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Gemeente stelt orde op zaken 
met bestemmingsplannen!
Aalsmeer - Een belangrijke be-
lofte uit het gezamenlijke coalitie-
programma gaat uitgevoerd wor-
den. Het college van burgemeester 
en wethouders gaat namelijk orde 
op zaken stellen wat betreft de ge-
meentelijke bestemmingsplannen. 
Voor een adequate en snelle ver-
gunningverlening en als juridische 
basis voor het handhavingsbeleid 
en de uitvoering daarvan zijn actu-
ele bestemmingsplannen nodig. De 
gemeente gaat in deze een inhaal-
slag maken, want een groot deel 
van de bestaande bestemmings-
plannen zijn sterk verouderd. Het 
bestemmingsplan Stommeer da-
teert bijvoorbeeld uit 1964 en som-
mige bestemmingsplannen in het 
landelijk gebied Oost zijn vastge-
steld in 1968. Maar, helemaal ‘over 
de datum’ zijn de vier plannen voor 
de Schinkelpolder, deze zijn vastge-
steld in de periode 1949 tot 1969. Al 

een oudje is verder ook het bestem-
mingsplan voor de Hornmeer, vast-
gesteld in de periode 1979 tot 1983. 
Aan een inhaalslag gaat nu gewerkt 
worden. De komende jaren gaat de 
gemeente nagenoeg alle bestem-
mingsplannen herzien. Voor to-
taal 31 gebieden in Aalsmeer gaan 
nieuwe bestemmingsplannen ge-
maakt worden. Daarna worden ge-
bieden bij elkaar gevoegd, zodat uit-
eindelijk 13 actuele bestemmings-
plannen overblijven. Met het op-
stellen van het bestemmingsplan 
Woonarken is reeds een aanvang 
gemaakt. Het voorontwerp is op-
gesteld, binnenkort volgt fase twee 
en dat is inspraak en vooroverleg. 
Voor de Schinkelpolder en de wijk 
Stommeer, exclusief ontwikkelin-
gen in kader van de omlegging van 
de N201, zijn eveneens voorontwer-
pen in de maak. Binnenkort kun-
nen nieuwe bestemmingsplan in-

gezien worden en gaat de gemeen-
te in overleg met alle betrokkenen. 
Over enkele maanden hoopt de ge-
meente nota’s van uitgangspunten 
te kunnen presenteren voor het lan-
delijk gebied Oost en de Hornmeer 
inclusief bedrijventerrein. De eerst-
volgende actie is het opstellen van 
een beleidsvisie voor het gebied Ui-
terweg Plasoevers. Nog niet gestart 
zijn de plannen om te komen tot ac-
tuele bestemmingsplannen voor 
Aalsmeer-Dorp, de Oosteinderweg 
en Bloemenveiling Aalsmeer. Ku-
delstaart gaat in onderdelen aange-
pakt worden. Het overgrote deel van 
Kudelstaart zal, gezien de leeftijd, 
pas uiterlijk in 2019 herzien wor-
den. Gebieden waarvan de bestem-
mingsplannen gelden sinds 1949 
en 1969 gaan in de eerste helft van 
2012 onder de loep genomen wor-
den. Kijk voor meer informatie op de 
website van de gemeente en lees 

Extra plaatsen gereserveerd!
Inschrijven Ride for the 
Roses via Aalsmeer Fietst
Aalsmeer - Via de organisatie van 
Ride for the Roses is het niet meer 
mogelijk om in te schrijven voor de 
100 kilometer lange tourrit op zon-
dag 4 september vanuit Aalsmeer. 
Echter, wie snel is, kan nog een in-
schrijfbewijs bemachtigen via de 
stichting Aalsmeer Fiets. De stich-
ting heeft extra plaatsen gereser-
veerd voor deze tourrit. De stich-
ting wil graag dat het Aalsmeerse 
team, met allen het rood, groene en 
zwarte wielershirt aan, goed verte-
genwoordigd is tijdens dit sportieve 
evenement waarvan de opbrengst 
gaat naar onderzoek naar bestrij-

ding van kanker. Aanmelden dient 
wel snel te gebeuren, de stichting 
Aalsmeer Fietst moet binnenkort al-
le gegevens doorgeven aan de or-
ganisatie van de Ride for the Ro-
ses. Wie gebruik wil maken van de-
ze laatste beschikbare plaatsen voor 
de 100 kilometer, dient snel te be-
slissen en een email te sturen naar 
info@aalsmeerfietst.nl of bel se-
cretaris Gerard Verbeek via 0297-
369561. 
Voor de fietstochten van 25 en 
50 kilometer kan nog, zei ook be-
perkt, ingeschreven worden via  
www.ridefortheroses.nl. 

