beschikbaar worden gesteld 
door tuincentrum Het Oosten aan de 
Aalsmeerderweg. Voor de tuinen-
wedstrijd van de Nieuwe Meerbode 
stelt het tuincentrum drie cadeau-
bonnen beschikbaar. De allermooi-
ste inzending wordt getrakteerd op 
een bon van 250 euro, nummer twee 
krijgt een bon van 100 euro uitge-
reikt en nummer drie wordt ver-
blijd met een bon van 50 euro. Wie 
weet kan Ton Boerlage enkele bijen-
vriendelijke struiken aanschaffen...

De tuinenwedstrijd gaat nog deze 
hele maand augustus door. Stuur 
een foto van uw voor- of achter-

tuin, balkon of sfeervol terra naar  
redactieaalsmeer@meerbode.nl en 
wie weet!

een aquaduct. Ook komen er veilige 
verbindingen voor fietsers en voet-
gangers en wordt de samenhang 
van het openbaar vervoer verbetert. 
“Gedacht is ook aan natuurcompen-
satie”, kreeg Commissaris Remkes 
van een andere medewerker te ho-
ren. “Dertig hectare in totaal, onder 
andere in de Bovenkerkerpolder.” 
Omgeving medewerkster Renkse 
Verbeek gaf uitleg over het mense-
lijke aspect van een dergelijk om-
vangrijk en voor velen ingrijpend 
project. “We willen de overlast mi-
nimaliseren, contact met bewoners 
die dicht langs het tracé wonen vin-
den wij belangrijk. Er zijn totaal vijf 
klankbordgroepen. Met bewoners 
van de Hornweg is op dit moment 
het meeste contact. Enkele bewo-
ners zijn fel tegen, maar gelukkig 
krijgen we ook positieve reacties.“ 

Niet alle procedures afgerond
Leerpunten, waar Johan Remkes 
naar vroeg, noemde de medewer-
kers het planologische traject. “Nog 
niet alle procedures zijn afgerond.” 
De omlegging van de provinciale 
weg is een gezamenlijk project van 
de provincie Noord-Holland en de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Uithoorn en De 
Ronde Venen en totaal is hiermee 
een bedrag gemoeid van 656 mil-
joen euro. De provincie draagt 49 
procent bij, het rijk 31 procent, de 
gemeenten 15 procent en private 
partijen 4 procent. Het bezoek aan 
de Alliance van N201+ werd beslo-
ten met een wandel- en rondrit over 
het traject in Aalsmeer en natuur-
lijk moest ook Commissaris Rem-
kes een veiligheidshelm en -hes-
je aan en lagen er kaplaarzen voor 
hem klaar! 

Auto-inbrekers 
in Oost actief
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 11 op donderdag 12 augustus 
is ingebroken in liefst drie in de Dis-
telvlinderstraat geparkeerde auto’s. 
Volgens de gedupeerden zijn de die-
ven professioneel te werk gegaan. 
Via de zijramen is toegang verschaft 
tot de wagens. Van één auto is het 
alarm onklaar gemaakt en hebben 
de inbrekers een telefoon en het na-
vigatiesysteem gestolen. De Distel-
vlinderstraat in de wijk Nieuw-Oos-
teinde is een doodlopende straat. 
Toch hopen de bewoners dat de po-
litie ook in hun straat vaker komen 
controleren in met name de nach-
telijke uren.
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Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApOThEEk
Voor spoedeisende middelen 
buiten de normale openingstijden. 
Voor onderstaande apotheken: 
Tot 23.00 u.: Dienstapotheek
Amstelland bij Ziekenhuis 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
nachtapotheek in de regio 
Amsterdam. Tel. Huisartsenpost 
Amstelveen 020-4562000. 
Tel. Centrale nachtapotheek 020-
5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. Ma. 
tot vr. geopend van 
8.00-18.00 u.; za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
Ma. tot vr. geopend van 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
Apotheek Groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
Ma. tot vr. geopend van 
8.30-18.00 u.

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

Brandweer, tel. 324444 of 020-
6212121. Politie, tel: 0900-8844. 
Gemeentelijke controle dienst, 
tel: 06-22217103.

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

Tel: 020-6015555. Milieu-
klachten, tel: 023-5310200.

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

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

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

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

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

Spooky	en	mist	linker	voorpoot.	Heeft	zwart	bandje	met	belletje.	
-	 Aletta	Jacobstraat	in	Kudelstaart:	Zwart/witte	kater	met	wit	en	

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

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

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

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

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

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

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

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

-	 Sieboldlaan:	Poes	van	4	jaar.	Is	erg	mager.	Heeft	10	weken	gele-
den	kittens	gekregen.	Ze	heet	Bella	en	is	wit	met	zwart/grijze	vlek-
ken.

-	 Marktstraat:	Puntje,	cyperse	kater	met	wit	puntje	aan	zijn	staart.	
Hij	is	groot	en		mager.

-	 Nieuw	Oosteinde:	Zwarte	hond,	reu.	Hij	draagt	een	licht	blauwe	
halsband	met	kluifjes,	zijn	naam	is	Puck.	Hij	heeft	een	witte	streep	
op	zijn	neus	en	borst	en	witte	vlekjes	op	zijn	poten.	

-		 Rijsenhout,	Heermanszwet:	Cyperse	kat.	
-	 Zijdstraat:	Donkere,	cyperse	kater	van	1,5	jaar,	naam	Tijgertje.	

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

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

-	 Begoniastraat:	Wit/lichtbruin	konijn.	
-	 Hugo	de	Vriesstraat:	Zwart-wit	kitten	van	ongeveer	12	weken.
-	 Twee	kittens	van	circa	12	weken,	zwart-wit.	Liepen	bij	de	N201	op	

de	Ophelialaan.
-	 Legmeerdijk:	Grote	zwarte	kat.	
-	 Aalsmeerderweg	in	Rozenburg:	Lapjes	poes	met	kittens.	

Cursus ‘Kennismaken met de 
computer voor 50-plussers 
Aalsmeer	-	Voor	iedereen	vanaf	50	
jaar	start	Vita	Welzijn	en	Advies	bij	
voldoende	belangstelling	een	cur-
sus	‘Kennismaken	met	de	compu-
ter’.	De	cursus	is	voor	degenen	die	
weinig	of	niets	weten	van	compu-
ters.	Stap	voor	stap	worden	de	cur-
sisten	wegwijs	gemaakt.	
Naast	de	klassikale	uitleg	van	de	
docent	zullen	de	cursisten	vooral	
zelf,	onder	begeleiding	van	de	do-
cent,	gebruik	leren	maken	van	de	
verschillende	toepassingsmogelijk-
heden.	Het	doel	van	deze	cursus	is	
de	cursist	een	goede	indruk	geven	
van	wat	er	zoal	mogelijk	is	met	de	
computer.	Zo	wordt	ondermeer	aan-
dacht	besteed	aan	Windows,	Word	
en	Internet.	Voor	de	cursisten	die	
thuis	Windows	Vista	hebben	is	het	

ook	mogelijk	om	deel	te	nemen	aan	
de	cursus.	
Op	de	lescomputers	staat	het	be-
sturingsprogramma	Windows	XP,	
maar	in	de	handleiding	wordt	naast	
Windows	XP	ook	het	werken	met	
Windows	Vista	beschreven.	De	cur-
sus	bestaat	uit	acht	wekelijkse	les-
sen	van	1,5	uur	en	wordt	gegeven	
in	gebouw	De	Seringenhorst	aan	de	
Parklaan	26a.	Maximaal	10	perso-
nen	in	de	groep.	De	kosten	bedra-
gen	114	euro	exclusief	cursusboek.	
Bij	voldoende	belangstelling	start	
deze	cursus	half	september,	waar-
schijnlijk	op	de	woensdagochtend.	
Voor	opgave	en	informatie	kan	tij-
dens	kantooruren	gebeld	worden	
met:	Vita	welzijn	en	advies,	tel.	0297-
344094.

Nog enkele plaatsen vrij
Spaans leren bij Vita 
Aalsmeer	-	Voor	wie	regelmatig	in	
een	Spaanstalig	land	komt	of	wie	
familieleden	heeft	die	Spaans	spre-
ken,	biedt	Vita	welzijn	en	advies	een	
cursus	Spaans.	
De	cursus	biedt	de	mogelijkheid	
de	Spaanse	taal	beter	te	leren	ken-
nen,	meer	te	weten	te	komen	over	
de	Spaanse	cultuur	en	geschiede-
nis.	Op	3	september	wordt	gestart	
met	een	beginnerscursus	voor	seni-
oren.	De	cursus	staat	onder	profes-
sionele	leiding	van	Elly	Kea-Beuke-
boom,	vindt	plaats	in	wijksteunpunt	

Meander	in	de	Clematisstraat	20	en	
de	kosten	voor	totaal	vijftien	lessen	
zijn	83	euro.	Daar	komt	nog	64	euro	
boekengeld	bij.	
Deze	boeken	worden	ook	in	de	ver-
volgcursussen	gebruikt.	De	begin-
nersgroep	heeft	les	op	vrijdagoch-
tend,	eenmaal	in	de	twee	weken,	en	
er	zijn	nog	enkele	plaatsen	vrij.	In-
lichtingen	en	aanmeldingen	tot	ui-
terlijk	23	augustus	bij	Rineke	van	
Someren	van	Vita	welzijn	en	ad-
vies	via	323138.	Bij	geen	gehoor	
344094.

Aalsmeer	-	De	Dierenbescherming	
Aalsmeer	e.o.	en	het	Dierentehuis	
Amstelveen	willen	graag	aandacht	
vragen	voor	Droppie.	
Droppie	 is	 een	 jong	katertje	 dat	
nogal	nare	dingen	heeft	meege-
maakt.	Hij	is	namelijk	gevonden	in	
een	doos,	met	een	gebroken	linker-
achterpoot,	ook	had	hij	op	zijn	rech-
terachterpoot	een	grote	wond.	Wat	
er	 is	gebeurd,	kan	hij	helaas	niet	
vertellen.	Wel	laat	hij	blijken	dat	hij	
nog	steeds	alle	vertrouwen	in	men-
sen	 heeft,	 aangezien	 hij	 gek	 op	
knuffelen	is	en	dan	heel	hard	gaat	
spinnen.	Pech	voor	Droppie	is	dat	
de	fractuur	precies	in	zijn	enkelge-
wricht	zit.	
Dit	 kan	alleen	met	een	orthope-
dische	 operatie	 (met	 platen	 en	
schroeven)	worden	hersteld.	Am-
putatie	van	het	pootje	is	niet	moge-
lijk,	omdat	de	andere	poot	ook	ge-

blesseerd	is,	en	dus	niet	zijn	volle	
gewicht	kan	dragen.	Gelukkig	voor	
Droppie	is	hij	bij	mensen	terechtge-
komen	die	hem	graag	willen	helpen.	
Hij	verblijft	nu	in	het	Dierentehuis	
Amstelveen,	dat	samen	met	de	Die-
renbescherming	Aalsmeer	geld	wil	
inzamelen	om	zijn	operatie	te	kun-
nen	betalen.	
Deze	operatie	gaat	1200	euro	kos-
ten	(waarbij	de	dierenarts-specialist	
al	200	euro	korting	heeft	gegeven).	
Kortom:	erg	prijzig,	ook	voor	een	
organisatie	als	de	Dierenbescher-
ming,	die	voor	100	procent	afhanke-
lijk	is	van	giften.	Wilt	u	meehelpen	
om	Droppie	weer	op	de	been	te	krij-
gen?	Dan	kunt	u	uw	bijdrage	over-
maken	op	gironummer	 7992461,	
ten	name	van	Dierenbescherming	
Aalsmeer	e.o.,	onder	vermelding	van	
‘operatie	Droppie’.	Namens	Droppie	
alvast	hartelijk	dank	voor	uw	steun!

Hulp gevraagd voor Droppie

Oost-Inn gaat 
weer open
Aalsmeer	 -	Vanaf	woensdag	25	
augustus	opent	Oost-Inn	weer	haar	
deuren.	 ’s	Morgens	is	er	van	9.30	
tot	11.30	uur	gelegenheid	voor	ont-
moeting	onder	het	genot	van	een	
kopje	koffie	of	thee.	Belangstellen-
den	zijn	van	harte	welkom.	
Op	dit	ogenblik	wordt	hard	gewerkt	
aan	een	volledig	programma	op	de	
woensdagen.	
Gedacht	 wordt	 om	 een	 speciale	
gast	op	de	ochtend	uit	te	nodigen,	
waarmee	de	aanwezigen	in	gesprek	
kunnen	komen.	Eens	in	de	maand	
komt	er	een	quilt-ochtend.	‘s	Mid-
dags	komt	er	voor	de	jeugd	en	jon-
geren	een	eigen	programma.	Er	is	
gebrainstormd	en	de	ideeën	wor-
den	nu	praktisch	uitgewerkt.	Uiter-
aard	is	er	één	keer	per	maand	de	
lunch	en	zullen	de		literaire-	en	cre-
atieve	avonden	weer	worden	ge-
houden.	De	Oost-Inn	is	te	vinden	in	
brede	school	De	Mikado	aan	de	Ca-
tharina-Amalialaan	66.	
Het	 programma	 en	 nieuws	 van	
Oost-Inn	is	vinden	op	de	website	
van	de	kerk:	www.oosterkerk.info.	
Voor	inlichtingen:	0297-325636	of	
0297-345413.

Cursus werkende mantelzorgers
Amstelveen	-	Bent	u	een	werkende	
mantelzorger	en	kunt	u	wel	wat	on-
dersteuning	gebruiken?	
Het	Mantelzorg	Steunpunt	 heeft	
voor	werkende	mantelzorgers	een	
speciale	cursus	opgezet.	Na	de	cur-
sus	heeft	u	de	kennis	en	de	vaardig-
heden	om	al	uw	werk	en	zorgaken	
op	een	voor	u	zo	prettig	mogelijke	
manier	te	combineren.
De	cursus	wordt	op	de	vier	maan-
dagavonden	6,	13	en	27	september	
en	op	4	oktober	van	19.30	tot	21.30	
uur	gegeven.	De	kosten	van	de	cur-
sus	zijn	50	euro	voor	inwoners	van	
de	regio	Amstelland.	Locatie	is	het	
gebouw	van	de	Pelikaan,	Amstelring	
aan	de	Helpende	Hand	9	in	Amstel-
veen.	
Als	deelnemer	krijg	u	een	cursus-

map	die	ook	als	naslagwerk	kan	
dienen.	
Tijdens	de	bijeenkomsten	inventa-
riseert	u	knelpunten	binnen	uw	ei-
gen	 werk	 en	 privésituatie.	 Deze	
knelpunten	 vormen	de	bouwste-
nen	voor	het	plan	van	aanpak	dat	
u	gedurende	de	cursus	maakt.	U	
maakt	(thuis)opdrachten	waarbij	u	
nadenkt	over	en	werkt	aan	concre-
te	haalbare	oplossingen.	Om	u	hier-
bij	te	ondersteunen	krijgt	u	informa-
tie	over	onder	andere	wetgeving	en	
communicatie	en	verwerft	u	meer	
inzicht	in	draagkracht	en	draaglast.	
U	kunt	zich	aanmelden	voor	deze	
cursus	tot	20	augustus	aanstaan-
de	bij	het	Mantelzorg	Steunpunt,	tel.	
0900-1866,	en	via	email:	mzs@am-
stelring.nl.

Waar is 
poes Beau?

Aalsmeer	-	Als	vermist	opgegeven	
door	zijn	baas	is	Beau,	een	zwar-
te-witte	poes	van	anderhalf	jaar.	Ze	
woont	aan	de	Oosteinderweg,	is	erg	
aanhalig	en	loopt	zelfs	gewoon	naar	
binnen	bij	mensen.	Beau	is	zwart	
met	een	klein	wit	vlekje	op	de	borst,	
heeft	een	paars	halsbandje	om	en	is	
gechipt.	Aan	haar	bekje	heeft	Beau	
een	litteken	door	een	wondje.	Wie	
de	poes	heeft	gezien	wordt	verzocht	
contact	op	te	nemen	met	de	Die-
renbescherming	Aalsmeer	via	0297-
343618.	Polletje,	van	de	foto	van	vo-
rige	week,	is	helaas	nog	steeds	niet	
thuis.							

Zondag 
22 augustus

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

Alphakerk Amstelland.	
Dienst	in	Dorpshuis	Kudelstaart.	
Zondag	10u.	dienst	met	spreker	Jan	
v/d	Akker.	Speciaal	progr.	voor	de	
kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan.	Zomerdienst	met	zondag	
10u.	drs.	A.	Jansen	en	18.30u.	GD	in	
CGK,	met	drs.	A.	Jansen.	

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat	 55.	Zondag	dienst	 om	
10u.	met	ds.	Henriette	van	Dunné.	
Extra	collecte	Stichting	C.O.M.E.	

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde	Kerk,	Zijdstraat.	
Zondag	dienst	met	br.	C.	Terpstra,	
H.I.	Ambacht.

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

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp:	Dorpskerk,	Kanaalstraat.
Zondag	10u.	dienst,	ds.	A.J.	Fraanje,	
Drachten.	Organist	W.	v.d.	Veen.			
Oost:	Oosterkerk,	Oosteinderweg.	
Zondag	10u.	dienst,	kand.	 J.	 van	
Rumpt,	Alblasserdam.	Organist	C.	
Verschoor.	

,	

KERKDIENSTEN
Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten	 in	 de	 Pauluskerk,	 van	
Borsselenweg	116.
Zondag	diensten	om	10u.	en	18.30u.	
met	ds.	A.	van	Vuuren.	

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken.
Aalsmeerderweg	751	te	Rijsenhout.	
Zondag	10u.	ds.	J.	K.	Muller.	18.30u.	
ds.	A.	Jansen,	gez.	dienst	in	CGK.	

RK Karmelparochie
Stommeerweg.	 Zaterdag	 17u.	 in	
Kloosterhof,	woord-communievie-
ring,	vg.	N.	Kuiper.	Zondag	10.30u.	
in	Karmelkerk	woordcomm.	viering	
met	diaken	J.	Snoek.	Karmelkoor.	
Om	14.30u.	Poolse	dienst.

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk,	Werf
Geen	vieringen

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg	394.
Geen	dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk	Rijsenhout.	
Zondag	10u.	dienst,	ds.	F.	Praam-
sma.	

Samen Op Weg Kudelstaart
De	Spil,	Spilstraat,	Kudelstaart.
Zondag	10u.	dhr.	W.	de	Knijff,	Eem-
nes.	

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK	kerk,	Kudelstaartseweg
Zondag	10.30u.	woordcomm.vie-
ring,	vg.	A.	Blonk.

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

Kaartclub in Seringenhorst
Aalsmeer	-	In	Seringenhorst	aan	
de	Parklaan	26a	wordt	vanaf	30	au-
gustus	weer	elke	maandagmiddag	
enthousiast	gekaart.	
Er	wordt	in	competitieverband	ge-
klaverjast.	 Per	week	worden	aan	
de	winnaars	van	de	eerste,	twee-
de	en	derde	prijs	en	cadeau	over-
handigd.	De	speler	met	het	min-
ste	geluk	krijgt	de	poedelprijs	uit-

gereikt.	In	totaal	worden	in	het	ko-
mende	seizoen	34	speelmiddagen	
gehouden	en	de	kosten	voor	deel-
name	bedragen	60,50	euro	inclusief	
koffie	of	thee.	Meekaarten?	
Opgeven	 kan	 bij	 de	 leiding	 be-
staande	uit	Truus	van	der	Helm,	tel.	
324423,	Nico	Bekkers,	tel.	327123	
en	Piet	Voorn,	tel.	892033	of	geef	op	
via	Vita,	tel.	344094.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor	vermiste/
gevonden	huisdieren,	klachten	dierenmishan-
deling	en	informatie	over	de	hondenschool	op	
ma.	t/m	vr.	van	9.30-11.30	uur.	Buiten	deze	uren	
kunt	u	de	voicemail	inspreken.
Dierenambulance: Voor	informatie	over	ver-
miste	of	gevonden	dieren,	spoedgevalllen	en	
gevonden	honden:	06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
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AGENDA
Muziek
Woensdag 8 september:
* Aalsmeer Live met De Klught, King 
Pelican en Dazzle in feesttent op 
Praamplein vanaf 20.30u.
Donderdag 9 september:
* Miss Aalsmeer verkiezing in feest-
tent met optredens Nick en Simon, 
Danny Froger, Jaap van x-factor en 
dj Martijn. Aanvang: 20.30u.
Vrijdag 10 september:
* Dutch Party in feesttent met Wolter 
Kroes in concert, Frans Duijts en Ed 
Nieman. Aanvang: 20.30u.
Zaterdag 11 september:
* Back tot the Past met Gerard Jo-
ling, Bonnie St. Claire, 2 Brothers on 
the 4th Flor en dj Alex van Oostrom 
in feesttent. Aanvang: 20.30u.

Exposities
Tot en met 29 augustus:
* Aalsmeers Schilders Genootschap 
25 jaar, jubileumexpositie in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag tot en met zondag 14-
17u. Op Kinderkunstzolder kinder-
tekeningen uit Bali. Vanaf 2 sep-
tember ‘40 Jaar beelden van Miep 
Maarse’.
Augustus:
* Expositie ‘Aalsmeer op de kaart’ in 
Historisch Centrum in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.
Zaterdag 21 augustus:
* Luchtoorlog en Verzetsmuse-
um Crash in fort Aalsmeer open. 
Aalsmeerderdijk 460, 11 tot 16u. 
* Historische tuin open, ingang 
Praamplein. Ook zondag. Beide da-
gen van 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 29 augustus:
* Nieuwe beeldentuin bij galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag 13 tot 17u. 
Tot eind oktober:
* Zeefdrukken van Tineke van Dijk 
bij Carla de Klerk, Zijdstraat.

Diversen
Vrijdag 20 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat. Vanaf 20u.
* Koppelkaarten in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3. Vanaf 20u.
*Zaterdag 21 augustus:
* Kinderworkshop Aalsmeers Schil-
ders Genootschap (ASG) in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat. Iedere zater-
dag, t/m 28 augustus, 14-17u.

* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Waterpolotoernooi in Het Ooster-
bad, Mr. Jac. Takkade voor iedereen 
vanaf 12jr. Van 13 tot 16u.
21 en 22 Augustus:
* Watertoren geopend, zaterdag en 
zondag tussen 13 en 17u. 
Zondag 22 augustus:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan. Open 10-13.30u.
Woensdag 25 augustus:
* Oost-Inn weer open, 9.30-11.30u. 
in De Mikado, Cath.Amalialaan.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat v/a 20u.
Zaterdag 28 augustus:
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein om 15u.
* Open huis Boerma Instituut, Leg-
meerdijk 227, 12-16u.
* Trivia rariteitenkwis in De Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
Zondag 29 augustus:
* Triathlon Aalsmeer. Start mini’s 
9.30u. in De Waterlelie, Start bij sur-
feiland: 1/8 triathlon om 10.30u., 
olympische afstand om 11.30u. en 
trio-triathlon 11.35u.
Woensdag 1 september:
* Inloop halfuur bewonerscommis-
sie Eigen Haard Kudelstaart in het 
Dorpshuis, 19.30 tot 20u.
Zaterdag 4 september:
* Westeinderhavendag bij Aalsmeer-
se watersportbedrijven op Uiterweg. 
Opening om 10u.
* Corsobraderie in straten Centrum 
van 10 tot 17u.
Zondag 5 september:
* Start feestweek Aalsmeer met 
tenttent gezamenlijke kerken, 10u.
Maandag 6 september:
* SPIE-avond ‘Aalsmeer got talent-
show’ voor bepaling startnummers 
in feesttent, Praamplein vanaf 20u.
Dinsdag 7 september:
* Fashion Night Aalsmeerse (mode)-
winkels in feesttent vanaf 19.30u.
Woensdag 8 september:
* Rabo Kindermiddag met Jeroen’s 
Jeugdshow in feesttent vanaf 14u.
Donderdag 9 september:
* Gehandicaptendag Stichting Dag 
van je Leven in feesttent v/a 10u.
Vrijdag 10 september:
* Seniorenmiddag met optreden 
Cocktail Trio in feesttent v/a 14u.
Zaterdag 11 september:
* Pramenrace. Start 13u. bij Pontweg 
in Oost. Finish bij Praamplein. Feest-
tent open van 13 tot 18u.
Zondag 12 september:
* Hibra motorraces op bedrijventer-
rein Hornmeer vanaf 10u.

Foto: D.A.C. van Bakel.

Elfde Summer Dance Party: 
Droog, verfrissend en leuk!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond voor de elfde maal de Sum-
mer Dance Party plaats op het sur-
feiland. Ruim 1800 bezoekers ge-
noten van de muzikale kunsten van 
de deejays Sidney Samson, Sher-
manology en Quintino. De bezoe-
kers hadden geluk, de dagen voor 
en na het feest was het weer on-
stuimig, maar op zaterdag tijdens 
het feest was de hemel helder en 
de temperatuur verfrissend. Tevens 
vond tijdens het middagprogramma 
de finale van de deejay mixwedstrijd 
plaats. De professionele jury had 
het moeilijk, maar wist uiteindelijk 
een winnaar te kiezen, dj Re-Beat. 
Om zeven uur stonden de eerste be-
zoekers al bij de ingang te wach-
ten. Op de zomerse muziek van dj 
Nista en later de winnaar van de 
mixwedstrijd, Re-Beat, liep het ter-
rein langzaam vol. Re-Beat bewees 
waarom de jury juist hem als win-
naar had aangewezen en wist het 
publiek goed op te warmen voor de 
eerste grote deejay van de avond, 
Sidney Samson. Naarmate de avond 
viel en de zon langzaam onderging 
in de Westeinderplassen, werden 
de inspanningen van het team van 
Barend Biesheuvel van Blue Magic 
weer duidelijk zichtbaar. Het podi-
um, wat geheel in het wit was be-
kleed, herbergde een grote lichtin-
stallatie en kon zodoende alle kleu-
ren aannemen. Traditiegetrouw hing 
er weer een grote stellage vol licht-
effecten aan een hijskraan boven de 
dansvloer. Om half elf was het de 
beurt aan het muzikale duo Andy en 
Dorothy, oftewel Shermanology. Een 
unieke combinatie van een deejay 
samen met een vocaliste. Broer en 
zus Sherman wisten het publiek nog 
verder in beweging te krijgen. Op 
het feestterrein was duidelijk te zien 
welke bedrijven het feest onder-
steunen. Zonder de steun van on-
der andere C1000 Koster en de an-
dere sponsoren had het evenement 
niet georganiseerd kunnen worden. 
Voor het personeel van de super-
markt van hoofdsponsor Kees Jan 
Koster was sowieso feest: Zij moch-
ten op kosten van hun baas naar de 
Summer Dance Party. “Het blijft een 
uniek evenement voor Aalsmeer, 
met een geweldige ambiance. Top 
geregeld, wij blijven als sponsor ze-
ker betrokken de komende jaren”, 

aldus de enthousiaste eigenaar. Tij-
dens het optreden van de verschil-
lende deejays betraden de danse-
ressen van Danceforce het podium. 
De meiden gaven een mooie show 
weg. Ook het VIP-podium werd 
druk bezocht. Bezoekers die een 
speciaal VIP-ticket hadden weten 
te bemachtigen kregen toegang tot 
deze plek. Om de VIP’s een specia-
le behandeling te geven, was er sa-
menwerking gezocht met het West-
einder Paviljoen, wat sinds de herin-
richting van het terrein op het sur-
feiland gevestigd zit. Zo kon men 
zich terug trekken in het paviljoen 
en genieten van heerlijke cocktails, 
maar ook had men vanaf het podi-
um goed uitzicht over het publiek en 
het podium. Rond half twaalf betrad 
Quintino het grote podium op het 
Surfeiland. Veel van de bezoekers 
hadden uitgekeken naar zijn komst 
en dat bleek niet voor niets. Met zijn 
combinatie van bekende house en 
dance tunes wist hij de elfde edi-
tie tot een hoogtepunt te brengen 
en was daarmee de perfecte afslui-
ter voor dit Aalsmeerse strandfeest. 
Quintino was al op voorhand al en-
thousiast over de Summer Dance 
Party. “De avond hiervoor moest ik 
optreden in Bulgarije en raakte na-
derhand aan de praat met een paar 
jongens uit Aalsmeer die me vertel-
de over Summer Dance Party. Hun 
enthousiasme was niet gelogen. 
Wat een mooi feest op een even 
mooie locatie!”, aldus Quintino. 
Helaas was om 01.00 uur het feest 
ten einde, behalve voor de ech-
te feestgangers, want in jongeren-
centrum N201 was er nog een offi-
ciële afterparty waar niemand min-
der dan Gregor Salto nog een op-
treden van anderhalf uur verzorg-
de. Lang was het overigens ondui-
delijk of de elfde editie van de Sum-
mer Dance Party door kon gaan. 
De herinrichting van het surfeiland 
maakte het moeilijk om tot een goe-
de uitvoering van het feest te ko-
men. Dankzij persoonlijk optreden 
van burgemeester Pieter Litjens is 
er alsnog in goed overleg met de 
gemeente tot een oplossing geko-
men en heeft het zomerse dansfeest 
plaats kunnen vinden. Tijdens het 
evenement zijn veel foto’s gemaakt 
en deze zijn te zien op de website  
www.summer-dance-party.nl.

SPIE organiseert in feesttent:
Aalsmeer got talentshow!
Aalsmeer - Maandag 6 september 
vanaf 20.00 uur organiseert de stich-
ting Pramenrace In Ere de Aalsmeer 
got talentshow. Op deze avond kun-
nen de deelnemers aan de 25-ste 
Aalsmeerse pramenrace hun talen-
ten aan de ‘vak’-jury laten zien. Het 
team wat het langste op het podi-
um kan blijven staan, mag als eerste 
starten in de door hen opgegeven 
categorie. Opgeven voor de show 
kan tot en met zaterdag 4 septem-
ber. Dit kan bij de kraam op de bra-
derie of bij de kraam bij de Westein-
derhavendagen. Op de avond zelf is 
het helaas niet mogelijk om je nog 
op te geven. Andere spelregels zijn: 
De act mag niet langer zijn dan 2 
minuten. Er mogen geen grote de-
corstukken op het podium komen 
te staan. Als de jury je wegdrukt, is 

het afgelopen. Muziek dient voor-
af ingeleverd te worden bij de jury 
tafel, dit moet op een goede cd, of 
MP3 met een zo hoog mogelijk Bit-
rate (320KBPS). Het is niet mogelijk 
om een dvd of usb stick in te leve-
ren. Op de ingeleverde muziek moet 
de teamnaam en het nummer dat 
ten gehore gebracht wordt, komen 
te staan. De lijst met volgorde van 
optreden staat maandag 6 septem-
ber op de website www.SPIE.nl. Om 
mee te mogen doen, moet de beta-
ling, voor de deelname aan de 25-
ste pramenrace bij SPIE binnen zijn. 
En als laatste: De jury heeft altijd ge-
lijk. SPIE verwacht dat het een hila-
rische avond wordt, met heel veel 
gezelligheid. Iedereen is welkom in 
de feesttent op het Praamplein. De 
toegang is gratis.

Bas Teffer verkleedt als Rembrandt tijdens de kinderworkshop van het 
Aalsmeers Schilders Genootschap afgelopen 14 augustus.

Jubileumexpositie tot eind augustus
Zaterdag weer workshop 
voor kinderen door ASG
Aalsmeer - Gezellig druk was het 
afgelopen zaterdag 14 augustus tij-
dens alweer de tweede workshop 
voor kinderen door leden van het 
Aalsmeers Schilders Genootschap. 
De vereniging viert haar 25 jarig be-
staan met een grootse en gevarieer-
de expositie in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat. Om ook jeugdige 
inwoners kennis te laten maken met 
tekeningen en schilderijen worden 
deze hele maand augustus op za-
terdag kinderworkshops gehouden. 
Jongens en meisjes mogen aan de 
gang met papier, potloden, kwas-
ten, etc. Leden van het ASG bege-
leiden deze kunstenaars in de dop. 
Meedoen aan de workshop is gratis. 
Aanstaande zaterdag 21 augustus 
zijn kinderen weer van harte wel-
kom in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat van 14.00 tot 17.00 uur. 
Ouders en andere belangstellenden 
worden uitgenodigd de tentoonstel-
ling te komen kijken. Dit kan tot het 

einde van de maand augustus ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De vierde 
en laatste workshop voor kinderen 
is op zaterdag 28 augustus. Vooraf 
aanmelden is niet nodig, Alle beno-
digde spulletjes liggen voor de jeug-
dige kunstenaars klaar.

40 Jaar beelden Miep Maarse
In september presenteert de stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer weer 
een nieuwe expositie in het Oude 
Raadhuis. De Aalsmeerse kunste-
naar Miep Maarse is uitgenodigd 
om haar beelden van met name die-
ren ten toon te komen stellen. Voor-
al haar beelden van nijlpaarden ge-
nieten veel bekendheid. De exposi-
tie ‘Miep Maarse, 40 jaar beelden’ is 
te zien van 2 september tot en met 
17 oktober. De officiële opening is 
op zaterdag 4 september om 16.00 
uur door Margot Fretz, ex-directeur 
van galerie De Ploegh.

Voor elk wat wils tijdens 
de Westeinderhavendag
Aalsmeer - Ook dit jaar belooft de 
Westeinderhavendag op zaterdag 4 
september een afwisselend spekta-
kel te worden met op elke lokatie 
voor ieder wat wils. In de Historische 
Tuin wordt een tentoonstelling inge-
richt van oude motoren en pramen. 
Er kan heerlijke Aalsmeerse paling 
geproefd worden, terwijl ook de tuin 
zelf bezocht kan worden. Jachthaven 
Drijfhuis presenteert een loods vol 
met mooie gelakte boten, van oud 
tot nieuw of tot nieuw gemaakt. Ook 
zijn er historische modelboten te be-
zichtigen. Een Kudelstaarts eigen 
biertje hoort daar zeker bij. Een ori-
ginele nettenbreier laat zien dat dit 
ambacht nog steeds actueel is. Ook 
bij het Drijfhuis is er muzikale omlijs-
ting van shantykoren, onder het ge-
not van een drankje. Jachthaven Piet 
Huis houdt onder andere een twee-
dehands nautische beurs. Wie leuke 
tweede hands nautische spulletjes 
wilt verkopen, kan zich opgeven via  
info@aalsmeerwesteinder.nl. Op de 
beurs laten zowel verenigingen als 
bedrijven uit de Watersport bezoe-
kers kennis maken met verschillen-
de activiteiten en materialen. De ou-
ders kunnen met een gerust hart 
hun kinderen tijdens hun bezoek 
een bootje laten maken of in de wa-
terbal laten rondspartelen. Voor zo-
wel klein als iets ouder zijn er leu-
ke dingen te doen (springkussen, 
schminken, clown, eendjes henge-
len). Ook de touwslager ontbreekt 
weer niet met dit mooie ambacht. 
Kinderen kunnen bijvoorbeeld een 

springtouw maken. Verder zijn ook 
bij jachthaven Piet Huis zowel bin-
nen als in het water mooie boten te 
bezichtigen.

Opening en barbecue
Om 10.00 uur wordt er geopend met 
het hijsen van de fok door voor-
zitter Piet Harting van de stichting 
Aalsmeer Westeinder Promotie en 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven. Gedurende de dag treden er 
verschillende shantykoren op. Hier 
kan onder het genot van een kop-
je koffie of een drankje op het ho-
recaplein van genoten worden. Om 
17.00 uur wordt de havendag afge-
sloten met een hapje en een hap-
py hour. Mochten er mensen zijn die 
een tochtje willen varen, kan dat met 
de gratis watertaxi of als ze een ei-
gen boot hebben, ligt er een leuke 
puzzelvaartocht klaar. Om deze dag 
feestelijk af te sluiten, kunt u zich in-
schrijven voor de barbecue bij jacht-
haven Stenhuis voor 20 euro per per-
soon, waarna aan de verlichte boten-
show kan worden meegedaan. De-
ze start om 19.45 uur bij Topsvoort. 
Wie zich inschrijft voor de barbecue 
is overigens verzekerd van een plek-
je om de verlichte botenshow van-
af de kant te aanschouwen. Kaarten 
voor de barbecue zijn bij de deelne-
mende Jachthavens te verkrijgen. 
Schrijf snel in, want vol is vol. Bezoek 
voor verdere informatie de website:  
www.westeinderhavendagen.nl. On-
der andere is hier het volledige pro-
gramma te vinden.

Komst Gerard Joling niet zeker
200 Extra passpartouts 
voor de feestweek!
Aalsmeer - De organisatie van de 
Aalsmeerse feestweek zet nog 200 
extra passpartouts extra in vanwe-
ge de grote vraag. De passpartouts 
gaan verdeeld worden onder de 
voorverkoopadressen. Dit zijn café 
de Praam en de Bruna in de Zijd-
straat, Ridder & Co. in de Ophelia-
laan, de Primera op het Poldermees-
terplein en marskramer Berg in Win-
kelcentrum Kudelstaart.

Miss Aalsmeer verkiezing
Het gaat goed met het opgeven van 
de missen voor de miss Aalsmeer-
verkiezing. Er zijn nog drie plaatsen 
beschikbaar, dus geef je snel op. 
Dit kan door een mailtje te sturen 
naar feestweekaalsmeer@gmail.
com. Get the look hairstyling uit 
de Marktstraat zal de missen voor-
zien van een prachtig kapsel en de 
Aalsmeerse zangeres Sasja Brou-
wer zingt de missen de finale in tij-
dens de gala ronde. Nick & Simon 
zullen aan het einde van de avond 
bekendmaken wie er miss aalsmeer 
2010 geworden is. Daarna zullen 
ze voor de missen en het aanwezi-
ge publiek een spetterend optreden 
verzorgen.

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van de feestweek 
is op zoek naar sterke vrijwilligers 
om in en om de feesttent te helpen, 
De opbouw van de feesttent begint 
donderdag 3 september. Er zullen 
tijdens de bouw en tijdens de pro-
grammering verkeersregelaars wor-
den ingezet om alles in goede ba-
nen te leiden. De tent heeft dit jaar 
een capaciteit voor 3.000 bezoekers. 
De ingang van de tent is dit jaar aan 
de Grundelweg, de tent wordt dus 
omgedraaid. Er worden dit jaar ver-
scherpte controles op veiligheid. 

De organisatie is druk met de voor-
bereiding voor de grootse mode-

show en afterparty op dinsdagavond 
in samenwerking met winkeliersver-
eniging Aalsmeer, niet te vergeten 
de 25e Spie avond op maandag, de 
Rabo-kindermiddag op woensdag 
en de ouderenmiddag op vrijdag.

Jan Smit en 2Unlimited
Het bestuur van de feestweek krijgt 
momenteel veel vragen over het op-
treden van plaatsgenoot Gerard Jo-
ling vanwege zijn overspannen zijn, 
maar vooralsnog heeft hij zijn optre-
den in Aalsmeer nog niet afgezegd.
Wel heeft de feestweek wat opties 
gelegd op andere artiesten, waar-
onder Jan Smit en Ray en Ani-
ta van 2Unlimited. Volgende week 
meer nieuws en de totale program-
meringsfolder in deze krant. Voor 
verdere informatie kan de website 
www.feestweek.nl bezocht worden.

De medewerkers van de Aalsmeerse feestweek.

Zondag kijken, (ver)kopen, ruilen
Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Op zondag 22 augus-
tus organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer en omstreken een groot-
ste vogelbeurs in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. De 
beurs is open van 10.00 tot 13.30 
uur. 
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, te 
ruilen of rond te kijken en vragen te 
stellen over vogels, voedsel en huis-

vesting. De entree bedraagt 50 eu-
rocent voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Wie vogels wil ver-
kopen betaalt 1,20 euro. Handela-
ren zijn aanwezig (alleen op uitno-
diging) met diverse soorten vogels, 
zoals tropische vogels, kanarie’s en 
kromsnavels. Er is ook een hande-
laar aanwezig met diverse soorten 
voer, waaronder zaden, zaadmeng-
sels en meelwormen.

Caritas start nieuw seizoen
Aalsmeer - Maandag 23 augustus 
start interkerkelijk koor Caritas weer 
met een nieuw muzikaal seizoen. 
Het christelijke koor verleent voor-
namelijk medewerking aan kerk-
diensten en wil door middel van het 
repertoire het geloof in God uitdra-
gen. Er wordt iedere maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd 
in de Chr. Geref. Kerk aan de Lijn-
baan. Ook dit jaar hoopt Caritas 
weer diverse nieuwe leden te mo-

gen begroeten. Zoals waarschijnlijk 
bij elk koor zijn met name heren van 
harte welkom. Maar ook als je so-
praan of alt bent en zin hebt om sa-
men met anderen je geloof op een 
muzikale manier uit te dragen, ben 
je bij Caritas aan het goede adres. 
Loop gerust eens binnen tijdens een 
repetitieavond of neem contact op 
met Annemieke Siebeling via 0297–
346450 of Judith Jonker via 0297–
344879.

STAGE
MUSIC SHOP

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

HAl lEOnARD
PIAnO lESBOEK
Deel 1: 12,45

lESGITAREn ‘VAlEnCIA’
4/4:  59,-
3/4:  55,-

lESSEnAAR
div. kleuren  15,45

AURA BlOKflUIT
S1:  50,-
S2:  48,-
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Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575, fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden gemeentehuis:
Ma t/m vr van 8.30-14.00 uur: vrije 
inloop. Op woensdag is de afdeling 
Dienstverlening open van 8.30-20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze 
afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 
8.30-17.00 uur.

wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie 
over de wijkraden? Kijk dan op www.
wijkraden-aalsmeer.nl

afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de 
wethouders, dan kunt u dit doen via 
het bestuurssecretariaat. Voor een 
afspraak met de burgemeester drs. 
P.J.M. Litjens: tel. 387511. Voor een 
afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de por-
tefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of 
uw gemeentegids.

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

Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.
aalsmeer.nl vinden. Kijk op de home-
page onder het kopje ‘actueel’ en ver-
volgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u 
daar de gemeente-info’s van de afge-
lopen maanden raadplegen.

oVeriGe loKetten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 8.30-12.30 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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

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

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

DefinitieVe BesCHiKKinGen

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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen ten behoeve van de HIBRA door middel van het plaatsen van 
borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de hieronder genoemde 
acties uit te voeren met betrekking tot weggebruik:

t.b.v. braderie
• Zijdstraat, Schoolstraat en Marktstraat
Deze ontheffing geldt voor zaterdag 4 september 2010 van 07.00 tot 
18.00 uur.

Kapvergunning
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend: De bomen 
mogen twee weken na publicatie gekapt worden, het is derhalve 
raadzaam om binnen twee weken bezwaar te maken.
• Aalsmeerderweg 282, 1 wilg
Datum verzending vergunning: 24 augustus 2010
• Oosteinderweg 235, 1 moerascypres
Datum verzending vergunning: 19 augustus 2010 
• Sportlaan 13 , 2x es en 2x meidoorn
• Oosteinderweg 408, 1x den en 2x berk
• Robend, 46x esdoorn, 6x haagbeuk, 1x robinia, 4x els, 5x es, 

1x linde, 3x plantaan, 1x hazelaar, 1x berk
Datum verzending vergunningen: 25 augustus 2010

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
is de vergunning verleend voor:
• Braderie op zaterdag 4 september 2010
• Night Windsurf op zaterdag 18 september 2010
• Boekenmarkt op zaterdag 9 oktober 2010
Datum verzending vergunningen 23 augustus 2010

woninGwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Oosteinderweg 417, het plaatsen van een carport;
• Proosdij Noord, het bouwen van 77 woningen;
• Romeijnstraat 7, het wijzigen van een kozijn.

Bouwaanvraag 2e fase:
• Ophelialaan 247, het gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van 

het kerkgebouw.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Anne Frankstraat 30, het plaatsen van een dakkapel;
• Citroenvlinderstraat 80, het plaatsen van een vlonder;
• Drie Kolommenplein 1, het vernieuwen van een draaideur;
• Lisdoddestraat 8, het vergroten van de woning;
• Karperstraat 182, het plaatsen van een kinderzwembad;
• Uiterweg 15, het vernieuwen van een brug.
Verzenddatum bouwvergunningen: 19 augustus 2010.

Van rechtswege verleende bouwvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 
46, lid 5, van de Woningwet op 22 april 2010 een van rechtswege 
verleende reguliere bouwvergunning (fase 1) is ontstaan voor het 
oprichten van een 10 bedrijfsunits op de Uiterweg 94 achter. Be-
langhebbenden zijn schriftelijk geïnformeerd.

monUmentenVerGUnninG
Het college van Burgemeester en wethouders heeft in haar verga-
dering van 17 augustus 2010 besloten een Monumentenvergunning 
te verlenen voor het aanbrengen van verlichting aan het dak van de 
Watertoren, gelegen aan de Kudelstaartseweg 16 in Aalsmeer.

PUBliCatie melDinG artiKel 8.40 wet milieUBeHeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 
8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrich-
tingen die onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waar-
door de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van 
toepassing is. In de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de 
algemene regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Scheepswerf T. Kerkhoven
Adres : Ringvaart-Aalsmeerderdijk 542
Plaats : Aalsmeer
Datum : 20-07-2010

Naam : Handelskwekerij Ubink B.V.
Adres : Mijnsherenweg 20
Plaats : Kudelstaart
Datum : 27-07-2010

Naam : Imabo Blauwhoff
Adres : Aalsmeerderweg 225
Plaats : Aalsmeer
Datum : 26-07-2010

Naam : Kramer Kasverwarming B.V./Kramer Klimaattechniek B.V.
Adres : Machineweg 3-B
Plaats : Aalsmeer
Datum : 20-07-2010

Naam : ASN Autoschade Service Goosen Aalsmeer
Adres : Witteweg 32
Plaats : Aalsmeer
Datum : 07-07-2010

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Naam : Kok Lexmond B.V.
Adres : Hornweg 
Plaats : Aalsmeer
Datum : 11-08-2010

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de 
ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
bij de afdeling Vergunningen en Handhaving.

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t/m 17 sep Kapvergunning: Primulastraat 79, 1 kastanje;
t/m 17 sep Evenementenvergunning: Hibra, op zondag 12 

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

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

de nacht van 14 op 15 augustus 2010, tot 05.00 
uur;

t/m 24 sep Evenementenvergunning: Step by Step op zaterdag 
16 oktober 2010;

t/m 1 okt Kapvergunning Oosteinderweg 235, 1 moerascypres;
t/m 6 okt Kapvergunning Aalsmeerderweg 282, 1 wilg;
t/m 5 okt Evenementenvergunning, Braderie op zaterdag 

4 september 2010; Night Windsurf op zaterdag 
18 september 2010; Boekenmarkt op zaterdag 9 
oktober 2010;

t/m 7okt Kapvergunning Sportlaan 13 , 2x es en 2x meidoorn; 
Oosteinderweg 408, 1x den en 2x berk; Robend, 46x 
esdoorn, 6x haagbeuk, 1x robinia, 4x els, 5x es, 1x 
linde, 3x plantaan, 1x hazelaar, 1x berk.

ter inzaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, Balie 6

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

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

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

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

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

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

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 daar-
over nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan 
uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

serViCePUnt BeHeer en UitVoerinG ProVinCie noorD HollanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 0800-0200 
600 of mail naar infobu@noord-holland.nl.
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Veel bekijks bij 
Summer Dance
Aalsmeer - Mooi, zonnig weer was 
het afgelopen zaterdag 14 augus-
tus. Prima weer voor een feestje op 
het strand, de Summer Dance Party 
op surfeiland Vrouwentroost. De op-
bouw en entourage van het feestter-
rein trok veel bekijks. Zowel op het 
eiland als in het water rondom was 
het gezellig druk. Diverse booteige-
naren hadden het anker uitgegooid 
om het spektakel te volgen. De af-
gelopen jaren werden tijdens de 
voorbereiding overdag allerlei acti-
viteiten georganiseerd. Dit jaar ech-
ter geen klimmuur voor de kinderen 
en geen demonstratie door de wa-
terskivereniging. Gelukkig wel de fi-
nale van de dj-contest en deze he-
ren en dame trakteerden op heerlij-
ke muziekjes. 