Donderdag 8 september in feesttent
Doe mee aan Miss verkiezing 
en win roem, geld en kaarten!
Aalsmeer - Van 4 tot en met 10 
september wordt de feestweek van 
Aalsmeer weer georganiseerd op 
het Praamplein in het centrum. Ook 
dit jaar wordt een gevarieerd pro-
gramma aangeboden voor jong en 
oud, zoals de Rabo Kindermiddag, 
de Fashion Night, C1000 Aalsmeer 
live met optredens van drie 
Aalsmeerse bands, de Hollandse 
avond op vrijdag met optredens van 
Peter Beense, Jan Smit en onder an-
dere de driemanformatie Adlicious, 
zaterdag de finish van de pramen-
race met ‘s avonds in de tent back 
to the past met dj Alex van Oostrom 
en Amsterjamming en Twenty 4 Se-
ven! Een bekend onderdeel tijdens 
de feestweek is de Miss Aalsmeer 
verkiezing en hiervoor is de organi-
satie op zoek naar meer kandidaten. 
Ben jij 17 jaar of ouder? En heb je 
zin in een gezellige en spannende 
avond waarin leuke geldprijzen te 
winnen zijn? 
Geef je dan snel op voor de Miss 
Aalsmeer verkiezing op donder-
dagavond 8 september. De winnaar 

wordt beloond met eeuwige roem 
én 450 euro, nummer twee gaat 
naar huis met 250 euro en wie op 
drie eindigt krijgt 100 euro. En dit 
is nog niet alles. Alle missen ma-
ken tevens een geweldige muzika-
le avond mee met op het podium DJ 
Martijn, The Exclusive Strings, dans-
groep Pleunie, Wolter Kroes, Glennis 
Grace en Jan Leliveld. En zij niet al-
leen, alle missen krijgen tevens twee 
kaarten voor deze donderdagavond 
voor familieleden of vrienden. Ver-
der worden alle missen beloond met 
een kaart naar keuze voor de rest 
van de feestweek en worden ze op 
de dag van de verkiezing verwend 
met een kappersbezoek. 
En de winnares mag zaterdag 10 
september de pramenrace op het 
water bijwonen in de juryboot van 
organisatie SPIE. Bereid je wat be-
treft voor op veel verwennerij en 
zwaaien naar enthousiaste deelne-
mers! Geef je snel op, voor je het 
weet ben je te laat! Voor meer in-
formatie en opgave, mail naar: miss-
verkiezing@feestweek.nl.

Rookschade na brandje
Aalsmeer - Op maandag 15 augus-
tus rond kwart over zes in de avond 
kregen politie en brandweer melding 
van een keukenbrandje in de Opheli-
alaan. Alle hulpverleners, inclusief de 
ambulancemedewerkers, waren snel 
ter plaatse. De brandweer hoefde de 

slangen echter niet uit te rollen. De 
bewoners hadden zelf het vuur we-
ten te doven. Oorzaak van het brand-
je was een mand die op een warme 
keramische plaat was neergezet en 
vlam had gevat. De woning heeft 
rookschade opgelopen.

Ondanks snelle hulp, toch overleden

Traumaheli op Hoofdweg
Kudelstaart - Op zondag 14 augus-
tus rond elf uur in de ochtend zijn 
politie, brandweer en de ambulan-
ce uitgerukt na een melding over 
een onwel geworden persoon aan 
de Hoofdweg. De man, een 71-ja-
rige Kudelstaarter, was in de tuin 
riet aan het snijden toen hij plots 
niet lekker werd. Er is snel hulp ge-

vraagd en snel gekomen, maar he-
laas. De reanimatie mocht niet meer 
baten. De 71-jarige is overleden. De 
eveneens snel gearriveerde trauma-
heli vertrok onverrichte zaken weer. 
De grootse opkomst van alle hulp-
diensten trok overigens veel bekijks 
van omwonenden. 
Foto: Ronald van Doorn