Zwemverbod
Een duik nemen in de Westeinder-
plassen om even verkoeling te zoe-
ken, kon helaas niet. In verband met 
blauwalg is een negatief zwemad-
vies gegeven door de provincie. De 
gemeente heeft op een aantal plaat-
sen waarschuwingsborden neerge-
zet. Op het surfeiland is de waar-
schuwing geplaatst onder het bord 
‘verboden voor honden’. 
Niet iedereen het bord opgemerkt 
te hebben. Er waren zaterdag en-
kele kinderen aan het zwemmen in 
de Poel. Mocht het nog mooi weer 
worden: Op de site van de provincie 
wordt actuele informatie gegeven 
over de zwemkwaliteit in Noord-
Holland.

Spijtig Buurtverlichters stoppen!
Het is spijtig genoeg om te lezen 
dat de buurtverlichters er na 10 jaar 
mee stoppen om de Uiterweg te ver-
verlichten. Er gaat weer een traditie 
verloren in Aalsmeer, eerst de bloe-
mencorso, waar alleen de naam nog 
van bestaat door de braderie. Jaren-
lang reed ik met een bus met men-
sen uit de GGZ om hen te laten ge-
nieten van al dat fraais dat de Ui-
terweg te bieden had: Bewegen-
de beelden, verlichte vijverpompen, 
mooi verlichte huizen en onderweg 
kijken naar de mensen die liederen 
stonden te zingen.
Ik ben het niet eens met de buurt-
verlichters dat er minder bezoekers 

zouden komen. Het was ook vorig 
jaar gezellig druk op de Uiterweg. 
Eigenlijk zou er niet alleen op de Ui-
terweg verlichte tuinen moeten zijn, 
maar ook op de Oosteinderweg.  
Maak er een grote traditie van, zo-
als met kerst de mensen ook uit-
bundig hun tuinen versieren met al-
lerlei lampjes en bewegende delen. 
Het zou mooi zijn als er een stichting 
in het leven wordt geroepen die dit 
soort zaken gaat ondersteunen en 
oude zaken misschien weer kunnen 
doen herleven.
Wilfred van Heusden, 
Lakenblekerstraat 45, 
1431 GE Aalsmeer

ingezonden

Tips overlast gft-container
Aalsmeer - De groene rolcontai-
ners voor groente-, fruit- en tuinaf-
val kunnen in de zomer voor stank-
overlast zorgen. Om dit te voorko-
men of te beperken wordt aange-
raden de groene bak niet in de zon 
te zetten en het deksel op een kier 
te laten staan, zodat door de lucht-
circulatie het rottingsproces minder 
snel op gang komt. Nadeel hiervan 
wel is dat ongedierte aangetrok-
ken wordt, met name door afval van 
voedselresten. Wikkel daarom vlees- 
en visresten in een krant en gooi ze 
in de container die het eerst wordt 
geleegd. Leg droog tuinafval of een 

krant op de bodem van de contai-
ner. Dit neemt overtollig vocht op en 
geeft minder kans op achterblijven-
de resten na het legen. Doe het gft-
afval niet te nat in de container en 
wissel als mogelijk het keukenafval 
af met een laagje droog tuinafval. 
Tot slot: Maden zijn uitstekend met 
zout te bestrijden. Aangeraden 
wordt de bak schoon te houden. 
Door regelmatig de gft-container 
schoon te maken, kan stank en hin-
der door eventuele achtergebleven 
afvalresten voorkomen worden. De 
container kan gereinigd worden met 
water en eventueel groene zeep. 

‘Pas op met 
gevelreinigers’
Hoofddorp – De politie Haarlem-
mermeer en omstreken adviseert 
goed op te letten bij verkoop aan de 
deur van diverse diensten. Elk jaar 
worden mensen gedupeerd die ‘in 
zee’ zijn gegaan met een malafide 
gevelreiniger. Een aantal maal is al 
voorgekomen dat bepaalde perso-
nen aan deuren - dikwijls op een 
dwingende toon – diensten aan-
bieden als gevelreiniging of dak-
gootreiniging. Er wordt een ‘korting’ 
gegeven als u (direct) contant be-
taalt, zo is de mededeling. De gebo-
den diensten laten nog wel eens te 
wensen over, met soms zelfs extra 
kosten als gevolg. Ook staat er vaak 
niets tot weinig op papier over de 
geboden dienst en het uiteindelijke 
resultaat waar voor betaald wordt. 
De politie adviseert werk als dak- of 
gevelreiniging aan gerenommeerde 
bedrijven over te laten. Dit voorkomt 
eventuele teleurstellingen, zo stelt 
zij in een persbericht.

Hennepkwekerij 
op de zolder
Nieuw-Vennep – Op donderdag 12 
augustus trof de politie in een wo-
ning aan ‘de Leden’ te Nieuw-Ven-
nep een hennepkwekerij aan. Op 
de zolder van het huis werden 410 
planten gevonden, deze en de bij-
behorende apparatuur zijn in be-
slag genomen. De 49-jarige bewo-
ner is gehoord en heeft proces-ver-
baal gekregen. 
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340 Euro voor Wereld Natuur Fonds
Leuke kindervakantieweek 
Aalsmeer - De kindervakantie-
week zit er weer op, momenteel ge-
niet iedereen nog even van de laat-
ste dagjes vrij. Maandag beginnen 
alle scholen weer. In tegenstelling 
tot andere jaren vond de kinderva-
kantieweek niet in de laatste week 
van de zomervakantie plaats, maar 
een week eerder. 
Qua animo maakte dit niets uit, maxi-
maal 150 kinderen konden deelne-
men en de voorinschrijving zat in no 
time vol. Hutten bouwen, knutselen 
en schilderen stonden onder andere 
maandag op het programma, dins-
dag spelletjes en interessante ver-
halen, woensdag zeskamp, donder-
dag vossenjacht in het Hornmeer-
park en vrijdag, de laatste dag, na 
het afbreken van de hutten naar De 
Bloemhof voor een sportieve mid-
dag. Thema van de kindervakantie-
week was ‘jungle’ en naar aanlei-
ding hiervan zijn door de jongens en 
meisjes schilderijen en kunstwerk-
jes gemaakt van allerlei soorten die-
ren. Deze zijn vrijdagmiddag geveild 
en dit heeft liefst 340 euro voor het 
Wereld Natuur Fonds opgeleverd. 
De allerlaatste activiteit was de dis-

co ’s avonds. Natuurlijk hopen Tes-
sa en Manon van De Binding dat ie-
dereen een leuke week heeft gehad 
en dat iedereen volgend jaar weer 
komt. De week had niet zo gezel-
lig en leuk kunnen zijn zonder de 
hulp van een groep jonge en zeer 
enthousiaste vrijwilligers! 
Zij hebben een week lang de kinde-
ren begeleid tijdens de activiteiten! 
Dus,  Adrie, Bastiaan, Clyde, Da-
mien, Denise, Diede, Dirk Jan, Eli-
ne, Evelien, Frank, Jasper, Joeri, Jon-
ne, Kevin, Kim, Leonie, Lianne, Lu-
cy, Mariska, Martijn, Mitch, Nao-
mi, Nick, Niels, Nikki, Raju, Remon, 
Reza, Rianne, Ricardo, Rosan, Rut-
ger, Stevie, Sven en Thessa harte-
lijk dank voor jullie inzet en gezel-
ligheid! 

Gevonden voorwerpen
Na de week zijn er nog veel gevon-
den voorwerpen overgebleven. Op 
dinsdag 24 augustus tussen 19.30 
en 21.00 uur is de N201 open om 
eventuele verloren spullen op te ko-
men halen. Alles wat na deze avond 
niet wordt opgehaald, wordt naar de 
kledingbak gebracht. 

Onderhoud in zwembad klaar
Aalsmeer - Tijdens de zomerva-
kantie is in zwembad De Waterle-
lie geklust in het kader van het gro-
te onderhoud. 
Gelukkig beschikt De Waterlelie 
over meerdere binnenbaden, zodat 
er deze periode altijd gelegenheid 
is om te zwemmen: of in het recre-
atiebad of in het banenbad. De eer-
ste 3 weken van deze vakantie werd 
in het recreatiebad en het instruc-
tiebad een nieuw plafond aange-
bracht. Voorheen was dit grote pla-
fond bedekt met kunststof lamellen. 

Nu is dit een zgn. spanplafond ge-
worden. Dit soort van plafonds is in 
Europese zwembaden al meerde-
re malen met succes toegepast en 
na een brede oriëntatie is dit nu ook 
geplaatst in het zwembad. Het ma-
teriaal, dat in Frankrijk wordt ge-
produceerd, wordt gespannen bin-
nen vantevoren geplaatste frames 
en door de rekbaarheid van dit 
kunststofdoek ontstaat een strak en 
fraai geheel. Tevens zijn alle licht-
lijnen binnen de twee baden gere-
noveerd en een deel van de elek-

trische bedrading, die na 36 jaar(!) 
wel toe was aan vervanging. De uit-
straling van het originele recreatie-
bad en instructiebad, die in 1974 in 
bedrijf zijn genomen, is momenteel 
wel een geheel andere in verge-
lijk met dat aanvangsjaar. Vorig jaar 
zijn alle perrons en het tegelwerk 
vervangen en nu dus de plafonds: 
Het geheel ziet er weer fris en pri-
ma uit en kan weer vele jaren mee. 
Terwijl er in deze twee baden werd 
gewerkt, konden alle zwemliefheb-
bers gewoon terecht in het banen-

bad voor het banenzwemmen, vrij 
zwemmen en leszwemmen. Tijdens 
de laatste drie weken was dit om-
gekeerd het geval: werkzaamheden 
bij het banenbad en zwemmen in 
het recreatiebad-/instructiebad. Het 
gehele open filter van het banenbad 
vereiste een renovatie en na ver-
vanging van pompen en leidingen 
is er een verbetering ontstaan bin-
nen het terugspoelproces van het 
zwemwater. Dit gaf de laatste jaren 
steeds meer problemen en hopelijk 
is door deze renovatie alles opge-
lost. Deze week wordt het zwemwa-
ter van het banenbad weer op de 
vereiste kwaliteit gebracht en dan 
kan ook dit bassin weer in gebruik 
genomen worden. Intussen is ook 
de sauna-/stoombad ruimte gere-
noveerd. Net zoals bij alle binnen-
ruimten van het zwembad zijn hier 
plafonds, wanden, vloeren en elek-
trische voorzieningen goed onder 
handen genomen. Delen van deze 
ruimten waren nog van de 1974-uit-
voering, dus zij waren eveneens no-
dig toe aan vervanging. Ook de in-
deling van deze ruimte is gewijzigd 
en vanaf 30 Augustus kunnen al-
le sauna-en stoombadliefhebbers 
weer gebruik maken van deze ruim-
te. Met ingang van maandag 23 au-
gustus wordt het vaste programma 
weer gedraaid binnen het zwembad, 
dus alle inwoners van Aalsmeer en 
regio kunnen weer terecht in alle 
binnenbaden. De buitenbaden blij-
ven nog beschikbaar tot en met 29 
augustus: Bij mooi weer zijn deze 
geopend. Mocht het erg fraai weer 
zijn, dan kan het zijn dat deze bui-
tenbaden langer gebruikt kunnen 
worden. 
Dit wordt op 29 augustus bepaald.

Informatieavonden mavo, 
havo en vwo bij Roc Nova
Amstelveen - ROC Nova Colle-
ge houdt een informatieavond over 
deeltijd mavo/vmbo-tl, havo en vwo 
op woensdag 25 en dinsdag 31 au-
gustus op de Notenlaan 4 in Amstel-
veen. Het voortgezet onderwijs van 
het Nova College is bedoeld voor 
(jong) volwassenen die alsnog een 
diploma of certificaten willen beha-
len. Het Nova College verzorgt vrij-
wel alle reguliere vakken, namelijk: 
Nederlands, Engels, Frans, Duits, 
Spaans, Turks, aardrijkskunde, ge-
schiedenis, maatschappijleer, eco-
nomie, informatica, management & 
organisatie, wiskunde, natuurkun-
de, nask 1 en 2, scheikunde, alge-
mene natuurwetenschappen, bio-
logie, maatschappijwetenschappen, 
drama en tekenen. Er zijn ook scha-
kelklassen wiskunde. De lessen zijn 
overdag en ’s avonds. Jongeren die 
zijn gezakt voor één of twee vakken 
vmbo-tl en die heel gemotiveerd zijn 
om naar het mbo te gaan, kunnen 
in het programma ’Alvast Studeren 
in het mbo’. Zij volgen dan ’s avonds 
bij het vavo de ontbrekende vakken 

voor hun diploma vmbo-tl en over-
dag de mbo opleiding van hun keu-
ze op het Nova College. Voor jonge-
ren die zijn gezakt voor één of twee 
vakken havo en die heel gemoti-
veerd zijn om naar het hbo te gaan 
bestaat de mogelijkheid van ‘Alvast 
Studeren in het hbo’. Zij volgen dan 
’s avonds bij het vavo de ontbreken-
de vakken voor hun diploma havo 
en overdag de hbo opleiding van 
hun keuze bij Hogeschool INHol-
land of Hogeschool van Amsterdam. 
Dankzij gemeentesubsidie blijven 
de cursusgelden beperkt tot 26,80 
euro per lesuur per jaar. Dat bete-
kent dat wie één vak van twee les-
uur volgt, twee maal 26,80 euro cur-
susgeld betaalt voor een heel cur-
susjaar. De overige kosten bedra-
gen 75 euro per jaar inclusief exa-
mengeld. 
De voorlichtingen op 25 en 31 au-
gustus op de Notenlaan 4 in Am-
stelveen beginnen om 19.00 uur 
(havo/vwo) en om 20.00 uur (mavo/
vmbo-tl). Voor meer informatie: 
www.novacollege.nl/vavo.

Website zorgkaartnederland.nl
Hoe goed is uw arts?
Aalsmeer - Iedere Nederlander kan 
tegenwoordig op de website zorg-
kaartnederland.nl de huisarts, tand-
arts, ziekenhuis of fysiotherapeut 
beoordelen en waarderen. Daar-
mee wordt de kwaliteitsbeleving van 
zorgverleners en instellingen goed 
zichtbaar. Samen de zorg beter ma-
ken, is het doel van deze website. 
“Ik kan mij voorstellen dat je als pa-
tiënt wilt weten wat de kwaliteit van 
het ziekenhuis is waar je een staar-
operatie moet ondergaan. Wat is er 
dan mooier dat je bij het zoeken op 
dit ziekenhuis op een website te-
recht komt waar anderen hun erva-
ring opgeschreven hebben”, aldus 
een woordvoerder van zorgverze-
keraar Zilveren Kruis Achmea, één 
van de ondersteuners van het initi-
atief. “Een onafhankelijke waarde-
ring, waar je wat aan hebt. Niet door 
andere artsen, maar door mensen 
die in het zelfde schuitje zitten of 
hebben gezeten. Als je in Aalsmeer 
woont, kan je de plaatselijke huis-
arts een waardering geven of de fy-
siotherapeut of tandarts waar je on-
der behandeling bent. Zeker als je 
ergens nieuw komt wonen, is dat 
erg handig. Het mooie van de web-
site is dat iedereen binnen zijn eigen 
dorp of stad zijn arts kan waarde-
ren. Daarmee wordt de zorg dichtbij 
de mensen gebracht.” Op de websi-
te zijn inmiddels ruim 85.000 zorg-
verleners en zorginstellingen met 
hun gegevens opgenomen. De be-
zoeker kan zoeken op de naam van 
de zorgverlener, maar ook op or-
ganisatie, bijvoorbeeld huisartsen-

praktijk, of beroep, zoals tandarts. 
Vervolgens verschijnen de gegevens 
van de betreffende zorgverlener of 
zorginstelling en kan een waarde-
ring worden gegeven op zes onder-
delen. Deze onderdelen betreffen: 
afspraken (was dit makkelijk), ac-
commodatie (was deze schoon/toe-
gankelijk), medewerkers (vriende-
lijk geholpen), luisteren (is uw vraag 
goed begrepen), behandeling (heeft 
de behandeling effect) en informa-
tie (voldoende informatie over be-
handeling). De waardering varieert 
tussen het cijfer 1 en 10. Na het ver-
sturen van de waardering, wordt de-
ze door een redactie beoordeeld en 
pas dan geplaatst op de website. Er 
wordt een strenge recensiecode ge-
hanteerd, het moet geen klaagmuur 
worden. Uiteraard blijven de gege-
vens van de bezoeker daarbij geheel 
buiten beeld. Privacy is volledig ge-
waarborgd. ZorgKaartNederland.nl 
is een initiatief van uitgeverij Bohn 
Stafleu van Loghum, en de Neder-
landse Patiënten Consumenten Fe-
deratie (NPCF). Het initiatief wordt 
ondersteund door zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis Achmea. “Wij zouden 
graag zien dat nog meer zorgver-
zekeraars in dit initiatief participe-
ren en hun verzekerden wijzen op 
de mogelijkheid hun arts te waar-
deren. Op die manier krijgt de web-
site nog veel meer waarde. Tenslot-
te is iedereen gebaat bij een onaf-
hankelijk kwalitatief beeld van zijn 
of haar arts,” aldus een woordvoer-
der van zorgverzekeraar Zilveren 
Kruis Achmea.

Dorpsloop geheel in centrum 
Aalsmeer - Ook dit jaar organi-
seert Atletiek Vereniging Aalsmeer 
op dinsdag 7 september weer 
de Dorpsloop. Dit keer krijgt de 
Dorpsloop een iets ander jasje dan 
voorheen. Er wordt voor meisjes en 
jongens tot en met 10 jaar een 1 ki-
lometer loop georganiseerd. Over 
hetzelfde parcours zullen meisjes 
en jongens in de leeftijd van 11 tot 
en met 14 jaar even later twee rond-
jes afleggen. 
Deelname voor de kinderen is gra-
tis, inschrijven kan vanaf 18.30 uur 
in de Binding in de Zijdstraat 53. 
De kinderloop start vervolgens om 
19.00 uur. Omdat de veiligheid van 
de lopers voorop staat, is besloten 
dit jaar geen 10 kilometer loop te 
organiseren, maar een team esta-

fette die over het zelfde 1 kilometer 
rondje in het dorp afgelegd wordt. 
De start is om 19.30 uur. Hiervoor 
kunt u zich met een team van 4 per-
sonen inschrijven waarbij iedere lo-
per een rondje van 1 kilometer loopt 
en bij start/finish het ‘stokje’ door-
geeft aan de volgende loper. Als 
slot wordt er een vijfde rondje ge-
lopen waarbij het de bedoeling is 
dat het hele team tegelijk over de fi-
nish komt. Uiteraard ligt er een prijs 
te wachten voor het team dat het 
eerst over de finish komt, maar ook 
is er een prijs voor het team met het 
leukste ‘stokje’. Dit mag een door u 
zelf gekozen voorwerp zijn. Deelne-
mers betalen slechts 1 euro per per-
soon. Voor vragen en inlichtingen: 
dorpsloop@avaalsmeer.nl.

Benefietveiling Pre Ride 
for the Roses in Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 31 augus-
tus organiseert bloemenveiling Flo-
raHolland Aalsmeer opnieuw een 
benefietveiling in het kader van 
de Pre Ride for the Roses. De op-
brengst komt ten goede aan KWF 
Kankerbestrijding. Kwekers uit bin-
nen- én buitenland hebben ook dit 
jaar weer bloemen en planten be-
schikbaar gesteld. Veilingklanten 
(handelaren en exporteurs) kunnen 
deze producten tijdens het reguliere 
veilproces inkopen. Daarnaast vindt 
op de plantentribune in Aalsmeer in 
de pauze van 8.00 uur een banden-
wisselwedstrijd plaats. Hierbij ma-
ken vier teams - kwekers, handela-
ren, veiling en logistieke dienstver-
leners - uit wie het snelst een voor-
band van een racefiets kan verwis-
selen. Door op een lot ter waarde 
van 5 euro het winnende team en de 
winnende tijd te voorspellen, maken 

deelnemers kans op onder meer 
een racefiets. Ook de opbrengst van 
deze loten komt volledig ten goede 
aan KWF Kankerbestrijding. 
De Pre Ride is een tocht die een 
dag voor de Ride for the Roses van-
af alle sierteeltlocaties in Nederland 
wordt gefietst. Vanuit zeven sier-
teeltlocaties fietsen zaterdag 4 sep-
tember ongeveer honderd wielren-
ners de Pre Ride naar Venlo, waar-
bij symbolisch het startpistool voor 
de echte Ride for the Roses naar de 
startplaats wordt gebracht. De sier-
teeltsector zet zich met deze Pre Ri-
de al jaren in om geld in te zame-
len voor dit goede doel. De Ride for 
the Roses, die op zondag 5 septem-
ber wordt verreden, is een initiatief 
van wielrenner en ex-kankerpatiënt 
Lance Armstrong. Doel van dit eve-
nement is geld in te zamelen voor 
KWF Kankerbestrijding.

Mart Kuiper (C.A.A.C.) en Ed de Rooij (Twinpack) oefenen op het veilingter-
rein in Aalsmeer voor de bandenwisselwedstrijd.

Dames van RKAV zoeken 
enthousiaste meiden
Aalsmeer - Het is nog vakantie, 
maar de bal rolt weer bij de dames 
van RKAV. De eerste trainingen zit-
ten erop en op zondag 29 augus-
tus staat de eerste bekerwedstrijd 
op het programma. Om goed aan de 
beker- en competitiewedstrijden te 
beginnen zijn de dames nog steeds 
op zoek naar uitbreiding van hun 
selectie. Vind je voetballen leuk en 

ben je 15 jaar of ouder? Kom dan 
gerust eens een keer kijken, gelijk 
meedoen mag uiteraard ook, bij de 
training. De dames van RKAV trai-
nen op dinsdag en donderdag van 
19.45 tot 21.00 uur op het RKAV-
complex aan de Beethovenlaan 120. 
Wie meer inlichtingen wil, kan con-
tact opnemen met Ingrid Kempers, 
tel. 06-22456068.

Nieuwe bugels voor Flora
Aalsmeer - Met ingang van het sei-
zoen 2010/2011 hebben de bugel-
blazers van Flora nieuwe bugels tot 
hun beschikking. 
Afgelopen winter heeft het bestuur 
het besluit genomen de bugels te 
vervangen. Een bugel is in een fan-
fare bepalend voor de klank van het 
orkest, zoals violen dat zijn in een 
symphonie orkest. De nieuwe bu-
gels zijn van de hand van Hub van 
Laar en zijn met de hand gemaakt 
naar wens van muzikant en vereni-
ging. De maker: “Een nieuwe trom-
pet of een nieuwe bugel koop je niet 
zomaar. Muzikanten gaan met hun 
instrument een relatie aan. Maar 
voor er sprake is van verliefdheid 
moet er natuurlijk sprake zijn van 
een klik met het instrument.” (bron: 
www.hubvanlaar.nl). Hub van Laar 
is op een koude besneeuwde win-
terdag naar Kudelstaart gekomen 
om de muzikanten kennis te laten 
maken met zijn bugels en te tes-
ten welke bugel het beste bij Flo-
ra past. Type en uitvoering werden 
bepaald en vol spanning is er naar 

de levering uitgekeken. Vrijdag 13 
augustus zijn de bugels daadwer-
kelijk ingebruik genomen. De bla-
zers hebben nog een aantal weken 
om ‘eigen’ te worden met hun in-
strument alvorens zij op zaterdag 4 
september voor de eerste maal voor 
het voetlicht treden tijdens het bra-
derie concert bij De Binding in de 
Zijdstraat.

Bermuda tegen 
B1 van JAU
Aalsmeer - De eerste trainingen 
zijn net achter de rug en de eerste 
internationale wedstrijd staat al op 
het programma voor de jongens van 
de B1 van Jong Aalsmeer United en 
wel op dinsdag 24 augustus. 
Een elftal uit Bermuda sluit hun 14-
daagse stage in Nederland af met 
een wedstrijd tegen de B1 van Jong 
Aalsmeer United. 
De wedstrijd wordt gespeeld op het 
complex van RKAV aan de Beetho-
venlaan 120. 

De aftrap is om 19.00 uur en de toe-
gang is uiteraard gratis.

Nico wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. 
Mensen die graag willen rummikup-
pen zijn ook van harte welkom. Op 
donderdag 12 augustus is het kla-
verjassen gewonnen door Nico de 
Ron met 5487 punten, gevolgd door 
Jaap Weij met 5277 punten, An Ui-
terwaal met 5107 punten en op vier 
is Kees van der Meer geëindigd met 
5044 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Hen-
ny de Wit met 53 punten, plaats 
twee is behaald door Gerard de Wit 
met 173 punten.
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Onderhoud in september aan 
Polder- en Zwanenburgbaan
Aalsmeer - In de maand septem-
ber zijn twee start- en landingsba-
nen van Schiphol een week lang 
buiten gebruik vanwege regu-
lier onderhoud. Van maandag 6 tot 
en met zondag 12 september zal 
de Polderbaan buiten gebruik zijn 
vanwege onderhoud. De week er-
na, van maandag 13 tot en met zon-
dag 19 september, is de Zwanen-
burgbaan aan de beurt. Geduren-
de deze weken zullen de andere ba-

nen van Schiphol intensiever wor-
den gebruikt. De Polderbaan en 
Zwanenburgbaan zijn de laatste 
twee start- en landingsbanen van 
Schiphol waaraan in 2010 regulier 
of groot onderhoud wordt verricht. 
De andere banen zijn al eerder in 
onderhoud geweest. Informatie over 
het baangebruik tijdens het regu-
lier onderhoud aan de Polderbaan 
en Zwanenburgbaan wordt gegeven 
op www.bezoekbas.nl.

Aalsmeer - Het net van de voetbal-
kooi aan de Helling is weer gerepa-
reerd. Ook zijn op verzoek van de 
omwonenden borden geplaatst, zo-
dat de gebruiksregels voortaan dui-
delijk zichtbaar zijn en iedereen weet 
wat de afspraken zijn. Deze afspra-
ken spreken voor zich. De omgeving 
en het speelterrein moeten netjes 
en schoon blijven. Het schoolplein is 
een speelplaats voor kleine kinde-
ren (van 0 tot 5 jaar). 
De voetbalkooi is het terrein van de 
grotere kinderen. Speelplaats en 
voetbalkooi zijn ‘open’ van 8.15 uur 
(in het weekend van 9.00 uur) tot 
22.00 uur. De bewoners van de Hel-
ling zijn blij met de snelle actie van 
de gemeente. Wethouder Gertjan 

van Hoeven: “Als iedereen zich aan 
de spelregels houdt en ervoor zorgt 
dat het speelterrein en de voetbal-
kooi netjes blijven, heeft iedereen 
daar plezier van. In Aalsmeer heb-
ben we zulke mooie speelterreinen 
en voetbalveldjes. Je moet er toch 
niet aan denken dat kinderen en 
jongeren elkaar daar niet meer kun-
nen ontmoeten omdat het er vies is 
of omdat we geen rekening met el-
kaar houden. Met z’n allen kunnen 
we ervoor zorgen dat die situatie niet 
ontstaat. De gemeente wil daar zijn 
steentje aan bijdragen door snel te 
reageren op klachten.” Voor vragen 
en opmerkingen kan de servicelijn 
gebeld worden: 0297-387575 of mail 
naar servicelijn@aalsmeer.nl.

Speelterrein en voetbalkooi 
op de Helling weer op orde

N231: van Alphen a/d Rijn tot Schiphol Oost

Legmeerdijk na vrijdag 
weer open voor verkeer
Aalsmeer - Het heeft bijna twee 
volle maanden geduurd, de afslui-
ting van de Legmeerdijk tussen Flo-
ra Holland en de Machineweg. Vol-
gens de planning gaat de weg na 
vrijdag 20 augustus weer open voor 
al het verkeer. Dan zit de omvangrij-
ke opknapklus er op en is de N231, 
zoals deze Provinciale weg heet, 
klaar voor de toekomst. Op 28 juni 
is de provincie gestart om de Leg-
meerdijk te voorzien van uitbreidin-
gen als een rotonde en een ontslui-
ting op de nieuwe N201. 

Zelfde weg, andere naam
Ook is de weg verhoogd en is een 
fietstunnel aangelegd ter hoogte 
van het veilinggebied van Flora. De 
weg is dus een provinciale weg, al 
is deze lang niet zo ‘bekend’ als de 
N201. Toch valt er nog wel het een 
en ander te vertellen over deze weg, 
volgens de online encyclopedie Wi-
kipedia. Zo ligt deze weg in twee 
provincies, Noord- en Zuid-Holland. 
De N231 vormt een verbinding tus-
sen de N207 ter hoogte van Alphen 
aan den Rijn en de N232 ter hoog-
te van Schiphol-Oost. Bij Schiphol-
Oost heeft de weg eveneens een 
aansluiting op de A9 richting Haar-
lem en Amstelveen. 
In Aalsmeer wordt de N201 gekruist. 
De weg is uitgevoerd als twee-
strooks-gebiedsontsluitingsweg 
met buiten de bebouwde kom een 
maximumsnelheid van 80 km/h. 

In Aalsmeer kent u deze weg als 
Legmeerdijk natuurlijk maar zo 
gauw de weg de gemeente uitgaat, 
verandert ook de naam. In Alphen 
aan den Rijn en Nieuwkoop bij-
voorbeeld draagt de weg de naam 
Nieuwkoopseweg. Tevens zijn de 
namen Nieuwveenseweg, Schoter-
weg, Oost Provincialeweg, Achter-
weg en Vrouwenakker (naar de ge-
lijknamige buurtschap). van kracht. 
In de gemeente Uithoorn heet de 
weg Noord-Zuidroute en (ook) Leg-
meerdijk. Tussen Aalsmeer en Schip-
hol-Oost draagt de weg de namen 
Legmeerdijk, Bosrandweg en Schip-
holdijk, dit gedeelte verloopt eerst 
op de gemeentegrens tussen de ge-
meenten Uithoorn en Aalsmeer en 
vervolgens op de gemeentegrens 
tussen Aalsmeer en Amstelveen.
De weg vormt voor zowel Schiphol-
Oost als de Aalsmeerse vestiging 
van FloraHolland een belangrijke 
ontsluitingsweg richting de A9. Ook 
leuk te weten is dat de weg tussen 
de rotonde ten zuiden van Blokland 
(Blokland is een buurtschap in de 
voormalige Nederlandse gemeente 
Liemeer die is opgegaan in de uit-
gebreide gemeente Nieuwkoop) en 
de Hoge Dijk ten zuiden van Aarlan-
derveen de weg volgt van het tra-
cé van de voormalige spoorlijn Uit-
hoorn - Alphen aan den Rijn.
Meer informatie over het werk aan 
de Legmeerdijk is te lezen op: www.
noord-holland.nl

‘Oranje bom’ open gebarsten 
Kudelstaart - De oranje plastic container voor de Proosdijhal in Kudelstaart is 
zondag van zijn ‘voet’ afgerold. Bewust stukgemaakt, zo lijkt het. Want hoewel 
de plastic containers zeer populair zijn, zal de bol wel niet uit elkaar gebarsten 
zijn door een teveel aan plastic. Hoe het ook is gebeurd, het zag er naar uit dat 
een plastic-bom was ontploft, her en der in de buurt lag plastic...

Wim Spaargaren en Nico Borgman, voorzitter van Stichting de Bovenlanden.

Aalsmeer - Op 17 augustus is bij de 
notaris de akte gepasseerd waarbij 
stichting de Bovenlanden Aalsmeer 
eigenaar is geworden van ca. 17.000 
vierkante meters seringenakkers. 
Het betreft een deel van het serin-
genland van Laura en Wim Spaar-
garen dat ligt naast de voormalige 
veiling Bloemenlust (nu de Beach) 
in Aalsmeer-Oost. De huidige eige-
naars willen, gezien hun leeftijd, het 
bedrijf gefaseerd afbouwen. Het is 
de uitdrukkelijke wens van de fami-
lie Spaargaren dat hun akkers ook 
in de toekomst groen zullen blijven. 
Met de verkoop aan Stichting de 
Bovenlanden is deze wens gewaar-
borgd. Geheel overeenkomstig de 
doelstelling van de stichting zal een 
deel van de akkers gelegen aan de 
Ringvaart worden ingericht tot na-
tuurgebied als versterking van het 
ecologisch lint. De rest van de ak-
kers, waarvan een deel voor de se-
ringenteelt is verhuurd, blijft voorlo-
pig beschikbaar voor de tuinbouw. 
De vrijkomende akkers worden op-
nieuw van beschoeiing voorzien en 
weer aan kwekers verhuurd. Zo’n 
groot aaneengesloten stuk cultuur-

land is voor de Bovenlanden een ge-
weldige aanwinst. Vooral omdat het 
direct aansluit op een ander stuk 
natuurgebied van de stichting dat 
achter het voormalige Bloemenlust 
is gelegen. De aankoop is financieel 
mogelijk gemaakt door de stichting 
Mainport & Groen die ook de kosten 
voor een nieuwe beschoeiing voor 
haar rekening neemt. De stichting 
Mainport en Groen is voortgekomen 
uit een initiatief van de ministeries 
van V&W, VROM en LNV, de pro-
vincie Noord-Holland, de gemeen-
ten Haarlemmermeer en Amster-
dam, NV Luchthaven Schiphol en 
Schiphol Area Development Com-
pany NV. 

Doel is onder andere de verbetering 
van het leefklimaat rond de luchtha-
ven Schiphol. Het bestuur van stich-
ting de Bovenlanden ziet de aan-
koop als een belangrijk element in 
haar streven naar het behoud en de 
verbetering van het Aalsmeerse Bo-
venlandengebied. De mogelijkheid 
voor het verkrijgen van status van 
Cultureel Erfgoed is hiermee weer 
een stapje dichterbij gekomen.

Belangrijke aankoop voor 
stichting de Bovenlanden

Wachtplaatsen bij bruggen 
voor recreatievaart
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland heeft afgelopen maan-
den in deze regio een drietal brug-
gen wachtplaatsen aangelegd voor 
de recreatievaart. Langs de staan-
de mastroute zijn wachtplaatsen 
gecreëerd bij de Aalsmeerderbrug, 
Cruquiusbrug en de Schipholdraai-
brug. De wachtplaats bij de Schip-
holdraaibrug is als laatste gereali-
seerd. Afgelopen maandag 16 au-
gustus is de wachtplaats bij de 

Schipholdraaibrug symbolisch in 
gebruik genomen. De officiële han-
deling werd verricht door gedepu-
teerde Jaap Bond van toerisme en 
vrije tijd van de provincie Noord-
Holland. De wachtplaatsen zijn aan-
gelegd ter verbetering van de staan-
de mastroute voor zeilschepen, 
maar uiteraard kunnen ook motor-
boten gebruik maken van deze mo-
gelijkheid om de boot af te meren 
totdat de brug open gaat.

Onkruid in plaats van een 
trottoir op Van Cleeffkade
Aalsmeer - De kademuur langs de 
Van Cleeffkade ziet er goed uit en 
kan vast en zeker weer jaren mee. 
Heel veel jaren heeft deze reno-
vatie op het doelijstje gestaan van 
de bestuurders. Echter tot uitvoe-
ring werd niet gekomen, tot dit jaar. 
Na de realisatie van de nieuwe, bol-
le brug bij de Seringensloot is voort-
varend aangevangen met het her-
stellen van de op sommige plaatsen 
net niet ingestorte kademuur. Het 
werk is klaar, maar al wandelend de 
kademuur in ogenschouw nemen, 
is moeilijk. Zeker niet te doen voor 
mensen die slecht ter been zijn. 
Bij de bushalte oogt het trottoir 
goed, verder lopend liggen de te-
gels schots en scheef en weer ver-
der is er zelfs helemaal geen trot-
toir meer en voert onkruid de bo-
ventoon. Nog zeker vier maanden 
blijft dit een moeilijke te bewande-

len route. De voorbereidingen voor 
de herinrichting van de Van Cleeff-
kade gaan weliswaar na de vakan-
tie starten, maar dit houdt niet in dat 
gelijk het trottoir onder handen ge-
nomen wordt. 

Informatieavond
De herinrichting betreft ook de 
weg, die overigens eveneens hard 
aan een opknapbeurt toe is. Er gaat 
hiervoor een klankbordgroep gefor-
meerd worden voor direct belang-
hebbenden. 
Overige bewoners en belangheb-
benden worden betrokken door 
middel van een informatieavond. 
“Naar verwachting wordt de voor-
bereiding voor de kerst 2010 af-
gerond en start de realisatie begin 
2011”, aldus besloten door burge-
meester en wethouders in het we-
kelijkse overleg in juli.

Streek - De provincie Noord-Hol-
land stimuleert bio-energie. Projec-
ten die duurzame energie opwek-
ken door het verwerken van rest-
stromen uit het landschap kunnen 
maximaal 50.000 euro subsidie ont-
vangen. Met de regeling wil de pro-
vincie landschapsbeheerders stimu-
leren om reststromen, die vrijkomen 
bij het beheren van landschappen, 
te gebruiken als bron van duurza-
me energie. 
De provincie hoopt dat door de 
‘Uitvoeringsregeling Bio-energie 
uit Landschapsbeheer 2010’ land-
schapsbeheerders na gaan denken 
over de bijdrage die zij kunnen le-
veren aan het opwekken van duur-
zame energie. Bij het beheren van 
landschappen komt veel biomas-
sa vrij, dat gebruikt kan worden om 
duurzame energie op te wekken. Nu 
wordt afval vaak nog naar de com-
posthoop gebracht en moet men 
daarvoor betalen. Terwijl er juist ook 
geld verdiend kan worden aan afval, 
door het om te zetten in bio-ener-
gie. Het opwekken van energie uit 
biomassa is één van de speerpun-
ten waarmee Noord-Holland werkt 
aan verduurzaming van onze ener-
gievoorziening. Tot op heden wor-
den in Noord-Holland relatief wei-
nig bio-energieprojecten gereali-
seerd. Dat is zonde, omdat bio-ener-
gie een grote bijdrage kan leveren 
aan het verduurzamen van energie-

voorziening. Daarmee moet niet al-
leen het klimaatprobleem worden 
tegengegaan, maar ook de energie-
rekening van mensen op lange ter-
mijn betaalbaar blijven. De uitvoe-
ringsregeling richt zich op beheer-
ders van landschappen in Noord-
Holland. Aanvragen kunnen wor-
den ingediend door waterschappen, 
natuurbeheerders, gemeenten, wa-
terleidingbedrijven, recreatieschap-
pen of ondernemingen gevestigd 
op het grondgebied van een recre-
atieschap. Zij kunnen subsidie aan-
vragen voor een haalbaarheidson-
derzoek of voor daadwerkelijke re-
alisatie van een project. Aanvragen 
voor subsidie kunnen tot uiterlijk 1 
november 2010 ingediend worden. 
In totaal stelt Noord-Holland maxi-
maal 250.000 euro beschikbaar. Als 
er meer aanvragen zijn dan er bud-
get beschikbaar is, worden de aan-
vragen gerangschikt. Daarbij wordt 
gekeken naar zaken als de haal-
baarheid van het project en de bij-
drage van het project aan produc-
tie van duurzame energie of CO-2 
emissiereductie, maar ook naar de 
verwachte voorbeeldwerking en het 
bredere duurzaamheidseffect van 
het project. De exacte tekst van de 
regeling (en criteria), inclusief een 
aanvraagformulier en een toelich-
ting, is te vinden op: www.noord-
holland.nl (actuele subsidies/natuur 
en milieu).

Impuls Provincie voor bio-
energie uit landschapsbeheer 

ingezonden
Dierenambulance gebeld: Zielig!
Zondagmiddag rond 17.00 uur een 
telefoontje van de dierenambulance. 
Of ik katten heb? Ja, drie en ik noem 
de namen. Ons kitten is in de Spoor-
laan gevonden! Gevonden? Dat is 
de straat aan mijn tuin kant. Om 
half 4 tijdens het koffiedrinken lag 
hij nog op het kussen van de hond 
te soezen. En nu gevonden? Ja, hij 
heeft een chip, dus het zal wel. We 
zijn een nieuwe schutting aan het 
zetten, dus ik heb er even geen zicht 
op. De mevrouw wil hem wel thuis 
brengen voor 20 euro! Wat, 20 eu-
ro? Wie heeft er gebeld? Natuurlijk 
mag ze dat niet zeggen, maar mijns 
inziens is het een idioot geweest. 
Ons kitten ziet er goed uit, is gezond 

en speels. Ga je dan bellen naar de 
dierenambulance? Nee, wij hebben 
ook vaak katten, aan, bij de deur 
zelfs en in huis. Ik bel alleen naar 
de dierenbescherming of dierenam-
bulance als ik weet dat het nodig is. 
Zo kan je iedere kat wel binnen ha-
len. Zielig vind ik degene die met-
een naar de telefoon greep.
Gewoon afblijven zou ik zeggen van 
een dier die in orde is of lijkt. Kijk 
het even aan. Zelfde als mensen je 
dier eten gaan geven. Als je zo no-
dig een dier eten wilt geven, ga dan 
naar het asiel!
Greet Kooij
Primulastraat 71
Aalsmeer

Kudelstaart - Woensdagavond 1 
september organiseert Bewoners-
commissie Kudelstaart weer een in-
loop spreek halfuur. Huurders van 
Eigen Haard in Kudelstaart wor-
den van harte uitgenodigd om met 
het dagelijks bestuur te overleggen 
over zaken die betrekking hebben 
op of met de huurwoning en directe 
woonomgeving. Mogelijke klachten 
zullen dan ook door de commissie 
met Eigen Haard worden bespro-

Fietser botst op 
stilstaande auto
Uithoorn - Een 16-jarig meisje is 
donderdagavond 12 augustus rond 
zes uur met haar fiets frontaal te-
gen een stilstaande auto gereden 

op de Burgemeester Kootlaan. Ze 
fietste met een paraplu, waardoor 
haar zicht werd ontnomen. Zij zag 
de auto daardoor naar eigen zeggen 
over het hoofd. Het meisje is over-
gebracht naar het ziekenhuis, waar 
zij is behandeld aan haar verwon-
dingen.

ken en waar mogelijk zal er door de 
commissie worden aangestuurd op 
een snelle en adequate oplossing. 
Het inloop spreek halfuur wordt ge-
houden van 19.30 tot 20.00 uur in 
het Dorpshuis Kudelstaart. Wie niet 
op het spreekuur aanwezig kan zijn, 
kan bespreekpunten mailen naar 
bewciek@gmail.com. Voor meer in-
formatie kan de website www.be-
wonerscommissiekudelstaart.nl be-
zocht worden.

Bewoners-commissie houdt inloop

Fietser over kop
Aalsmeer - Een 47-jarige vrouw is 
maandag 9 augustus om kwart voor 
elf in de avond gewond geraakt na-
dat zij met haar fiets over de kop 
sloeg en ten val kwam. De vrouw 
fietste in de Visserstraat, evenals 
een 60-jarige man en zijn 59-jarige 

Dronken van 
weg gehaald
Aalsmeer - Op aanwijzing van een 
alerte burger heeft de politie op 
woensdagavond 4 augustus rond 
half negen een dronken vrachtwa-
genchauffeur kunnen aanhouden. 
Een vrouwelijke automobiliste stap-
te uit haar auto toen zij agenten zag 
staan voor het verkeerslicht aan 
de Zwarteweg. Zij vertelde dat de 

echtgenote. De vrouw en het echt-
paar zagen elkaar pas op het aller-
laatste moment, waarop de vrouw 
door een schrikreactie over de kop 
ging. 
Zij is met een gebroken vinger en 
een tand uit de mond overgebracht 
naar het ziekenhuis. Het echtpaar 
kwam met de schrik vrij. 

vrachtwagen die net kwam aanrij-
den al enkele keren bijna van de 
weg raakte en gevaarlijk aan het 
slingeren was. 
De agenten hebben de vrachtwa-
genchauffeur vervolgens tot stop-
pen gemaand en hem een blaastest 
afgenomen. 
Daaruit bleek dat de 45-jarige 
chauffeur ruim tweeënhalf keer de 
toegestane hoeveelheid alcohol had 
gedronken. Tegen de man is proces 
verbaal opgemaakt.
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Akkoord CAO groothandel 
in bloemen en planten
Aalsmeer - Na eerder mislukte on-
derhandelingen, zijn werkgevers 
en werknemers donderdag 12 au-
gustus tot overeenstemming geko-
men over een nieuwe CAO voor de 
groothandel in bloemen en planten. 
Die houdt onder meer in een loons-
verhoging per 1 september van 1 
procent en 0,4 procent ter compen-
satie van de pensioenpremieverho-
ging van werknemers en per 1 sep-
tember 2011 een verhoging van 0,75 
procent. De vorige CAO eindigde op 
1 juli 2009. Doordat na veel onder-
handelen brancheorganisatie VGB 
en vakbonden het niet met elkaar 
eens werden, bleef de oude CAO 
automatisch nog een jaar gehand-
haafd. Dat jaar is nu voorbij. Wegens 
de crisis vond de Vereniging van 
Groothandelaren in Bloemkweke-
rijprodukten eerder de door de bon-
den geëiste loonsverhoging van 1,5 
procent per 1 juli vorig jaar onver-
antwoord, wegens de daaraan voor 
de bedrijven voortvloeiende kosten-
stijging. “De bonden en wij waren 
beide gebrand op een CAO voor een 
langere termijn. Het overleg daar-
over was heel constructief en we 
kwamen snel tot overeenstemming”, 
zegt VGB-directeur Robert Rood-
enburg. “Het slechtste zou zijn ge-
weest als er geen akkoord was ge-

komen. Dat ligt er nu gelukkig wel. 
Er is een jaar voorbij gegaan zon-
der veranderingen en de loonsver-
hogingen worden pas in september 
2010 van kracht”. De VGB-delega-
tie, bestaande uit drie werkgevers 
en een adviseur van de AWVN, on-
derhandelde met FNV Bondgeno-
ten en CNV Dienstenbond. De par-
tijen hebben afgesproken periodiek 
overleg te zullen voeren over loop-
baanontwikkeling in de bedrijven, 
arbo-beleid, flexibilisering van ar-
beid en controle op de naleving van 
de CAO. De VGB is de brancheorga-
nisatie van de binnenlandse, impor-
terende en exporterende groothan-
del in bloemen en planten. Haar le-
den vertegenwoordigen 65 procent 
van de omzet in die bedrijfstak.