Tuinenwedstrijd met prijzen Het Oosten

Familie Bax: “Onze tuin is 
voor ons het allermooist”
Kudelstaart - “Bij deze zend ik jul-
lie onze foto’s van de mooiste plek-
jes in de tuin. Althans wel te ver-
staan onze mooiste plekjes. Iemand 
was in onze tuin geweest en vond 
het nodig dat we mee zouden doen. 
Er zijn wat variaties zoals Caribisch 
een tropisch gevoel met nog net 
geen kokosnoten maar wel palm-
bomen. Ons Toscaanse fonteintje 
met heerlijk geurende Jasmijn. Hier 
kun je luisteren naar het geklet-

ter van het water en dat geeft ul-
tieme rust. Het Bistrosetje verscho-
len in het groen waar menigmaal 
met goede buurtjes een variatie 
aan verschillende theesoorten ge-
dronken wordt of een heerlijk glas 
wijn. Soms staat er ook een vuurkorf 
waar in de avond een vuurtje wordt 
gestookt. Een stukje waar wat sla en 
tomaten in manden staan met daar-
achter mijn favoriete palmboom. 
Mijn man heeft deze palmboom in 

een steigerhouten bak gezet die hij 
zelf heeft gemaakt,Onder de bak zit-
ten wielen waardoor de boom naar 
verschillende plekken gereden kan 
worden. In een ander gedeelte van 
de tuin krijg je weer het gevoel alsof 
je op een boerderij bent. Een lande-
lijk gevoel. Onze trotse hennen die 
daar als ze los zijn heerlijk kunnen 
scharrelen en iedere dag een ei-
tje voor het ontbijt verzorgen. Er is 
nog een ander gedeelte in onze tuin 
waar we kunnen barbecueën in de 
tuinhaard en er staat daar een teak-
houten eethoek waar menigmaal bij 
goed weer getafeld kan worden. 

Onze tuin is voor ons het allermooist 
en we zijn er erg blij mee”, mailen 
Caroline, Mike, Taylor en Dexter 
Bax uit Einthovenhof 13. Geen gek 
idee van de bezoeker aan deze tuin 
om foto’s in te sturen. Groot com-
pliment voor deze gevarieerde tuin 
en daarom deze week dé tuin op de 
voorpagina. Wie weet volgt een ca-
deaubon van tuincentrum Het Oos-
ten aan de Aalsmeerderweg. Het 
Oosten stelt liefst drie waardebon-
nen beschikbaar. De mooiste tuin 
wordt beloond met een bon van 250 
euro, nummer twee mag shoppen in 
Het Oosten voor 100 euro en num-
mer drie kan planten en accessoi-
res voor de tuin of in huis aanschaf-
fen voor 50 euro. Meedoen aan de 
tuinwedstrijd kan tot eind augustus. 
Mail hiervoor uw foto of foto’s naar 
de Nieuwe Meerbode, emailadres: 
redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Annemieke’s
Kramerie

Machineweg 3 Aalsmeer 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid rondom

Schott-Zwiesel + Arzberg
ACTIEMAAND:

Fortissimo 6 glazen halen,
5 betalen

keuze uit: witte wijn + rode wijn + champagneflûte
+ waterglas + bordeauxglas

van e 45,- voor e29,95

1911 - 2011
100-jarig bestaan
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

oplAgE: 17.850

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk 
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
In Pauluskerk, Van Borsselenweg 116. 
Zondag diensten 10u. ds. P.F. Bou-
ter, Bodegraven en 18.30u. ds. A. van 
Vuuren.

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

Ned. Geref. Kerk Lichtbaken
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst, ds. K. Muller. 
Om 18.30u. ds. D. Visser uit Amers-
foort. Gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
Stommeerweg. Zaterdag om 17u. 
in Kloosterhof woordcommunievie-
ring. Zondag om 10.30u. Dienst o.l.v. 
parochianen en 14.30u. in Karmel-
kerk Poolse dienst, vg. Christoff. 

R.K. vieringen Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf
Geen viering.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. Vrij-
hof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, ds. R. v/d Weg 
uit Uithoorn.

St. Jan Geboorte Kudelstaart 
RK kerk, Kudelstaartseweg
Zondag om 11u. viering.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag 10-11u. en dins-
dag 18-21u. Kabel 99.0 en ether 105.9. 

Zondag 21 
augustus

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Dienst zondag 10u. met Rob Kool. 
Tevens crèche, peuterdienst en me-
tamorfose. 

Alphakerk Amstelland.
Dorpshuis Kudelstaart. 
Speciale dienst voor kinderen om 
10u. Spreker Jan Berger.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag 10u. dienst, ds. D. 
Visser. Gez. dienst met NGK in Lijn-
baankerk. 18.30u. ds. D. Visser. Gez. 
dienst met NGK in Lijnbaankerk.

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 55. Dienst zondag 10u. 
met ds. Ruth Hoogewoud-Ver-
schoor uit Haarlem. Extra collecte 
voor stichting Veelkleurige Kansen.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u met br. S. de Graaf uit 
Alphen aan de Rijn.