Sail Amsterdam dit weekend
Bloemenpracht op het water 
tijdens het zesde Aquacorso
Streek - Twaalf historische stoom-
sleepboten zorgen tijdens Sail 2010 
voor een fleurig beeld in de Amster-
damse IJhaven. Nederlandse sier-
teelt producten in de meest kleur-
rijke arrangementen worden ge-
presenteerd. Voor de zesde keer in 
de geschiedenis is het Aquacor-
so onderdeel van het Sail program-
ma. Vrijdag 20 , zaterdag 21 en zon-
dag 22 augustus maken de antie-
ke stoomsleepboten deel uit van 
de paradevaarten in het hoofdpro-
gramma van Sail Amsterdam, in de 
ochtend van 11.00 tot 13.00 uur en 
‘s middags van 17.00 tot 19.00 uur 
door de IJhaven en over het IJ. Na-
tuurlijk zijn de schepen ook te be-
wonderen als ze aan de kade liggen 
in Amsterdam Noord aan het IJ en 
tegenover het Centraal Station dus 
via de pont makkelijk te bereiken. 
Chrysanten uit het Westland spelen 
op de stoomsleepboten een hoofd-
rol en worden gearrangeerd door 
Aalsmeerse bloembinders. Greet 
Oor en Jan van Veen, fanatieke sup-
porters van het Aquacorso, zorgen 
voor het arrangement van een groot 
aantal boten met de chrysanten in 
diverse kleurschakeringen. Hun ei-
gen team van arrangeurs is inge-
schakeld om een topprestatie te le-
veren! In 1983 verzocht de SAIL di-
rectie de bloemenveiling Aalsmeer 
of de Nederlandse bloemisterij SAIL 
wilde opluisteren met bloemen. 
De bloemenveiling betrok buro Ad 
Maarsse, gespecialiseerd in bloe-
menevenementen, bij de organisa-
tie en met acht versierde stoom-
sleepboten was de eerste editie een 
feit. De eerste jaren werden de bo-
ten opgetuigd in Aalsmeer en volg-
de een zegetocht via de Ringvaart 
en de Amsterdamse binnenwateren 
naar het IJ waar het schouwspel al-
tijd veel lof oogstte bij de bezoekers. 
Later werden de boten meer rich-
ting Amsterdam opgebouwd en de 
laatste keer in zijn geheel in Am-
sterdam. De opbouw in Amsterdam 
Noord aan het Wilhelmina Dok be-

gint in de avond van donderdag 19 
augustus en is een evenement op 
zich. De arrangeurs verwerken dan 
de vele duizenden snijbloemen, di-
verse tuin- en plantmaterialen en in 
sommige gevallen bijzondere de-
cors op de stoomsleepboten. Een 
unieke kans om de bloemsierkun-
stenaars aan het werk te zien. De-
bet aan het groeiende succes door 
de jaren heen is de samenwerking 
met de Vereniging Stoomvaart en 
de Stichting Aquacorso. De stoom-
vaart heeft in Nederland een lange 
en rijke traditie. Wie herinnert zich 
niet de 2-pijps radarsleepboten met 
vele lengtes sleepschepen, die zich 
in traag tempo bergopwaarts de 
Rijn op begaven. De stoommachine 
stamt uit de 18e eeuw, maar kwam 
in de negentiende en begin twintig-
ste eeuw pas goed tot grote bloei. 
Van de diverse typen stoomschepen 
heeft de stoomsleepboot het langst 
dienst gedaan. 
Helaas is er weinig bewaard geble-
ven van deze vloot. Slechts enkele 
kleinere stoomsleepboten konden 
aan de slopershamer ontkomen en 
dan nog voornamelijk door parti-
culier initiatief. Gelukkig waren er 
toch een aantal sloperijen die zich 
inzetten voor het behoud van deze 
schepen. In 1977 besluiten de par-
ticuliere bezitters van stoomsleep-
boten een vereniging op te richten 
om samen het behoud na te stre-
ven voor deze oude werkpaarden. 
Op dit moment zijn bijna alle stoom-
schepen, die binnen de Nederland-
se grens varen, aangesloten bij de 
Vereniging Stoomvaart. Schepen 
die zijn aangesloten bij musea zijn 
ook verbonden aan de Vereniging 
Stoomvaart. De vereniging heeft 
maar liefst achttien van deze muse-
umstukken in haar bezit, waarvan er 
naar verwachting zo’n 10 tot 14 deel 
zullen nemen aan het Aquacorso tij-
dens Sail. Wie meer wil weten over 
het Aquacorso kan contact opne-
men met buro Ad Maarsse, tel. 06-
51335058.

’t Farregat: ‘Alle gerechten 
voor negen euro vijftig!’
Aalsmeer  -  Voor de meeste 
Aalsmeerders is restaurant-eeterij 
’t Farregat een begrip. Maar er zijn 
er genoeg die de gang naar het fij-
ne etablissement nog niet gevon-
den hebben. In het linkergedeel-
te van de zaak is sinds een jaar het 
Aalsmeerse Pannenkoekenhuis ge-
vestigd, waar niets aan verandert. 
Eigenaar Richard Dekker, die ’t Far-
regat vijf jaar geleden overnam, ver-
telt: “Wanneer kinderen zich tegoed 
willen doen aan een Oudhollandse 
pannenkoek kan er overigens ook 
een keuze gemaakt worden uit ge-
rechten van de kleine kaart. De Old 
style gerechten, zoals soep, spare-
ribs, een saté of biefstuk, zijn daar 
nog steeds op te vinden en dat blijft 
zo. Tevens kan er het hele jaar door 
gebarbecued worden, zowel bui-
ten op het terras als binnen met on-
ze tafelbarbecues. Het enthousias-
te team wat achter mij staat, beant-
woordt alle wensen.” Richard ver-
volgt: “Wat er wél compleet anders 
wordt, is de kaart in het restaurant. 
Wij hebben voor eeterij ’t Farregat 
een geheel nieuwe concept voor 
Aalsmeer en omstreken bedacht. 
De kaart bestaat vanaf dinsdag 24 

Naam ’t Farregat
Voor de verklaring van de naam ‘t Farregat moeten we een stukje terug in de 
tijd, waarschijnlijk ergens naar de eerste helft van de vorige eeuw. Van ouds-
her bestond Aalsmeer uit vier ‘nederzettingen’, te weten: Het oude dorp, als 
bestuurlijk centrum, Kudelstaart, De Uiterweg (plaatselijk beter bekend als ‘de 
buurt’) en dan het verst afgelegen van het centrum: het Oosteinde. Kerkelijk 
gezien waren er grote verschillen; Het Dorp was grotendeels Nederlands Her-
vormd, Kudelstaart was honderd procent Katholiek, de Buurt Doopsgezind en 
het Oosteinde was een grote Oud-katholieke parochie. Hiervan getuigt nog 
steeds het kleine kerkje bij de Kerkweg op korte afstand van ‘t Farregat. De 
bewoners van het Oosteinde werden door de andere bewoners van Aalsmeer 
als ‘die lui uit dat verre gat’ aangeduid, waarbij gat dan in de oudvaderland-
se betekenis van gehucht moet worden gelezen. De klankverschuiving van 
verre naar varre laat zich logisch verklaren als men weet dat in het plaatselij-
ke dialect ook werd gesproken van hooibarg in plaats van hooiberg. Eigenlijk 
is Varregat dan ook de juiste spelling. Later werd het door import-Aalsmeer-
ders geschreven als ‘Farregat’. Fout dus, maar ach, een kniesoor die daar op 
let. De locatie was vroeger een slagerij, een kroeg en een kapper, dus de ar-
beiders van de tegenoverliggende oude veiling Bloemenlust waren er zeer re-
gelmatig te vinden.

augustus uit diverse verrassende en 
smaakvolle gerechten, alle voor de 
prijs van negen euro vijftig! Het on-
derscheid tussen de gerechten in 
voor-, tussen- en hoofdgerechten 
is losgelaten. Men kan op deze ma-
nier van meerdere smaken genieten 
en er kan in etappes besteld wor-
den. Een nieuwe benadering, om-
dat we vaak zien dat mensen het 
lekker vinden om bijvoorbeeld twee 
voorgerechten te nemen of juist trek 
hebben in meerdere combinaties, 
waarbij twee hoofdgerechten dan 
net teveel van het goede is. We heb-
ben koude en warme gerechten, als 
ook desserts op de kaart staan. De 
gasten kiezen gerechten waar ze zin 
in hebben en deze worden per gang 
opgediend. Ja, we zijn erg enthousi-
ast! We vinden het namelijk belang-
rijk om naar onze gasten te luiste-
ren en kunnen er op deze manier 
een leuke draai aan geven om heer-
lijk te laten proeven. Men moet de 
tijd kunnen nemen om meerdere 
gangen te eten en lekker te genie-
ten van een avondje uit. We zijn na-
tuurlijk erg benieuwd naar de reac-
ties. Uiteraard kan er al voor gere-
serveerd worden.”

Uitgebreide nieuwe wijnkaart
Tevens was er behoefte aan een uit-
gebreidere wijnkaart. Richard: “Wij 
hebben nu naast de huiswijn een 
wereldse variëteit van veertien open 
flessen die per glas te bestellen 
zijn, speciaal afgestemd op de ge-
rechten. Bij ieder gerechtje een met 
zorg aanbevolen wijn, of een fles 
voor bij het hele diner, de keuze is 
aan de gasten. Om de twee maan-
den zal de menukaart steeds ver-
nieuwd worden, zodat de gasten ie-
dere keer iets nieuws kunnen uit-
proberen.” De openingstijden van 
’t Farregat zijn van dinsdag tot en 
met zaterdag van 17.00 tot 00.00 
uur en zondag al vanaf een uur ’s 
middags. Voor verdere informa-

tie kunt u terecht op de websites:  
www.farregat.nl, www.aalsmeerse-
pannenkoekenhuis.nl, www.thuis-
bezorgd.nl voor bezorging van al uw 
bestellingen (ook in Uithoorn) en 
www.thenetworkclub-amsterdam.
com voor de netwerkborrel die een 
keer per maand op vrijdag plaats-
vindt. Richard Dekker loopt over 
van ideeën en enthousiasme en be-
sluit met de woorden: “Alles onder 
één dak, alles uit één keuken, mijn 
team en ik nodigen u van harte uit. 
U moet het gewoon een keer bele-
ven in ’t Farregat!” Het adres is Oos-
teinderweg 248 in Aalsmeer en het 
telefoonnummer: 0297-324477. 

Door Miranda Gommans

Rabobank: Onzekerheid 
blijft op de woningmarkt
Aalsmeer - Het herstel van de Ne-
derlandse woningmarkt verloopt 
traag. Veel woningen staan relatief 
lang te koop en het aantal transac-
ties is historisch laag. Met het voor-
zichtig aantrekken van de econo-
mie stabiliseert de prijsontwikke-
ling momenteel. In 2010 zullen de 
huizenprijzen gemiddeld nog dalen 
met 1,5 procent. Voor 2011 wordt 
een stijging van 1 procent voor-
zien. Dit en meer schrijven econo-
men van de Rabobank in het Kwar-
taalbericht Woningmarkt. Voorwaar-
de voor het herstel van de woning-
prijzen is dat de transactieaantal-
len stijgen. Doordat de prijzen sinds 
het uitbreken van de kredietcrisis 
relatief fors zijn gedaald, is de be-
taalbaarheid van een (starters)-wo-
ning aanzienlijk toegenomen. Daar 
staat tegenover dat veel potentië-
le kopers onzeker zijn. Onder meer 
door eventuele veranderingen in 
het overheidsbeleid voor de wo-
ningmarkt en de mogelijke financi-
ele gevolgen voor huishoudens van 
de aanzienlijke bezuinigingsopgave 
waar het nieuwe kabinet voor staat. 
Wel groeit de Nederlandse econo-
mie inmiddels weer. Ook verwach-
ten de Rabo-economen dat de toe-
name van het aantal werklozen in 
2010 relatief beperkt blijft en dat 

de werkloosheid in 2011 zelfs licht 
daalt. Prijzen en transactieaantallen 
stabiliseren momenteel op een laag 
niveau. Het lichte herstel is zeer be-
perkt in omvang. In de eerste helft 
van 2010 werden bijna 60.000 wo-
ningen verkocht. Dit is ruim 2.000 
meer dan in dezelfde periode vorig 
jaar. Het niveau is historisch laag, 
maar de daling is gebroken. Volgens 
de Prijs Index Bestaande Koopwo-
ningen (PBK-index) van CBS en Ka-
daster zijn de gemiddelde woning-
prijzen in het tweede kwartaal met 
0,2% gestegen ten opzichte van 
het eerste kwartaal. Door prijsda-
lingen in de voorgaande kwartalen 
is jaar-op-jaar nog wel sprake van 
een prijsdaling. Ook de hypotheken-
markt stabiliseert na een flinke da-
ling, vooral door nieuw verstrekte 
hypotheken. 
Het aantal oversluitingen van hypo-
theken neemt nog steeds af. Het ge-
middeld verstrekte hypotheekbe-
drag is de afgelopen tijd gedaald. 
Twee belangrijke oorzaken hier-
voor zijn de nu lagere woningprijzen 
en het samenstellingseffect: in het 
duurdere segment worden absoluut 
en relatief minder woningen ver-
kocht. Het Kwartaalbericht Woning-
markt is als pdf te downloaden via  
www.rabobank.com/kennisbank

Vrijdag 20 tot en met zaterdag 28 augustus
Ansichten, schilderijen, Dikkie Dik 
en dictee tijdens Boekhuis Week
Aalsmeer - Boekhuis Aalsmeer be-
staat eind augustus een jaar sinds 
de heropening. Ter gelegenheid 
hiervan organiseert de boekhandel 
van vrijdag 20 tot en met zaterdag 
28 augustus allerlei activiteiten in de 
winkel in de Zijdstraat. De aftrap van 
deze ‘Boekhuis Week’ wordt vrijdag-
avond gegeven met een borrel van 
20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. Omstreeks 20.30 uur 
vindt een presentatie plaats van de 
nieuwe Aalsmeerse ansichtkaarten 
die het Boekhuis zelf gaat uitgeven. 
In eerste instantie zijn tien verschil-
lende ansichten verkrijgbaar. Foto-
graaf Kees Steegman maakte fo-
to’s van de watertoren, het raadhuis, 
het oude stationsgebouw, Fort Ku-
delstaart en de Dorpskerk. Naast 
deze vijf kaarten zijn er ook vijf his-
torische ansichten verkrijgbaar. Het 
Boekhuis werkt hiervoor samen met 
verzamelaar Wim Roodenburg. Op 
de historische kaarten staan op-
namen van de Zijdstraat, de Uiter-
weg, de Kudelstaartseweg, station 
Aalsmeer-Oost en de voormalige 
tuinbouwschool. De ansichtkaarten 
zijn vanaf vrijdagavond in het Boek-
huis te koop. Tijdens de Boekhuis 
Week exposeert Afke Borgman 10 
à 15 schilderijen in de winkel. Fel-
le kleuren en penseelstreken ken-
merken haar werk, waarin bloemen, 
mensen en landschappen vaak cen-
traal staan. Werk dat vrolijk, direct 
en blij van aard is. De schilderijen 
zijn tijdens de openingstijden van de 
winkel te bekijken.

Spellen, puzzels en Dikkie Dik
Na vragen van klanten is het Boek-
huis dit jaar begonnen met de ver-
koop van legpuzzels voor volwasse-
nen en kinderen. Vanaf heden wordt 
ook een voorzichtig begin gemaakt 
met spellen. Niet het aanbod dat u 
vindt bij de bekende ketens, maar 
een onderscheidend en educatief 
assortiment. Zaterdag 21 augustus 
komt leverancier Boosterbox tussen 
11.00 en 14.00 uur een demonstratie 
geven van een aantal leuke spellen 

voor jong en oud, zoals Black Sto-
ries, Qwirkle en Rory’s Cubes (ver-
haaldobbelstenen). Deze dag zijn 
er ook leuke kortingen, zoals op de 
WasGij-puzzels waarin de puzzelaar 
een mysterie moet oplossen. Wie 
kent hem niet: die malle, nieuwsgie-
rige en grappige Dikkie Dik. Woens-
dag 25 augustus komt de poes van 
tekenares Jet Boeke naar de winkel, 
en iedereen mag hem aaien, een 
handje geven en samen met Dikkie 
Dik poseren voor de fotograaf! Le-
ver ook je kleurplaat in (verkrijgbaar 
in de winkel). Mis(poes) het niet: 
woensdag 25 augustus van 14.00 
tot 16.00 uur in het Boekhuis.

Groot Aalsmeers Dictee
Het eerste Groot Aalsmeers Dic-
tee vormt zaterdag 28 augustus 
de spectaculaire afsluiting van de 
Boekhuis Week. In navolging van het 
Groot Dictee der Nederlandse Taal 
krijgt ook Aalsmeer zijn eigen dic-
tee. Taalvirtuozen, liefhebbers maar 
ook mensen die gewoon een leuk 
avondje uit willen, kunnen zich op-
geven. Deelname kost 25 euro en is 
inclusief een buffet met welkomst-
drankje in eetcafé ’t Holland Huys 
(naast het Boekhuis). Het buffet 
wordt geserveerd terwijl de dictees 
worden nagekeken. Er zijn nog vijf-
tien plaatsen beschikbaar. Inschrij-
ven kan in de winkel of via tel. 0297-
324454. Het Groot Aalsmeers Dictee 
begint om 17.00 uur en is ook voor 
publiek toegankelijk. Meer infor-
matie op: www.boekhuisaalsmeer.
nl in de agenda. Naast alle activi-
teiten draait de winkel ook ‘gewoon’ 
door. Met extra leuke kortingen voor 
de klant, want tijdens de Boekhuis 
Week zijn er twee speciale acties. 
Vanwege de Back to School periode 
krijgen klanten bij besteding van 15 
euro aan schoolspullen een gratis 
rekbare boekenkaft cadeau. Daar-
naast heeft het Boekhuis meer dan 
vijftig verschillende boeken in de 
aanbieding voor stuntprijzen. Niet 
missen dus, de Boekhuis Week van 
20 tot en met 28 augustus.

Deze afbeelding uit 1935 van de voormalige tuinbouwschool aan de Stati-
onsweg staat op een van de historische ansichtkaarten die door het Boekhuis 
worden uitgegeven.

Samenwerking sierteelt en 
Flora bedrijfshulpverlening
Aalsmeer - Woensdag 11 augustus 
heeft een aantal bedrijven op het 
veilingterrein een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met bloe-
menveiling FloraHolland Aalsmeer 
rondom bedrijfshulpverlening en 
veiligheid. Zowel FloraHolland als 
de op het veilingterrein gehuisves-
te bedrijven zijn wettelijk verplicht 
om hun bedrijfsveiligheid te regelen 
via een bedrijfsnoodplan. In het af-
gelopen jaar heeft FloraHolland sa-
men met een aantal huurders beke-
ken hoe die verplichting gezamen-
lijk kan worden ingevuld. Via voor-
lichtingsbijeenkomsten gaf de vei-
ling informatie en advies over vei-
ligheidszorg. Hierbij kwamen onder 
meer de eisen rondom bedrijfshulp-
verlening en het maken van een be-
drijfsnoodplan aan bod. Daarnaast 
werd gezorgd dat de bedrijfsnood-
plannen van de deelnemende be-

drijven en van de veiling goed op el-
kaar aansluiten. Deze integraal ge-
organiseerde werkwijze heeft als 
doel een betere, integrale organisa-
tie bij calamiteiten en een eendui-
dige werkwijze met duidelijke aan-
spreekpunten. FloraHolland is het 
eerste bedrijf in Nederland dat de-
ze werkwijze in deze omvang toe-
past. In de komende maanden wor-
den meer huurders uitgenodigd 
om deel te nemen aan het initia-
tief. Door op deze manier samen 
te werken wordt de veiligheid in en 
om de veiling doorlopend verbeterd. 
De Vereniging van Groothandelaren 
in Bloemkwekerijprodukten (VGB) 
onderschrijft het belang van veilig-
heid en van de samenwerking. “Het 
is goed om te merken dat veiling en 
klanten elkaar op dit terrein verster-
ken”, aldus VGB-directeur Robert 
Roodenburg. 

Van links naar rechts: Dennis Postma (Van Dijk Bloemen B.V.), Alex Limburg 
(manager Facility Management FloraHolland Aalsmeer) en Cees Heemskerk 
(Dingeman Hoek) zetten hun handtekening onder de samenwerking, onder 
toeziend oog van Rieky van Boxel, Dick van der Heijden (FloraHolland) en Ro-
bert Roodenburg (VGB).

Vita-oproep 
vrijwilligers
Aalsmeer - Voor de alarmering en 
de klussendienst is Vita welzijn en 
advies op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers. Vooral is er behoefte aan tuin-
mannen en vrouwen. Heeft u tijd en 
vindt u het leuk om iets voor oude-
ren te doen? Bel naar 0297-344094.
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AFS dringend op zoek naar 
(tijdelijke) gastgezinnen
Aalsmeer - Vanuit allerlei landen 
verwacht scholierenuitwisselingsor-
ganisatie AFS eind augustus tiental-
len scholieren. AFS is heel dringend 
op zoek naar (tijdelijke) gastgezin-
nen voor een aantal jongens als Erik 
uit Italië en Rawin uit Thailand en 
meisjes, zoals de Alice uit Brazilië of 
de Turkse Gizem. Gastgezin worden 
kan voor een schooljaar of voor drie 
maanden als welkomstgezin.
Zo’n tijdelijk gastgezin biedt in die 
korte periode gastvrijheid en een 
goede start, waar AFS heel dank-
baar voor is. Als de jongeren een-
maal naar de middelbare school 
gaan, is  dat vaak een goed start-
punt voor AFS om een gastge-
zin te zoeken voor de rest van het 
schooljaar. Het ‘risico’ bestaat, dat 
het gastgezin de scholier al snel niet 
meer wil missen. 

Kennismakingsprocedure
AFS vraagt van gezinnen gastvrij-
heid en een gelijke behandeling 
voor de scholieren met zoveel mo-
gelijk dezelfde rechten en plichten 
als andere kinderen in huis (zou-
den) hebben. Ze moeten gewoon 
naar school, vaak op de fiets net als 
andere jongeren. Daarnaast han-
teert AFS reisregels en leefregels, 
zoals geen drugsgebruik, drankmis-
bruik en geen voertuig besturen of 
liften. Overtreding zal een snel ver-
trek opleveren. Verder vraagt de or-
ganisatie belangstellenden een 
kennismakingsprocedure te door-
lopen inclusief onder meer huisbe-
zoek door een vrijwilliger, een voor-
lichtingsbijeenkomst en de aan-
vraag van een Verklaring Omtrent 
Gedrag bij de gemeente. AFS biedt 
gastgezinnen begeleiding vooraf en 
tijdens het gastouderschap en een 
evaluatie achteraf. De scholieren 
krijgen van AFS voorlichting en hulp 

Toneel, muziek en dans in De 
Meerse en Het Oude Raadhuis
Hoofddorp - Voor komend seizoen 
(2010-2011) heeft Schouwburg 
De Meerse weer verschillende to-
neel-, muziektheater-  en dansvoor-
stellingen geprogrammeerd. Deze 
voorstellingen zijn zowel in de Gro-
te en Nieuwe Zaal in Schouwburg 
De Meerse te zien als in Het Oude 
Raadhuis. Kaarten voor deze toneel-
, muziektheater- en dansvoorstellin-
gen zijn gedurende de zomer te be-
stellen via www.demeerse.com en 
vanaf 4 september ook bij onze kas-
sa aan het Raadhuisplein of telefo-
nisch via 023-5563707.
Helmert Woudenberg zal met de 
monoloog ‘Dankwoord?’, geschre-
ven door Frans Strijards, de spits af-
bijten in het nieuwe seizoen in Het 
Oude Raadhuis. Een andere mo-
noloog ‘Document – een poëtische 
monoloog over de schoonheid van 
verdriet’ wordt later in het seizoen 
gespeeld door Sanne Vogel van De 
Vogelfabriek. 
Net als afgelopen seizoen worden 
er boeken van Nederlandse auteurs 
bewerkt voor het toneel. Zo spelen 
Renée Soutendijk en Margo Da-
mes e.a. in ‘Zadelpijn en ander da-
mesleed’ (deze voorstelling is we-
gens succes bijgeboekt op 23 de-
cember), Joost Prinsen en Walde-
mar Torenstra spelen vader en zoon 
in ‘Karakter’ naar het boek van Bor-
dewijk en speelt o.a. Victor Löw in 
‘De Aanslag’ naar het boek van Har-
ry Mulisch. Maria Goos schreef spe-

ciaal voor Loes Luca en Peter Blok 
het toneelstuk ‘Doek!’ en Huub Sta-
pel en Carine Crutzen zijn samen te 
zien in ‘De Kus’ geschreven door 
Ger Thijs. Net als voorgaand sei-
zoen zullen de gezelschappen Het 
Volk, Het Thriller Theater, Orkater en 
het Noord Nederlands Toneel te zien 
zijn in De Meerse. Orkater staat ko-
mend seizoen maar liefst twee keer 
in de Schouwburg: jonge theater-
makers spelen ‘Een Mond vol zand’ 
en Alex van Warmerdam brengt met 
zijn Mexicaanse Hond een nieuw 
toneelstuk uit. Daarnaast zullen er 
een aantal gezelschappen voor het 
eerst te zien zijn bij Schouwburg De 
Meerse: Toneelgroep Carver, Golden 
Palace en ZEP.
Na een aantal seizoenen weg te 
zijn geweest zal het internationale 
dansgezelschap Momix De Meer-
se weer aandoen. Het dansgezel-
schap Noord Nederlandse Dans 
zal voor het eerst bij De Meerse te 
zien zijn met de voorstelling ‘Tidal’, 
waarin niemand minder dan zange-
res Nynke Laverman tekent voor de 
live muzikale uitvoering. Daarnaast 
zullen Danstheater AYA, Het Inter-
nationaal Danstheater, Ann van den 
Broek, Conny Janssen Danst, Scapi-
no Ballet Rotterdam en Dansgroep 
Amsterdam De Meerse aandoen. 
Zie www.demeerse.com om te re-
serveren of voor meer informatie 
over deze en andere toneel-, mu-
ziektheater en dansvoorstellingen.

Sluit ramen en deuren goed af!
Braderie en dorpsfeest ook 
feest voor inbrekers
Aalsmeer - Homesafety roept be-
zoekers van braderieën en dorps-
feesten op inbrekers geen kans te 
geven hun uitje te verpesten. Uit 
onderzoek van TNS NIPO is geble-
ken dat Nederlanders overdag nog 
wel eens een raampje of deur laten 
openstaan, terwijl men ’s avonds 
wel voorzorgsmaatregelen treft. On-
dertussen vinden inbraken vaak 
plaats aan het einde van de middag 
en het begin van de avond. Brade-
rieën, die bezoekers met koopwaar, 
muziek, eten en drinken van ‘s och-
tends vroeg tot in de kleine uurtjes 
vertier bieden, kunnen inbrekers 
net die gelegenheid bieden waar 
ze naar zoeken. De braderie stamt 
als marktvorm al uit de Middeleeu-
wen. Deze populaire jaarmarkt met 
eten en muzikaal vertier trekt soms 
duizenden bezoekers, met name uit 
de eigen gemeente en omliggen-

de dorpen. Braderieën zijn meest-
al gratis te bezoeken en als jaarlijks 
terugkerende sociale trekpleister uit 
de meeste plaatsen niet meer weg 
te denken.
 
Marc Huitink, directeur Homesafety: 
”Braderieën vinden in het hele jaar 
plaats, maar de zomer is bij uitstek 
braderie-seizoen. Vooral in augustus 
en september worden veel van deze 
feestelijke bijeenkomsten georgani-
seerd, waar dorps- en stadsbewo-
ners elk jaar met veel plezier naar 
uitkijken. Maar is nog een groep die 
zich op braderieën verheugt met 
minder goede bedoelingen: inbre-
kers. Terwijl u kraampjes met snuis-
terijen bekijkt, grijpen inbrekers hun 
kans om tussen uw eigendommen 
te snuffelen. Geef ze deze gelegen-
heid niet en sluit alle deuren en ra-
men van uw woning goed af.”

Zaterdag autocross Abcoude
Abcoude - De verbreding van de 
rijksweg A2 is nog niet eens afge-
rond of het volgende bouwproject 
dreigde de autocross van Abcou-
de onmogelijk te maken. Toch is de 
stichting Autocross Abcoude er in 
geslaagd om, met medewerking van 
landeigenaar Bart de Vries, een ter-
rein te vinden waarop de 36e edi-
tie van de Abcouder autocross kan 
plaatsvinden. 
Op nagenoeg hetzelfde terrein als 
voorgaande jaren tussen de A2 en 
de toekomstige woonwijk De Win-
kelbuurt in Zuid. Traditiegetrouw 
wordt ook dit jaar de Abcouder 
feestweek voorafgegaan door deze 
authentieke autocross. Op zaterdag 
21 augustus verschijnen 120 heren 
en 30 dames aan de start in het wei-
land parallel aan de rijksweg A2 ter 
hoogte van afslag Abcoude (3). Ty-
perend voor de autocross van Ab-
coude is dat het lijkt alsof de tand 
des tijds er geen grip op krijgt. Het 
parcours is omringd door een oer-
Hollandse sloot en ouderwetse stro-
balen. 
De crossauto’s zijn niet in klas-
sen opgedeeld. De profs treffen de 
rookies. Dit betekent niet dat de 
winnaar van te voren is aan te wij-
zen. Sterker nog, de deelnemers 
die gedurende de manches veel 
punten weten te verdienen starten 
in de spectaculaire finale achter-
aan en moeten zichzelf gedurende 

15 ronden het gehele deelnemers-
veld door zien te worstelen. Met al-
le risico’s van dien. De eerste cou-
reur die de zwart wit geblokte vlag 
krijgt, mag zichzelf autocross kam-
pioen van Abcoude noemen. Naast 
het heren kampioenschap staat de 
autocross van Abcoude ook al ruim 
20 jaar bekend om haar buitenge-
woon competitieve dames kampi-
oenschap. Ook dit jaar gaan de da-
mes de strijd weer aan. Gaan de Ab-
couder dames de wisselbeker te-
rughalen bij de Amsterdamse kam-
pioen van vorig jaar? Deelnemers 
die nog mee willen doen, kunnen 
zich melden via info@autocrossab-
coude.nl. Zoals de naam al doet ver-
moeden gaat het er om wie er als 
laatste overblijft. Het is dus zaak om 
je tegenstanders uit te schakelen. 
Dit kan door een ander flink te bot-
sen, de sloot in of op zijn dak te du-
wen. Bijna alles is geoorloofd. Elk 
jaar zijn er wel coureurs die dit spel-
letje tot in de puntjes beheersen 
waardoor de afvalrace uitmondt in 
een groots en meeslepend spekta-
kel. Het ronduit gezellige autocross 
evenement begint zaterdag 21 au-
gustus om 12.00 uur. De entree be-
draagt 6 euro per persoon. Kinde-
ren tot en met 12 jaar betalen 3 eu-
ro. Parkeren kost 1 euro.
Glaswerk is op het wedstrijdterrein 
niet toegestaan. Hierop wordt ge-
controleerd.

Weer Haarlem Night Skate 
Haarlem- Woensdag 25 augus-
tus start de negende editie van de 
Haarlem Night Skate. De zomer gaat 
langzaam voorbij. De avonden wor-
den alweer korter. Het thema voor 
de negende editie is Black Light met 
vooral de nadruk op light! Alle licht-
vormen zijn toegestaan schemer-
lampen, ledlampjes, schijnwerpers 
en mijnwerkerslampen of andere 
lichtgevende of reflecterende voor-
werpen. Vanuit DJ Duck klinken op-
zwepende beats & sounds als ‘light 
my fire’, Schijn een lichtje op mij, 
etc. Omstreeks 21.00 uur begint de 
schemering, dus na de pauze wor-
den de meegebrachte lichtjes aan-
gezet. De route gaat door Schalkwijk 
naar de Molenplas. Bij de Molen-
plas is de pauzeplaats. Vervolgens 
wordt door Haarlem West weer te-
rug naar de IJsbaan geskated. Na 
deze woensdag starten de voorbe-

reidingen voor de laatste Haarlem 
Night Skate van dit jaar; de traditi-
onele Haarlem White Skate op za-
terdag 11 september die wordt af-
gesloten met een spetterend feest. 
De negende Haarlem Night Skate 
vertrekt vanaf de ijsbaan in Haar-
lem aan de IJsbaanlaan 2. Inschrij-
ven is niet nodig, zorg gewoon dat 
je om 20.00 uur bij de start aanwe-
zig bent, deelname is gratis. De rou-
te is 22 kilometer en heeft zoals ge-
bruikelijk een pauzeplaats halver-
wege, deze editie bij de Molen-
plas. Tijdens de pauze is ook water 
en sportdrank te koop. Rond 22.00 
uur is de groep weer terug bij de ijs-
baan. Als het regent of het wegdek 
nat is, gaat de tocht niet door. Via 
www.haarlemnightskate.nl worden 
de laatste weersontwikkelingen en 
het al of niet doorgaan van de tocht 
bekend gemaakt.

Hulp boodschappen 
Vita voor ouderen
Aalsmeer - Voor ouderen die moei-
te hebben om zelf de boodschap-
pen te doen, kunnen gebruik maken 
van de boodschappendienst van Vi-
ta welzijn en advies. Een vrijwilliger 
heeft zich aangemeld om naar de 
supermarkt, slager, drogist, etc. te 
gaan. Wie gebruik wil maken van 
deze dienst, wordt verzocht dit tijdig 
door te geven via 0297-344094.

Sportinstuif 
voor ouderen
Aalsmeer - Elke dinsdag wordt van 
13.30 tot 15.30 uur in sporthal De 
Bloemhof aan de Hornmweer een 
sport- en spelinstuif voor ouderen 
georganiseerd. De kosten zijn 2,50 
euro per keer. Op het programma 
staan badmintonnen, jeu de boulen, 
sjoelen, gymnastiek en onder ande-
re tafeltennissen.
Docenten Joke Winkler, Monique 
Paassen en Mieke Regelink staan 
voor de deelnemers klaar. 

Monument dit weekend geopend 
Foto-expositie Watertoren 
permanent te bekijken
Aalsmeer - Aankomende zater-
dag 21 en zondag 22 augustus is 
de watertoren weer geopend voor 
publiek. Voor 2 (volwassenen) en 1 
euro (kinderen tot 12 jaar) kan een 
kijkje vanaf het hoogste punt van de 
toren worden genomen. De deuren 
gaan open om 13.00 uur en om 17.00 
uur gaan ze weer op slot. 
Wie niet naar de top wil, kan ook te-
recht op de begane grond van het 
Rijksmonument aan de Westeinder-
plas. Hier is een permanente foto-
tentoonstelling te zien van de wa-

tertoren. Foto’s vanaf het prille be-
gin, de bouw in 1927, tot aan vorig 
jaar winter, toen de Poel was omge-
toverd tot één grote ijsbaan. Bezich-
tiging van de fototentoonstelling is 
gratis. Half september vangt de re-
novatie van de watertoren aan. Dan 
is de toren uiteraard voor publiek 
gesloten. Nog éénmaal voor de slui-
ting is de watertoren geopend en 
dat is op zaterdag 28 augustus. 
Er worden dan demonstraties tram-
polinespringen gehouden, voor de 
toren. 

Informatieavond op 26 augustus
Blokfluit- en vioolles voor 
jonge kinderen bij De Hint
Aalsmeer/Uithoorn - Er starten 
binnenkort nieuwe cursussen blok-
fluit en viool voor jonge kinderen bij 
Kunstencentrum de Hint. De cur-
sus Suzuki-blokfluit wordt gegeven 
door docent Jaap Delver en de Su-
zuki-vioollessen door docente Cla-
ra Post. De lessen worden gege-
ven op de muziekscholen van Uit-
hoorn en Mijdrecht. Er is 26 augus-
tus een informatieavond voor geïn-
teresseerden. De Suzuki-methode 
is een unieke manier van lesgeven, 
waarbij kinderen al heel jong, van-
af hun derde of vierde jaar, kunnen 
beginnen. Zij leren muziek maken 
zoals ze ook hebben leren praten. 
De muziek die ze gaan spelen staat 
op cd en die wordt thuis vaak ge-
draaid. Daardoor krijgt elk kind de 
melodieën, maar ook de muzikali-
teit als het ware met de paplepel in-
gegoten. Het notenschrift komt er 
voorlopig niet aan te pas. Het is ei-
genlijk net zoals bij het leren lezen 
en schrijven: Dat leren kinderen ook 
pas als ze al heel goed kunnen pra-
ten. De Suzuki-methode is vanzelf-
sprekend geheel gericht op de jon-
ge leeftijd van het kind. Er komen 
heel veel spelletjes aan te pas en al-
les gaat stap voor stap. Ouders zijn 
meer bij deze lessen betrokken dan 
bij de traditionele muziekles. Zij le-
ren zelf ook de eerste beginselen en 

gaan mee naar de les. Verder wordt 
van hen verwacht dat zij thuis sa-
men met hun kind de spelletjes en 
opdrachten doet. 

Er is veel over deze inspirerende en 
motiverende manier van lesgeven te 
vertellen. Daarom geven Clara Post 
en Jaap Delver op woensdag 26 au-
gustus een informatieavond voor 
belangstellenden en beginnende 
ouders. Locatie is de muziekschool 
van Uithoorn aan de Prinses Chris-
tinalaan 120 en de aanvang is 20.00 
uur. De avond duurt ruim een uur. 
Graag van tevoren opgeven via 06-
12029411 of jaapdelver@xs4all.nl.

Versterking nodig voor uniek requiem

Toonkunstkoor Aalsmeer 
zoekt (mannelijke) zangers
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer begint het nieuwe 
koorseizoen op dinsdag 24 augus-
tus met de repetities voor een heel 
bijzondere uitvoering in 2011. Het 
koor heeft een requiem in studie dat 
geschreven is door de Noorse com-
ponist Iver Kleive om de slachtoffers 
van de aanval op de Twin Towers in 
New York te gedenken. 
Die aanval heeft inmiddels bijna 10 
jaar geleden plaatsgevonden. Het 
koor probeert dan ook om de uit-
voering te laten plaatsvinden op 11 
september 2011, precies tien jaar 
na de aanval. Bijzonder is boven-
dien dat de tekst van het werk ge-
deeltelijk in het Noors is geschre-

ven. Voor deze bijzondere uitvoering 
kan het koor versterking gebruiken 
van vooral mannelijke zangers, te-
noren en bassen. 
Wilt u een uniek concert mee uit-
voeren? Kom dan 24 augustus eerst 
vrijblijvend luisteren en bekijk daar-
na of u lid wilt worden en meezin-
gen. De koorleden zijn al heel en-
thousiast over het werk en wellicht 
wordt u dat ook. 
Daarnaast studeert het koor andere 
oratoriumwerken in, ook in samen-
werking met andere koren. Konink-
lijk Toonkunstkoor Aalsmeer repe-
teert op dinsdagavond van 19.45 tot 
22.00 uur in gebouw Irene aan de 
Kanaalstraat.

Koppelkaarten 
in de Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 20 
augustus begint het kaartseizoen 
weer bij buurtvereniging Hornmeer. 
Gestart wordt met koppel kaarten.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 
19.30 uur. 

Plaats van samenkomst is buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan 
3. Inlichtingen bij Th. Nagtegaal, tel. 
329527. Iedere kaartliefhebber is van 
harte welkom.

Re-Beat Stef uit De Kwakel 
wint regionale dj-contest
Aalsmeer - Traditioneel vond afge-
lopen zaterdagmiddag, voorafgaan-
de aan de Summer Dance Party, de 
finale van de dj mixwedstrijd plaats. 
Vier jonge dj’s namen het tegen el-
kaar op in een spannende race. De 
professionele jury had het moeilijk, 
maar wist uiteindelijk een winnaar 
te kiezen: Dj Re-beat. Ook dit jaar 
was de mixwedstrijd weer een groot 
succes. Meer dan 40 kandidaten 
schreven zich in en stuurde hun de-
mo. Na een strenge selectie werden 
18 dj’s uitgenodigd voor drie voor-
ronde avonden in N201 Aalsmeer 
en Downtown Amstelveen. Na een 
spannende strijd werden er uitein-
delijk zes finalisten gekozen. Afge-
lopen zaterdag 14 augustus, tijdens 
het middagprogramma van de Sum-
mer Dance Party, was de finale op 
een prachtige en zonnige dag. Net 
als voorgaande jaren was het Surf-

eiland weer omgetoverd tot een zo-
mers paradijs. De deejays draaiden 
op het grote podium met uitzicht op 
het dansende publiek en de West-
einderplassen. Om de dj’s op een 
professionele manier te beoorde-
len waren vijf juryleden uitgenodigd. 
Roel Regelink (dj bekend van de lo-
kale clubs), Marcel Huijkman (ra-
dio dj en vast jurylid), Frank Kok (dj 
Frenckel en remixer), Ronny Nisters 
(dj Nista en producer) en Rene van 
Aken (dj, remixer en producer) be-
oordeelden de finalisten. Gekozen 
werd voor Stef van Dijk (DJ Re-beat) 
uit de Kwakel die de meest overtui-
gende set neerzette. De jury beloon-
de dit met de hoofdprijs, ‘s avonds 
draaien op de Summer Dance Par-
ty, een waardebon van 150 euro in 
te leveren bij Blue Magic en een ex-
tra boeking op 11 december in club 
Organza.

Vrouwenkoor Simply West 
zoekt nieuwe leden
Amstelveen - Al tien jaar zingt Sim-
ply West elke maandagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in wijkcentrum 
Westend in Westwijk de sterren van 
de hemel. Simply West is een laag-
drempelig vrouwenkoor en dit be-
tekent onder andere dat kennis 
van het notenschrift en/of muzika-
le ervaring niet noodzakelijk is. Toon 
kunnen houden, muzikaliteit en een 
redelijke stem wel, want het koor wil 
tijdens optredens (minimaal één à 
twee keer per jaar) goed uit de verf 
komen. Tijdens de repetities wordt 
naast gezelligheid ook concentratie 
en focus verwacht. Ook is gebleken 
dat enig ‘huiswerk’, zoals teksten le-
ren en de partij oefenen, de snel-
heid en niveau van instuderen aan-
merkelijk verhoogt. Het repertoire is 
gevarieerd, maar overwegend licht. 
Onder te verdelen in popsongs, 
waaronder Sweet dreams, I would 

stay en Eternal Flame, musical, on-
der andere Miss Saigon, en Mo-
town, zoals Dirty old man. Er wordt 
drie- of vierstemmig gezongen. Het 
repertoire wordt op bladmuziek uit-
gedeeld of via mail gestuurd, maar 
ook zonder notenkennis kan op ge-
hoor meegezongen worden. Simply 
West is geen jongerenkoor, maar 
ook geen seniorenkoor. “We zitten 
er net tussenin en hebben een en-
thousiaste uitstraling”, aldus enkele 
bestuursleden. 
Wie deel uit wil maken van Simply 
West kan bellen of een mailtje stu-
ren naar Marjolijn Geirnaert, tel. 020-
6407664 en marjolijngeirnaert@het-
net.nl. Of kom langs op een maan-
dagavond. Tijdens een proefles zal 
dan een stemtest worden afgeno-
men. Aanstaande maandag 30 au-
gustus starten de repetities voor het 
nieuwe seizoen

bij de voorbereidingen voor hun uit-
wisseling. AFS-vrijwilligers begelei-
den hen bij vertrek en bij aankomst. 
Op Schiphol kunnen ze eind augus-
tus kennismaken met een deel van 
de vrijwilligers, die tijdens hun uit-
wisseling contact blijven houden en 
allerlei activiteiten organiseren. Tij-
dens het oriëntatiekamp in septem-
ber bieden ze een basiscursus over 
onze taal en cultuur. Stroopwafels 
en vla zijn tegen die tijd al bekend 
en geliefd bij de meeste scholieren, 
maar tips over het openbaar vervoer, 
omgangsvormen en school helpen 
hen verder.Regionaal zijn er onder 
meer kennismakingsbijeenkomsten, 
culturele uitjes, barbecues, Sinter-
klaasvieringen en sportieve activi-
teiten, zoals schaatsen. Landelijk 
zijn er de stedentrips naar Antwer-
pen en Berlijn. Vanuit die stad volgt 
altijd een indrukwekkende excursie 
naar voormalig concentratiekamp 
Sachsenhausen. Gezinnen kunnen 
de jongeren ook bekend maken in 
hun eigen regio en bijvoorbeeld de 
watertoren laten zien of de Westein-
derplassen. 

Wereldvrede
De vrijwilligers willen de uitwisse-
lingsscholieren blijven voorlichten 
over de Tweede Wereldoorlog. De 
organisatie probeert met de uitwis-
selingen namelijk onderling begrip 
te stimuleren tussen mensen uit ver-
schillende culturen. AFS (the Ame-
rican Field Service) is ontstaan als 
vrijwillige ambulancedienst in bei-
de wereldoorlogen. De Amerikaan-
se vrijwilligers wilden zich daarna 
blijvend inzetten voor de wereldvre-
de door uitwisselingen te organise-
ren voor jongeren uit landen als Ne-
derland. Meer dan zestig jaar later 
is AFS actief in meer dan zestig lan-
den, onder meer ook in de vrij jonge 
staten in Centraal-Europa: Servië, 
Montenegro en Kroatië. Wereldwijd 
gaan ieder jaar meer dan dertien-
duizend jongeren via AFS op uitwis-
seling om een andere taal en cul-
tuur te leren kennen. 
Meer dan zeventig jonge mensen 
komen daarvoor eind augustus naar 
Nederland. AFS wil hen een warm 
welkom bieden op Schiphol samen 
met hun gastgezinnen. Een deel 
van deze jongeren wacht in span-
ning op bericht over hun gastgezin. 
Voor meer informatie: www.afs.nl, of 
neem contact op via info@afs.nl. of 
via tel. 0297-214076. 
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Meer deelnemers op grotere 
FloraHolland Trade Fair 
Aalsmeer - Van woensdag 3 tot en 
met vrijdag 5 november organiseert 
bloemenveiling FloraHolland de Flo-
raHolland Trade Fair Aalsmeer. Drie 
dagen lang is deze internationale 
handelsbeurs hét platform om zaken 
te doen. Exporteurs, groothandela-
ren en hun klanten uit binnen- en 
buitenland vinden er een compleet 
overzicht van het aanbod bloemen, 
planten, productconcepten, trend-
presentaties en noviteiten. In totaal 
biedt de beurs ruimte aan zo’n 700 
kwekersstands en kan de bezoeker 
er veel inspiratie opdoen. 

Inspirerende concepten
Er is in 2010 opnieuw veel animo 
voor deelname aan de FloraHolland 
Trade Fair Aalsmeer. Daarom is de 
beursoppervlakte ook dit jaar weer 
toegenomen. Ten opzichte van vo-
rig jaar is het aandeel planten (80%) 
zo goed als gelijk gebleven, maar 
het aanbod van snijbloemen (20%) 
is flink toegenomen. De FloraHol-
land Trade Fair staat opnieuw ga-
rant voor veel nieuwigheden en in-
spiratie. Naast het Trends- en Con-
ceptenplein, met inspirerende con-
cepten, wordt er dit jaar ook een pa-
viljoen ingericht waar de wens van 
de consument centraal staat. De be-
zoeker kan daarnaast vooral idee-
en opdoen in het uitgebreide as-
sortiment van planten en bloemen 
in de kwekersstands. Aanvoerders 
van FloraHolland uit binnen- en bui-

tenland laten hun nieuwste soorten 
zien, die direct of op termijn te be-
stellen zijn. Ook een aantal leveran-
ciers van toegevoegde waarde pre-
senteert op de beurs de nieuwste 
artikelen. Verder bemannen enkele 
exporteurs, net als vorig jaar, stand-
ruimtes waar ook zij hun klanten tij-
dens de beurs kunnen ontvangen.

Ander moment
In voorgaande jaren werd de Flora-
Holland Trade Fair Aalsmeer in de 
maand oktober georganiseerd. De 
najaarseditie van de FloraHolland 
Trade Fair is dit keer verplaatst naar 
november, omdat dit commercieel 
gezien beter aansluit op de belan-
gen van de ketenpartners. Daarbij 
is rekening gehouden met de wen-
sen van deelnemers en bezoekers 
en de beschikbare ruimtecapaciteit. 
Op woensdag 3 november, de eerste 
beursdag in Aalsmeer, kunnen be-
zoekers van 09.00 uur tot ‘s avonds 
19.00 uur op de beurs terecht. Op 
donderdag is de beurs geopend van 
09.00 tot 17.00 uur; op vrijdag van 
09.00 tot 14.00 uur. De Horti Fair en 
de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer 
worden met ingang van 2011 in één 
novemberweek gehouden.
Voor vakpubliek is een bezoek aan 
de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer 
gratis. Iedere bezoeker wordt bij de 
ingang geregistreerd. Meer infor-
matie over de beurs is terug te vin-
den op www.floraholland.com. 

Buurmannen Nieuw-Oosteinde 
ontdekken per fiets Aalsmeer
Aalsmeer - Na 3 jaar woonach-
tig te zijn in de Snoekbaarsstraat in 
Nieuw-Oosteinde is gebleken dat 
een aantal bewoners nog maar wei-
nig van het mooie Aalsmeer af wis-
ten. De meeste bewoners zijn af-
komstig uit andere steden en dor-
pen en weinig op Aalsmeer geori-
enteerd. Daarom vond één buurman 
de tijd rijp worden om zijn medebe-
woners van het eerst opgeleverde 
huizenblok in de Snoekbaarsstraat 
mee te nemen voor een fietstocht 
door Aalsmeer. Vrijdag 13 augustus 
zijn de buurmannen van de Snoek-
baarsstraat met de fiets vertrokken 
om Aalsmeer te verkennen. De tocht 
ging richting surfeiland waar van-
wege het mooie weer de gedach-
te was om op het terras van het 
Westeinder Paviljoen met uitzicht 
op de Poel van een drankje te ge-
nieten. Helaas voor de buurmannen 
was er een bruiloft aan de gang en 
moest de fietstocht verder zonder 
versnapering. Terwijl de groep langs 
de Poel fietste was er een leermo-
ment voor één van de buurmannen. 
Het werd hem duidelijk dat dit de 
Westeinderplassen waren in plaats 

van de Vinkeveense plassen. Geluk-
kig was het terras van De Zotte Wilg 
wel open en werd hier heerlijk ge-
noten van het uitzicht, een drankje 
en een bitterballetje. Ook hier een 
leermoment: De buurmannen wa-
ren getuigen van een snelvaarder 
die werd bekeurd door politie, dus 
te hard varen mag ook niet op de 
Kleine Poel. Na anderhalf uur had-
den de buurmannen wel weer zin 
om nog wat andere bezienswaar-
digheden te bezoeken. Ze beland-
den in café Joppe waar ook weer 
het een en ander helder werd. Voor 
sommigen iets minder helder, maar 
dat had een andere oorzaak. Verder 
werd nog een bezoek gebracht aan 
café de Praam waar de buurman-
nen tot in de late uurtjes verbleven 
om vervolgens op de terugweg nog 
een broodje shoarma te nuttigen 
in de Ophelialaan voordat de lan-
ge zware tocht naar Oosteinde kon 
worden afgerond. De buurmannen 
zijn een stuk wijzer geworden, maar 
toch valt er nog genoeg te leren. De 
avond zal zeker een vervolg krijgen, 
misschien wel over de Aalsmeerse 
waterwegen.

Midgetgolf zaterdag dicht
Aalsmeer - Op zaterdag 21 au-
gustus organiseert midgetgolfclub 
Aalsmeer voor de 33ste maal het 
Bloementoernooi voor leden van de 
Nederlandse minigolfbond. Dit eve-
nement start om 9.30 uur en wordt 
over vier omlopen bepaald. Onge-
veer 45 deelnemers worden ver-
wacht. Tijdens het evenement is de 
baan gesloten voor recreatiespelers. 
Publiek is welkom om topmidgetgolf 
te aanschouwen.

Zondag is de baan weer gewoon 
voor recreanten tussen 13.00 en 
17.00 uur geopend. De maand au-
gustus verder nog iedere dag open 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Na medio 
september op woensdag-, zaterdag- 
en zondagmiddag. Toegangsprijzen: 
voor een omloop tot en met 12 jaar 
2,50 euro, ouderen 3 euro. Groeps-
korting bij 15 of meer personen van 
10 procent. Info: 0297-340433. Be-
reikbaar tijdens openingstijden.

Amazone Sanne de Jong 
succesvol in België
Aalsmeer - In het weekend van 14 
en 15 augustus heeft de Aalsmeer-
se amazone Sanne de Jong fraaie 
successen behaald op een wed-
strijd in het Belgische Brugge. Met 
haar paard O’Prospect wist ze zelfs 
haar categorie te winnen. Van-
uit Aalsmeer werd met drie paar-
den afgereisd om mee te doen aan 
een eventing wedstrijd. Bij de disci-
pline eventing moet een ruiter met 
hetzelfde paard een dressuurproef, 
springparcours en uithoudingsproef 
of cross country afleggen. Dat laat-
ste onderdeel is het meest specta-
culaire. Hierbij overwinnen ruiters 
en paarden diverse natuurlijke ob-
stakels, zoals boomstammen, grep-
pels, heggen en waterpartijen. De 
15-jarige Sanne streed in drie ver-
schillende rubrieken tegen bijna uit-
sluitend oudere, en vaak volwassen 
collega’s. Al in het eerste onderdeel 
de dressuur ging het goed met een 
overwinning en een top tien klasse-

ringen met de andere paarden. In 
het springen werden ook geen fou-
ten gemaakt en via drie goed gere-
den rondes in de cross country werd 
een eerste, vierde en zevende plaats 
binnengehaald. Sanne vertelt: “Het 
ging supergoed allemaal en het was 
heel gezellig in Brugge. We waren 
met een behoorlijk grote groep Ne-
derlanders. O’Prospect, het paard 
waarmee ik heb gewonnen, heb-
ben we nog niet zo lang. Vaak duurt 
het even voor je echt een combina-
tie bent met een paard, maar hij is 
geweldig. Twee weken geleden reed 
ik hem voor het eerst op een wed-
strijd en toen ging het al goed, maar 
nu was het top.” De scholiere begint 
binnenkort aan het vierde jaar van 
de havo op het Calantlyceum waar 
ze in de zgn. Lootklas zit voor leer-
ling die school en topsport combi-
neren. Half september hoopt Sanne 
deel te nemen aan het Nederlands 
kampioenschap voor junioren.

Atletiek AV Aalsmeer
Dubbel clubrecord voor Marit
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond 
13 augustus is bij instuifwedstrijden 
op de atletiekbaan in Heiloo een bij-
zonder sterke vijf kilometer gelopen 
door eerstejaars B juniore Marit Plat. 
Marit, die al eerder bewezen heeft 
over een bijzonder goed duurver-
mogen te beschikken, bouwde haar 
race bijzonder goed op om na een 
snelle laatste kilometer uiteindelijk 
te finishen in een prachtige tijd van 
19.14.09 minuten. 
Dit was voor Marit niet alleen een 
persoonlijk record, maar ook een 
clubrecord bij zowel de meisjes A 
als de dames senioren! Bij dezelfde 
instuifwedstrijd is ook een 800 meter 
gelopen door B junior Tomas Baars. 
Tomas liep een redelijke wedstrijd 
en verbeterde zijn persoonlijk re-
cord ruimschoots tot 2.20.81 minu-
ten. Helemaal tevreden was hij niet, 
daar hij verwacht had ruim onder de 

2.20 minuten te lopen! A-junior Jordi 
Baars tot slot liep de afgelopen twee 
zaterdagen internationale wedstrij-
den in België. Zaterdag 7 augustus 
liep hij de C-race over 800 meter bij 
de Memorial Rasschaert in Ninove 
en wist deze, makkelijk lopend, win-
nend af te sluiten in een mooie tijd 
van 1.57.08 minuten. Een week la-
ter kwam Jordi erachter dat de ene 
zaterdag de andere niet is, want bij 
de Meeting voor Mon in Kessel-Lo 
liep het allemaal beduidend min-
der. Niet helemaal fris aan de wed-
strijd begonnen was het eigenlijk al 
na vijfhonderd meter over en finish-
te hij in een teleurstellende tijd van 
1.59.91 minuten. Voor Jordi het ein-
de van een zeer succesvol baansei-
zoen met een aantal overwinningen 
in sterk bezette wedstrijden en pri-
ma persoonlijke records op de 800 
en 1.500 meter.

Knotgroep hooit rietlanden
De Kwakel - De rietlanden langs 
de Boterdijk moeten regelmatig ge-
maaid en geschoond worden. Dat 
is goed voor het riet en vooral voor 
de bijzondere vegetatie die in de-
ze rietlanden kan gedijen. Op zater-
dag 21 augustus gaat de Knotgroep 
Uithoorn het gemaaide riet afvoe-
ren. Dat doen ze op twee perce-
len: het rietland tussen het Zijdel-
meer en de Boterdijk en het riet-
land op het Brameneiland. De Knot-
groep is eigenlijk alleen in de win-
ter actief, maar voor deze klus ko-

men ze elk jaar weer uit hun luie zo-
merstoel! De Knotgroep werkt van 
9.00 tot 13.00 uur. Verzamelen bij 
de werkschuur aan het Elzenlaan-
tje bij de Boterdijk in Uithoorn. Voor 
goed gereedschap, en koffie, thee 
en koek wordt gezorgd. Om 13.00 
uur is er heerlijke soep. Neem zelf 
stevige schoenen of laarzen mee en 
een mok pluls lepel. Iedereen die er-
van houdt om een ochtend actief in 
de natuur bezig te zijn, is welkom! 
Voor meer informatie: Bert Schaap, 
tel. 0297-565172.

Heksendag bij Oostkroost
Aalsmeer - In Kinderhof Oost-
kroost aan de Machineweg zijn de 
afgelopen tijd veranderingen door-
gevoerd. Er is een derde groep hele 
dagopvang geopend, de overgroei-
de binnenplaats is door ouders en 
medewerkers helemaal opgeknapt 
en in alle groepen wordt met the-
ma’s gewerkt. 
In de zomervakantie was de buiten-
schoolse opvang de hele dag ge-
opend en heeft iedere week een 
eigen thema meegekregen. Aan-
staande vrijdag 20 augustus is al-

weer de laatste dag van de vakantie! 
Thema is dan ‘Hokus pokus pilatus 
pas, ik wilde dat dit nog niet de laat-
ste vakantiedag was!’ De laatste dag 
van de zomervakantie wordt een 
heksendag gehouden. De kinderen 
mogen als heks verkleed komen. Er 
gaan heksenhoeden en toverstafjes 
gemaakt worden. Ook heksenspel-
letjes staan op het programma, de 
jongens en meisjes worden getrak-
teerd op heksensoep en dde laat-
ste vakantiedag eindigt lekker rus-
tig met een film. 

WK Zwemmen voor mindervaliden
Zwemsters van Oceanus 
pakken zilver en brons
Aalsmeer - Deze week wordt in het 
Pieter van den Hoogenband zwem-
stadion in Eindhoven het WK 2010 
voor gehandicapten gehouden en 
Lisa den Braber en Mirjam de Ko-
ning wisten beslag te leggen op 
eremetaal. Lisa den Braber zwom 
maandag op de 50 meter schoolslag 
naar een bronzen medaille in haar 
klasse en dinsdag zwom zij zeer 
verdienstelijk naar een vijfde plaats 
op de 400 meter met een tijd van 
5.40.19. De trainingen van Lenie van 
der Meer, Gerda Stokkel en Laura 
Verdegaal van zwemclub Oceanus 
hebben duidelijk hun vruchten af-
geworpen en voor de Aalsmeerse 

trainsters is dit natuurlijk een opste-
ker van jewelste en een compliment 
is zeer zeker op zijn plaats. Zondag 
voorafgaande aan het WK 2010 zijn 
Gerda Stokkel en Laura Verdegaal 
met elf zwemmers/sters naar Eind-
hoven afgereisd waar de sporters 
getraind werden door niemand min-
der dan Marleen Velthuis. Een groot 
succes dus en ook Mirjam de Ko-
ning-Peper leverde een grote bijdra-
ge aan dit succes want zij wist, on-
danks de drie gebroken ribben die 
zij enkele weken geleden had opge-
lopen, als 40-jarige beslag te leggen 
op een zilveren medaille op de 50 
meter met een tijd van 36.19. 

Opblaasbare darm in Spaarne  
Hoofddorp - Een grote opblaasba-
re darm toert langs de Nederland-
se ziekenhuizen om het belang van 
vroege opsporing van darmkan-
ker onder de aandacht te brengen. 
Mensen kunnen door de darm heen 
lopen en zien hoe darmpoliepen en 
andere darmafwijkingen eruit zien. 
Van 23 tot 27 augustus staat de op-
blaasbare darm in het Spaarne zie-
kenhuis Hoofddorp. 
Met behulp van deze darm wordt 
het belang van vroege opsporing 
van darmkanker onder de aandacht 
gebracht. Vroege opsporing van 
darmkanker geeft namelijk meer 
kans op genezing. Ook wordt hier-

mee geprobeerd het onderwerp be-
ter bespreekbaar te maken. Uit pu-
blieksonderzoek van de Maag Le-
ver Darm Stichting blijkt namelijk 
dat ruim 18 procent  van de onder-
vraagden nog steeds moeite heeft 
met praten over darmklachten, zelfs 
met de eigen huisarts. En dat 28 
procent niet naar de huisarts gaat 
bij een verandering in de ontlasting, 
terwijl dit een alarmsignaal kan zijn 
voor darmkanker. 
Op de website www.darmkanker.
info kan iedereen alle informatie 
vinden over darmkanker, zoals de 
alarmsignalen, behandelmethoden 
en risicofactoren. 

Broersepark Familiefestival 
deze zondag van start
Amstelveen - Op 22 en 29 augustus 
en 5 september om 15.00 uur wor-
den in het Broersepark in Amstel-
veen gratis openluchtvoorstellingen 
gegeven tijdens het jaarlijks terug-
kerende Broersepark Familiefestival. 
De organisatie is wederom in han-
den van het Amstelveens Poppen-
theater. Wethouder John Levie zal 
zondag 22 augustus om 15.00 uur 
het festival openen waarna Theater 
Vandenbulck het spits afbijt met de 
muzikale voorstelling ‘Help, Een In-
sectenopera’. Vandenbulck brengt 
opnieuw een opera voor iedereen 
vanaf 4 jaar. Dit keer over een jon-

gentje die met een spin meegaat 
naar de wondere wereld van de in-
secten en daar gekroond wordt tot 
bijenkoning. Voor de allerkleinsten 
zal bij mooi weer op het grasveld bij 
het Indië-monument een speelten-
toonstelling rondom insecten neer-
gezet worden. 
Meer informatie: www.broersepark.
nl. Op zondag 29 augustus om 15.00 
uur wordt ‘Kat in het Bakkie’ door 
de Bende van 4 gebracht en zon-
dag 5 september is vanaf 15.00 uur 
de voorstelling ‘Vliegende honden 
bijten niet’ door Theatergroep Hila-
ria te zien.

Tegenvaller voor Tuuteblik
Aalsmeer - Met nog drie weken 
voor de start van de pramenrace 
ziet het er niet goed uit voor het 
team van Tuuteblik. De bemanning 
heeft zijn twee pramen van de hand 
gedaan en nu toch maar weer een 
praam gekocht. En wat voor één! In 
1992 hebben de jongens van Tuute-
blik hun eerste praam gekocht. In 
april van dat jaar werd een polder-
praam op de kop getikt en werd de-
ze opgehaald bij het Fort van Ku-
delstaart. De praam lag daar op het 
droge dus er kon niet mee worden 
gevaren. De jaren die daarna volg-
de moest er altijd flink aan de praam 
geklust worden en het ‘blik’, daar 
dankt de praam zijn naam aan, zat er 
zeer dik op. In 2005 was daar einde-
lijk de eerste prijs voor Tuuteblik. De 
lijfspreuk van Tuuteblik is: De race 
voor de eer, ’s avonds voor de sfeer 
en dit werd dat jaar eindelijk beves-
tigd met een prijs. Tijdens de Praam-
olympics werd Tuuteblik gehuldigd 
als gezelligste praam! Het jaar erop 
bestond Tuuteblik 15 jaar en van ‘de 
vrienden van Tuuteblik’ heeft iedere 
Tuuteblikker toen een tegeltje voor 
aan de wand cadeau ontvangen. 
Menig toilet wordt hier nog mee 
versierd. In 2008 moest een ande-
re praam gekocht worden. Die ou-
de begon toch wat smal te worden 
of dijde de bemanning van Tuute-
blik wat meer uit? Van het Ooster-
bad werd een praam gekocht, die 
door het team helemaal verbouwd is 
en voorzien van een nieuwe punt en 
een nieuwe vloer. De pramenrace 
werd voor het eerst in 17 jaar echter 
niet uitgevaren. Na een gebruikelijk 
pisstop op een akker wilde de pen-
ta niet verder meer en werd Tuute-
blik zelfs ingehaald door de bezem-
praam. Na dat jaar heeft de be-
manning ook geen meter meer ge-
varen en werd Tuuteblik II al gauw 

van de praam gekrast. Dan maar 
weer met Tuuteblik I deelnemen. 
Weer was deze praam smaller ge-
worden. Er moest nu snel gekeken 
worden naar een nieuwe. Het team 
kreeg bericht uit Giethoorn dat er 
nog een rietpraam of te wel een vlot 
te koop lag, voor weinig. Toch zag 
de praam er niet slecht uit. Afdingen 
dan maar. Geen schijn van kans. Het 
volle pond dus voor Tuuteblik. Dan 
maar Tuuteblik I ook verkopen was 
de gedachte. Tuuteblik I is op een 
zondagmiddag verkocht, een emo-
tioneel moment. Gelukkig blijft de-
ze in Aalsmeerse handen en zal we-
derom door dames worden bevaren. 
Afgelopen woensdag ging het team 
opnieuw naar Giethoorn, de praam 
ophalen. Maar wat zag het oog? Lag 
de pomp er nu in? Was het regen-
water of was de bodem toch niet zo 
goed als van te voren was bedacht? 
Snel terug naar huis. Langzaam sij-
pelden de bemanningsleden om de 
praam met eigen ogen te aanschou-
wen. Was het weer een Kat In De 
Zak? De planken werden één voor 
één van de praam gesloopt. Het 
hout had toch meer te lijden gehad 
dan van te voren was bedacht. “Dat 
wordt een jaar overslaan. Dit gaan 
we nooit redden, die bodem is veels 
te poreus. Daar kan echt niet met 
tien man op worden gestaan, laat 
staan de draaitafel en het proviand,” 
was het commentaar met een voor-
uitziende blik. Diezelfde avond is de 
praam nog omgedraaid en is er met 
man en macht begonnen de bodem 
los te breken van de spantjes. Het 
ziet er dus naar uit dat de Tuuteblik 
dit jaar niet meevaart. Captain Hans 
Strampel van Tuuteblik: “Misschien 
kan het SPIE bestuur ons nog de 
helpende hand bieden, want geluk-
kig hebben wij nog wel een goede 
penta tot onze beschikking.”

Tekenen en schilderen voor 
ouderen bij Vita
Aalsmeer - Vita welzijn en advies 
organiseert een cursus tekenen en 
schilderen voor senioren. De cur-
sussen bestaan uit 12 bijeenkom-
sten van twee uur. De kosten bedra-
gen 61,50 euro, inclusief tekenma-
teriaal. De cursussen zijn voor zowel 
beginners als gevorderden. Er wordt 
gewerkt met verschillende technie-
ken en materialen. In onderstaan-
de groepen zijn nog plekken be-
schikbaar: Op dondermorgen, on-
der leiding van Loes Verbrugge, van 
10.00 tot 12.00 uur in het Dorpshuis 

Kudelstaart, Kudelstaartseweg 239 
te Kudelstaart. Start 16 september 
aanstaande. 
Voor aanmelding en informatie, Vita 
welzijn en advies tel. 344094 en er is 
nog plaats op de donderdagmiddag, 
onder leiding van Loes Verbrugge, 
van 14.00 tot 16.00 uur in gebouw 
Seringenhorst aan de Parklaan 27 in 
Aalsmeer. Start 16 september aan-
staande.
Voor aanmelding en informatie kunt 
u bellen met Vita welzijn en advies 
tel. 0297-344094.
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RKDES wint RKAV-toernooi
Aalsmeer - Het was donderdag-
avond goed vertoeven op het mooie 
complex van RKAV waar het jaarlijk-
se toernooi voor plaatselijke voet-
balclubs werd gehouden. Met op 
het hoofdveld de wedstrijd RKAV 
tegen RKDES. RKAV met diver-
se nieuwe spelers had in het begin 
heel veel moeite om de formatie van 
trainer Rob Wever bij te benen. Op 
alle linies werden de groen witten 
voorbij gelopen. 
Het team was eigenlijk nog niet ge-
heel op elkaar ingespeeld. Vooral 
achterin mankeerde er nogal wat. 
Het had al vroeg in het begin van de 
wedstrijd 0-1 kunnen zijn, door een 
strafschop, maar doelman Van der 
Halm wist het gevaar te keren. Voor 
de rust zou RKDES toch de volle 
winst binnen halen, maar dat kon 
ook niet uitblijven gezien het veel 
betere spel wat zij op de mat ten-
toon stelden. Het was de zeer be-
weeglijke spits van RKDES, Pothui-
zen, die twee maal het net wist te 
vinden. Ook de van RKAV vertrok-
ken De Vries wist de doelman van 
RKAV eenmaal te verschalken. De 
tweede helft gaf een feller RKAV 

te zien, men zocht meer de aan-
val en zowaar er kwamen kansen. 
RKDES liet dat over zich heen ko-
men, maar tot scoren kwam zij niet 
meer. RKAV kwam op 1-3. Het was 
Stephan Boere die op een fantas-
tische manier de hele achterhoede 
van Des het nakijken gaf en met een 
prima schot de doelman wist te ver-
schalken. De tweede wedstrijd op 
zaterdagavond was tussen RKAV 
en Aalsmeer. Deze wedstrijd gaf 
een strijdvaardig RKAV te zien, of-
schoon Aalsmeer niet voor de thuis-
club onder deed. Men vond elkaar 
veel beter als tegen RKDES, het liep 
zoals men het graag zou zien. RKAV 
ontsnapte ook nu weer in de begin-
fase aan een achterstand en weer 
door een strafschop die niet benut 
werd. Doelpunten werden er nu in 
deze toch wel aantrekkelijke wed-
strijd niet gemaakt. Al met al is RK-
DES de terechte winnaar geworden 
van het RKAV-toernooi. Komende 
zondag staat de wedstrijd Terrasvo-
gels tegen RKAV, voor de beker, op 
het programma. 

Theo Nagtegaal

P.V. De Telegraaf
Aalsmeerse duiven aan kop
Aalsmeer - Onder een prachtige 
blauwe lucht, prima temperatuur-
tje en een bakkie koffie, was het de-
ze keer een genot om de duiven op 
te wachten. Een zwakke, oostelij-
ke wind zorgde ervoor dat de dui-
ven een wat westelijke koers aan-
hielden. Verleden week was het 
Amstelveen wat de klok sloeg. De-
ze keer zaten de Aalsmeerse duiven 
rats aan de kop. De wind bepaalde 
voor een groot deel de prijzen. Van 
de 593 ingekorfde duiven is de eer-
ste prijs gewonnen door Cees van 
Vliet. Zijn jonge doffer behaalde een 
gemiddelde snelheid van bijna 81 
kilometer per uur! De uitslag:
1. C. v. Vliet. 2. G. v.d. Bergen. 3. J. 
en P. Spook. 4. Comb. v. Leeuwen/

v. Grieken. 5. J. v. Duren. 6. D. Baars. 
7. A. v.d. Wie. 8. Comb. v. Ackooy. 9. 
Comb. Wiersma en Zn. 10. J. v. Dijk. 
11. J. Vijfhuizen. 12. M. de Block. 13. 
H. Kluinhaar en dr. 14. H. Spaarga-
ren. 15. P. v.d. Meyden. 16. S. Vonk.
Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan 12.793 pnt
2. A.A. Sloopwerken 11.779 pnt
3. Bosman Kassenbouw 11.250 pnt
4. Oerlemans Confectie 10.903 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet 10.702 pnt
Nog vijf weekenden te gaan, dan zit 
het seizoen er al weer op. 
Kan iedereen weer rustig op vakan-
tie. Komend weekend zijn er twee 
vluchten: Peronne voor jonge dui-
ven en de navlucht Meer voor ou-
de en jongen.

De jeugd loopt 2,5 kilometer om het 
zwembad. Foto: Aktiefoto.nl.

400 Deelnemers Triatlon op 29 augustus

Jeugd maakt zich op 
voor NK mini-triatlon
Aalsmeer - De inschrijving voor 
de 23e Multi Triathlon Aalsmeer op 
zondag 29 augustus is al geruime 
tijd gesloten. De laatste voorberei-
dingen voor de vierhonderd deel-
nemers kunnen dus beginnen. Voor 
de jongste deelnemertjes zal de ko-
mende week de wedstrijdspanning 
extra stijgen, want hun mini-triatlon 
is volgende week zondag het Neder-
lands kampioenschap voor aspiran-
ten. De Stichting Triathlon Aalsmeer 
heeft al enkele jaren het Nederlands 
kampioenschap voor aspiranten (6- 
tot 13-jarigen) toegewezen gekre-
gen. Voor de jonge triatleetjes bete-
kent deze wedstrijd veel, maar lek-
ker sporten is een even belangrijk 
doel als de Nederlandse titels. Om 
9.30 uur wordt in zwembad De Wa-
terlelie het startschot gegeven voor 
de mini-triatlon. Het zwemonder-
deel voor de vijftig deelnemertjes is 
250 meter lang. Dan rennen ze naar 
buiten naar de wisselzone waar ze 
de fiets al klaar hebben gezet. Als 
de schoenen aan zijn en de helm 

goed zit kunnen ze vertrekken voor 
10 kilometer fietsen door de Horn-
meer. De aspirantjes fietsen over 
een korter parcours dan de oudere 
deelnemers. Vanaf de Dreef slaan ze 
bij de Beethovenlaan rechtsaf en rij-
den dan helemaal naar boven om bij 
het surfstrand weer rechts te gaan 
richting de Zwarteweg. Bij de Zwar-
teweg kunnen de deelnemers even 
heel hard naar beneden fietsen, 
maar niet te hard, want de rotonde 
bij De Dreef moet ook goed geno-
men worden. Na 10 kilometer fiet-
sen slaan ze linksaf bij het zwembad 
om de fiets weer weg te zetten. Wie 
dan nog genoeg energie over heeft, 
kan dan zijn concurrenten van zich 
af schudden tijdens het 2,5 kilome-
ter lange looponderdeel. De deel-
nemers aan het NK aspiranten lo-
pen rondjes om het zwembad. Na 
drie rondjes gaan ze de bocht om 
en zien ze de finishboog al staan en 
wordt de laatste sprint ingezet. Dan 
gaan de handen in de lucht en ko-
men ze juichend over de finish, ook 

als ze niet Nederlands kampioen 
zijn geworden. De kampioen juicht 
natuurlijk net iets meer, want voor 
hem of haar klinkt het Wilhelmus op 
het podium. 

Informatietraining
De komende week wordt de jeugd 
klaargestoomd voor het NK. De 
spelregels worden doorgenomen en 
de parcoursen worden verkend. Op 
zaterdag 28 augustus is er een in-
formatietraining van 9.00 tot 10.30 
uur, waarin alles voor de wedstrijd 
op de volgende dag nog eens wordt 
doorgesproken met de deelnemer-
tjes. De inschrijfprocedure, de wis-
sels en het fiets- en loopparcours 
gaan nog eens verkend worden. 
Naast het NK aspiranten staan er 
nog twee startseries op het pro-
gramma. Om 10.30 uur start vanaf 
het surfstrand de recreatieve acht-
ste loop met 176 deelnemers. Tus-
sen hen zitten veel deelnemers die 
voor het eerst een triatlon doen, 
maar ook veel ervaren triatleten 
die van de achtste een snelle wed-
strijd willen maken. De achtste tri-
atlon gaat over 500 meter zwem-
men, 20 kilometer fietsen en 5 kilo-
meter lopen. Na die startserie wordt 
om 11.30 uur al het laatste start-
sein gegeven voor de Olympische 
afstand. Ruim 150 deelnemers zul-
len dan in een spectaculaire start 

gelijk het water in duiken voor 1500 
meter zwemmen. Vervolgens fietsen 
ze 40 kilometer door Aalsmeer en 
Kudelstaart en tot slot wordt nog 10 
kilometer gelopen door het Horn-
meerpark. Vijf minuten na de start-
serie voor de Olympische afstand 
worden de Trio-teams dit jaar in een 
aparte start weggeschoten. De 23 
teams die elk uit drie leden bestaan 
gaan ook op de Olympische afstand 
de strijd met elkaar aan. Voor meer 
informatie kijk op: 
www.triathlonaalsmeer.nl 

Wilfred en Julitta snel tijdens 
Florimex-baanloop AVA
Aalsmeer - Op 11 augustus is bij 
AVA weer de Florimex Baanloop ge-
houden. De Baanloop van 14 ju-
li was afgelast in verband met het 
slechte weer en verwachte onweer. 
De Florimex baanlopen worden el-
ke tweede woensdag van de maand 
georganiseerd. De aanvang is al-
tijd exact 20.00 uur. Het is een uit-
stekende gelegenheid om de con-
ditie te testen Diverse lopers die in 
training zijn voor de Dam tot Dam-
loop waren aanwezig om hun voort-
gang te testen. Ondanks de va-
kantie kwamen in totaal 44 lopers 
naar de Atletiekbaan van AVA in de 
Sportlaan. Waarschijnlijk zijn veel 
lopers die normaal gesproken mee-
doen op vakantie, want er moch-
ten veel nieuwe gezichten verwel-
komd worden. Het weer was goed, 
droog en niet te warm, ideaal loop-
weer. Na de start werd duidelijk dat 
Wilfred Verhagen en John van Dijk 
zouden gaan bepalen wie als eer-

ste over de finish zou komen. Hal-
verwege de wedstrijd nam Wilfred 
het initiatief en liep langzaam maar 
zeker iets weg van John. Met een 
tijd van 16:20 voor Wilfred en 16:38 
voor John kwamen zij kort na el-
kaar binnen. Daarmee was er een 
redelijk gat met nummer drie: Hen-
ri Harmsen die op 17:55 over de fi-
nish kwam. Bij de dames wist Julit-
ta Boschman te profiteren van het 
goede hardloopweer en zette een 
persoonlijk record van 18:50 minu-
ten neer. Tweede werd Els Raap me 
21:33 en derde Marjan van Ginkel 
met 22:29 minuten. Na afloop werd 
werden wederom een aantal prach-
tige planten van Florimex Internatio-
nal verloot. Deelname aan de 5 kilo-
meter baanloop kost 2 euro de vol-
gende loop wordt gehouden op 8 
september. Inlichtingen zijn te ver-
krijgen in de kantine van de atletiek-
vereniging op de avond zelf of bij 
Marja van der Sluis via 322117.

Net als vorig jaar zullen ook dit weekeinde vele pannenkoeken verschalkt wor-
den.

RKDES start voetbalseizoen 
Kudelstaart - Komend weekeinde 
wordt het nieuwe voetbalseizoen bij 
het Kudelstaartse RKDES geopend 
voor de pupillen, junioren en de da-
mes en meisjes. 
Dit gebeurt met een heus pannen-
koekenfestijn voor de jongste voet-
ballers en een seizoenstartontbijt 
voor de oudere jeugd. Het belooft 
weer een mooi voetbaljaar te wor-
den met zes juniorenteams, acht-
tien pupillenteams en drie meiden-
teams. 
Traditiegetrouw organiseert het 
jeugdbestuur van RKDES aan het 
begin van het seizoen een officiële 
aftrap. Op zaterdag 21 augustus zijn 
’s morgens vroeg allereerst de pu-
pillen (D, E en F en meisjes) en de 
5-jarigen aan de beurt. Zij starten 
om 9.30 uur met het zogenaamde 
pannenkoekenfestijn: Een onderling 

voetbaltoernooi dat wordt afgeslo-
ten met het eten van overheerlijke 
pannenkoeken. 
Ook dit jaar zorgen weer vele ouders 
voor stapels van die ronde lekkernij-
en, die in een wolk van poedersuiker 
en stroop zullen worden verorberd 
onder het genot van vele liters limo-
nade. Het seizoen 2010/2011 wordt 
voor de junioren (A, B en C), MB1 
en MC1 geopend met het altijd ge-
zellige seizoenstartontbijt. ’s Mor-
gens vroeg worden weer vele ge-
bakken eieren, broodjes en krenten-
bollen gegeten en zullen de A1 en 
B1 een bekerwedstrijd spelen. 
De overige teams spelen deze och-
tend onderlinge wedstrijden. Het 
jeugdbestuur rekent op een grote 
opkomst en veel publiek komend 
weekeinde en hoopt uiteraard op 
een gezellig en sportief seizoen!Beach Team Aalsmeer met vijf 

teams op NK Beachvolleybal 
Aalsmeer - Komend weekend staat 
het slotspektakel van het Beach-
volleybal seizoen 2010: Het Neder-
lands Kampioenschap Beachvolley-
bal op het programma. Beach Team 
Aalsmeer is dit jaar met maar liefst 
vijf teams vertegenwoordigd op dit 
top toernooi in het beachstadion in 
Scheveningen. En met de prachti-
ge tweede plaats tijdens de afge-
lopen editie zijn de verwachtingen 
voor dit jaar dan ook weer hoog ge-
spannen! Op vrijdag 20 augustus 
start het NK met de voorrondes, ge-
volgd door het hoofdtoernooi op za-
terdag. Op zondag worden uitein-
delijk de finales gespeeld! In totaal 
doen er 32 teams mee, waarvan er 

22 tijdens het kwalificatie toernooi 
op vrijdag zullen starten. Aangezien 
alle teams van BTA in de Nederland-
se top 10 staan, zijn zij automatisch 
geplaatst voor het hoofdtoernooi op 
zaterdag! Het hoofdtoernooi start 
zaterdag om 10.00 uur en zal eindi-
gen rond 19.00 uur. 
Op zondag wordt er om 9.00 ge-
start met de kwartfinales, vervol-
gens de halve finales en om 17.00 
uur de finale met daarop aanslui-
tend de prijsuitreiking! Wie de spe-
lers van BTA in actie wil zien, is van 
harte welkom op zaterdag of zon-
dag in Scheveningen. De entree is 
gratis. Surf voor meer informatie 
naar: www.beachteamaalsmeer.nl.

Omnia gaat weer van start
Aalsmeer - Vanaf 23 augustus start 
SV Omnia 2000 weer met sportles-
sen bij ú in de buurt. Nieuw dit sei-
zoen is een cursus van tien weken 
Ouder en Kind Gym op woensdag-
ochtend in de Roerdomplaan. Daar-
naast biedt Omnia uiteraard de wel-
bekende reguliere lessen als volley-
bal, gymnastiek, ritmische gymnas-
tiek, dans, twirlen, trampolinesprin-
gen, masters met onder andere pi-
lates voor dames en heren (ook in 
Aalsmeer Oost), bodyshape en zum-
ba. 
Voor de kleintjes zijn er leuke les-
sen gymnastiek in zowel Aalsmeer, 
Kudelstaart als Uithoorn Vanwe-
ge doorstroming van de kinderen 
naar een volgende groep is er weer 
plaats gekomen in vooral de peuter-
groepen en een aantal kleutergroe-
pen. Voor deze leeftijdsgroep geldt 
een maximum van drie gratis proef-
lessen. Voor meisjes die in school-
groep 1 of hoger zitten en van mu-
ziek houden, heeft Omnia haar les-
sen ritmische gymnastiek en jazz 
en streetdance in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Ook in deze groepen is 
nog voldoende plaats omdat er mei-
den doorstromen naar een volgen-
de leeftijdsgroep of naar de selec-
tie. Er mag gratis een proefles ge-

volgd worden. Volleybal biedt Om-
nia al aan vanaf 7 jaar! Zowel in 
Aalsmeer als in Kudelstaart kun-
nen kinderen volleyballessen vol-
gen. Ook volwassenen komen ruim 
aan bod op de woensdag- en don-
derdagavond. Naast alle welbeken-
de conditiesporten en pilates voor 
de dames, biedt Omnia ook lessen 
pilates aan voor heren op de dins-
dag in Kudelstaart en donderdag 
een gemengd lesuur in Aalsmeer 
Oost. Ook op dinsdag wordt Keep 
Fit voor heren gegeven. Kijk eens op 
www.svomnia.nl voor meer informa-
tie over de locaties, lesdagen en les-
tijden van alle sportactiviteiten. En 
wilt u een keer meedoen, dan bent u 
altijd van harte welkom om een gra-
tis proefles te volgen. Daarnaast zijn 
er de kortlopende cursussen van 10 
lessen zoals in het najaar 2010: Po-
le Fitness® en Ouder en Kindgym. 
Voor meer informatie kan gemaild 
worden naar sportpunt@svomnia.
nl of neem telefonisch contact op 
met het Sportpunt Omnia via 0297-
322312. Het Sportpunt is vanaf 23 
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 vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur.

Zaterdag onder leiding van Goos Bartels

Waterpolotoernooi voor 
jeugd in Het Oosterbad
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
21 augustus wordt in Het Ooster-
bad een waterpolotoernooi gehou-
den voor iedereen vanaf 12 jaar. 
Het toernooi staat onder leiding van 
Goos Bartels. Om 13.00 uur kunnen 
deelnemers zich aanmelden bij de 
wedstrijdleiding en vanaf 13.30 uur 
wordt de eerste wedstrijd gespeeld. 
De teams worden op de dag zelf sa-
mengesteld. Het toernooi zal tot cir-
ca 16.00 duren , daarna volgt de 
prijsuitreiking. Kom zaterdag mee-
doen aan deze sportieve, maar voor-

al gezellige wedstrijd. Geen zin om 
mee te doen? Toeschouwers zijn 
ook welkom in Het Oosterbad aan 
de Mr. Jac. Takkade 1. 

Vrij zwemmen
Vrij zwemmen kan nog tot 4 sep-
tember, iedere dag van 13.00 tot 
17.00 en bij mooi weer ‘s avonds 
van 19.00 tot 20.30 uur, met uitzon-
dering van zaterdag- en zondag-
avond. Voor meer informatie kan op  
www.hetoosterbad.nl gekeken wor-
den of bel naar 0297-327280. 

Kick-off Jong Aalsmeer United
Aalsmeer - Jong Aalsmeer Uni-
ted opent het nieuwe seizoen 
2010/2011 met een gezellige kick-
off dag op zaterdag 21 augustus. Al-
le leden, ouders en vrijwilligers zijn 
welkom op het RKAV-terrein aan 
de Beethovenlaan. De trainers zul-
len zich voorstellen en met hun ca-
tegorie spelers een demonstratie-
training verzorgen. Tevens is het be-
stuur aanwezig om eventuele vra-
gen te beantwoorden of zaken te 
bespreken. Ook worden de tenues/

overige kleding aan de leiders ver-
strekt en is er een mogelijkheid om 
voetbalsokken aan te schaffen. Het 
bestuur hoopt op veel bezoekers en 
zorgt voor muziek, koffie, thee en li-
monade!
Champions League en F pupillen 
komen van 9.30 tot 10.30 uur in ac-
tie, de E-pupillen van 10.45 tot 11.45 
uur, de D-pupillen van 12.00 tot 
13.15 uur, de C-junioren van 13.30 
tot 14.45 uur en de B- en A-junioren 
van 15.00 tot 16.15 uur.

Laatste oproep vrijwilligers 
voor de Triathlon Aalsmeer 
Aalsmeer  -  De inschr i j v ing 
voor deelnemers aan de Triatlon 
Aalsmeer is reeds gesloten, maar 
om dit sportieve evenement goed 
te laten verlopen is de organisatie 
nog op zoek naar vrijwilligers voor 
langs het fietsparcours. Meer dan 
120 vrijwilligers hebben zich reeds 
opgegeven, want de triatlon is een 
feest om van dichtbij mee te ma-
ken. De vrijwilligers zorgen voor een 
veilig parcours en goed verloop van 

de wedstrijd. Het programma duurt 
van 9.00 tot 14.00 uur. Wie ook inte-
resse heeft, kan zich aanmelden via  
www.triathlonaalsmeer.nl. Alle vrij-
willigers ontvangen een lunchpak-
ket, een t-shirt en worden uitgeno-
digd voor de afsluitende barbecue. 
In de week voorafgaand aan de tri-
atlon is op dinsdagavond 24 augus-
tus een informatiebijeenkomst voor 
de vrijwilligers bij Multi Supplies 
aan de F.A. Wentstraat 6.

FIQAS start seizoen met 
eigen handbaltoernooi
Aalsmeer - De heren van FIQAS 
Aalsmeer beginnen het handbalsei-
zoen traditiegetrouw met het eigen 
toernooi in het laatste weekend van 
augustus. Ook dit jaar kunnen hand-
balliefhebbers op 28 en 29 augus-
tus de mannen van FIQAS Aalsmeer 
weer voor het eerst in actie zien in 
De Bloemhof aan de Hornweg. An-
dere deelnemers aan het toernooi 
zijn Quintus en de Belgische teams 
van KV Sasja en Sporting Neerpelt/
Lommel. Op zaterdag 28 augustus 
begint om 18.30 uur de wedstrijd 
KV Sasja tegen Quintus en betreedt 
FIQAS Aalsmeer om 20.15 uur het 
veld voor een wedstrijd tegen Spor-
ting Neerpeelt. Het toernooi begint 
zondag 29 augustus om 11.00 uur 
met de wedstrijd FIQAS Aalsmeer 
tegen Quintus, om 12.45 uur spe-
len Sporting Neerpelt en KV Sasja 
tegen elkaar, om 14.30 uur staat de 
wedstrijd FIQAS tegen KV Sasja op 
het programma en vanaf 16.15 uur 
is het veld voor Sporting Neerpelt 
tegen Quintus. Bezoekers zijn na-
tuurlijk van harte welkom.

Dames in voorbereiding 
De dames van FIQAS Aalsmeer zijn 
inmiddels hun derde trainingsweek 
ingegaan. De eerste week werd 
uitsluitend getraind, vorige week 
speelde het team van trainer/coach 
Menno de Klerk ook al een aantal 
oefenwedstrijden, onder meer te-
gen Nieuwegein, Westlandia, KSV 
en V.O.C. 2. Voor komend weekend 

staat een trainingsstage op het pro-
gramma en tijdens het FIQAS toer-
nooi spelen de dames op zaterdag 
vanaf 18.00 uur een tweetal wed-
strijden in De Bloemhof, tegen Fore-
holte en Verburch. 
De competitie in de Eerste Divi-
sie begint in het weekend van 11 
en 12 september en start voor de 
Aalsmeerse dames met een thuis-
wedstrijd op zondag 12 september 
tegen Loreal om 13.00 uur.

Brons voor Sharelle 
FIQAS Aalsmeer speelster Sharel-
le Maarse maakte de afgelopen 
weken deel uit van de Nederland-
se Youth selectie (speelsters onder 
de 18 jaar) die deelnam aan het WK 
in de Dominicaanse Republiek. De 
Nederlandse meiden deden het uit-
stekend! Ze werden, na overwinnin-
gen op Argentinië, Duitsland, An-
gola en Denemarken, eerste in de 
poule. Hierna volgde de kwartfina-
le tegen het thuisland en óók de-
ze wedstrijd werd gewonnen. En zo 
stond Oranje in de halve finale te-
gen Zweden. Jammer genoeg werd 
van dit sterke team verloren, zodat 
de finale niet werd gehaald, maar 
in de slotwedstrijd behaalde Neder-
land wél het brons door Frankrijk te 
verslaan. Sharelle droeg haar steen-
tje bij en scoorde in totaal vijf keer 
voor Nederland, waarvan twee keer 
in de kwartfinale. FIQAS Aalsmeer is 
uiteraard zeer trots op haar bronzen 
international. 



Tuin Herenweg: Mooi hè?
Kudelstaart - “In april zijn we begonnen met de aanleg van onze nieu-
we tuin. En dit is het resultaat. Mooi hè?, mailt Leny van Alphen-Bol 
vanuit haar woonark aan de Herenweg 34.
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De mooiste tuinen van 
Aalsmeer en omgeving

Bonte bloei in Rijsenhout
Rijsenhout - “Mijn achtertuin is mijn grote trots”, laat Jannie van Mee-
telen weten. Haar tuin ligt aan het Schrevelsgerecht 12 in Rijsenhout 
en opvallend zijn de kleurrijk bloeiende struiken. Echt een bonte tuin!  

Langs het tuinpad van 
de familie De Vries

Aalsmeer - Dit is de beschutte tuin van familie De Vries van de 
Aalsmeerderweg 50. Langs het tuinpad, dat naar het terras achter-
in bij het schuurtje voert, is veel te zien: buxus, rozenstruiken, vaste 
planten en links op de voorgrond steelt een oranjekleurige exotische 
bloem de show.

Sterrekrooshof: Droomtuin 
voor mensen en vogels

Kudelstaart - Een droomtuin voor vogels en mensen presenteert de fa-
milie Van de Bergen uit het Sterrekrooshof 25. Heel kleurrijk door de 
vele bloeiende planten en vast en zeker klinkt gefluit vanuit de volière 
aan het einde van de tuin.

Rust in tuin Mendelstraat 8
Aalsmeer - “Een foto van onze achtertuin in de Mendelstraat 8. Hier 
vinden wij onze rust en beleven onze hobby”, aldus de heer W. van 
Vliet in zijn mailtje. 

Tuin in vakken verdeeld
Aalsmeer - Aan de Oosteinderweg is deze mooie tuin te vinden. Hij 
behoort bij de familie Karssing. In diverse vakken is de tuin verdeeld 
waarin beplanting mooi tot zijn recht komt. Eigenlijk wel toepasselijk 
bij de bijzondere ruitstructuur van de ramen in het huis.

Oude Meer - “Mijn voortuin is gebaseerd op een Engelse cottagetuin”, 
begint Anne-Mary Rewijk uit Oude Meer. De tuin is van een groot, saai 
grasveld, zoals Anne-Mary het zelf noemt, helemaal omgeturnd tot 
een siertuin met ruitvormige borders. Er is ook ruimte gemaakt voor 
een groententuin. De borders zijn op kleur beplant. 

Saai grasveld verandert 
in sier- en groententuin

Verrassing voor familie Peters
Kudelstaart - “Mijn moeder is altijd erg druk met de tuin, maar het re-
sultaat is er dan ook naar”, vertelt Jeanette Boogaard-Peters in haar 
mailtje naar de krant. De tuin van haar ouders bevindt zich aan de He-
renweg 27 en op de foto tevens het jongste kleinkind. “De tuin in de 
krant zou echt een verrassing zijn voor mijn ouders”, aldus Jeanette.  

Lekker loungen aan Seinpost
Aalsmeer - Een tuin met vele kanten is die van de familie Bunck, wo-
nend aan Seinpost 15. De bewoners kunnen zich heerlijk terugtrekken 
op de comfortabele loungebanken en langs het pad dat naar dat ge-
deelte voert is genoeg te zien. Mooie tuinbeelden, decoratieve beplan-
ting en een vijver met vis en waterlelies. 

tuinen