Geref. gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Diensten zon-
dag om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Aalsmeer
Aula Wellant College Linnaeusln. 2.
Zondag 10u. dienst, ds. J. van Po-
pering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. dienst, ds. E.J. Wester-
man. Organist W. van Veen.
Oost: Oosteinderweg. Zondag 10u. 
dienst, ds. S.A. van der Meer uit 
Arnhem. 

Stadswandeling in Leiden
Aalsmeer - Op dinsdag 19 juli met 
prachtig weer, verzamelden de AN-
BO leden zich voor het Volkenkun-
dig Museum in Leiden. Daar was 
het startpunt voor een leuke wande-
ling door Leiden, met zijn vele hof-
jes, straten en verborgen steegjes. 
De wandeling werd gemaakt onder 
de deskundige leiding van een ge-
weldige gids. Er werd stil gestaan 
op de plaats waar Rembrandt gebo-
ren is, als zoon van een molenaar. 
Vervolgens werd een aantal hofjes 
bezocht om via een achteromme-

tje naar de Botanische tuin en het 
Rapenburg te gaan. Op de binnen-
plaats bij een grand café kon geno-
ten worden van een kopje koffie.
De tocht werd vervolgd, om bij de 
Pieterskerk even aandacht te schen-
ken aan de Pilgrims Fathers die daar 
van 1609 tot 1620 gewoond hebben, 
voordat ze met het schip de Mayflo-
wer vanuit Delfshaven naar Ameri-
ka vertrokken. 
Na nog heel wat meer bezienswaar-
digheden eindigde deze geslaagde 
tocht op de Beestenmarkt.

Zorgaanbieders enthousiast over 
gezondheidsmarkt in Aalsmeer
Aalsmeer -Hoe red je je partner bij 
hartproblemen met een AED (Auto-
matische Externe Defibrillator)? Wat 
is de beste voeding, wat kan ik aan 
mijn bloedsuiker doen, wat kan ik 
doen om mijn aderen fit en flexibel 
te houden? Wat is de beste bewe-
ging voor een mens en waar vind ik 
dat? Wat kan ik eigenlijk van de Wet 
Maatschappelijke ondersteuning 
verwachten? Dit Zijn enkele van de 
vele onderwerpen waarop antwoord 
worden gegeven tijdens de gezond-
heidsmarkt op 8 oktober in het ge-
meentehuis. Verder worden spe-
cifieke lezingen en workshops ge-
houden, onder andere over: Wat is 
binnenkort mogelijk aan thuis zorg 
door de technologie en hoe kan ik 

het Persoon Gebonden Budget nu 
in gebruiken? De aanmelding van 
zorgaanbieders loopt geweldig. Tot 
nu toe hebben zich zo’n dertig aan-
bieders aangemeld! Allen zijn druk 
bezig om zich voor te bereiden op 
een goede presentatie in het ge-
meentehuis. De gezondheidsmarkt 
op 8 oktober is van 12.00 tot 17.00 
uur. 
De organisatie is voornemens een 
zeer speciale en praktische presen-
tatie te geven om 12.30 uur. De pu-
bliekscampagne is in volle voorbe-
reiding. Binnenkort worden aankon-
digingen op affiches, in folders en 
in deze krant. Voor informatie: bern-
hardschellenberger@hotmail.com 
of bel 06-83226784.

Nu inschrijven!
Nieuwe cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongeval-
len gebeuren in en om het huis. Het 
kan iedereen overkomen. Ook bui-
tenshuis gaat er wel eens wat mis, 
bijvoorbeeld op het werk, de speel-
plaats, tijdens het sporten. Weet u 
wat u moet doen in zo’n situatie? Op 
8 september start een nieuwe cur-
sus EHBO. De cursus bestaat uit 
vijftien donderdagavonden. De cur-
sisten worden wegwijs gemaakt in 
het herkennen van letsels na een 
ongeval, maar ook de kenmerken 
van lichamelijke aandoeningen, bij-
voorbeeld hartfalen, beroerte, sui-
kerziekte, worden geleerd. De deel-
nemers krijgen een gedegen oplei-

ding inclusief reanimatie en het be-
dienen van een Automatische Exter-
ne Defibrillator (AED). Er wordt ge-
werkt met LOTUS, de landelijke or-
ganisatie tot uitbeelding van slacht-
offers. De cursus wordt in december 
afgesloten met een examen. Deel-
nemers kunnen dus voor de kerst 
het EHBO-diploma behalen. Als ex-
tra aantekening kan daarna een 
cursus eerste hulp bij kinderen ge-
volgd worden en een cursus wan-
delletsels. Belangstelling gewekt? 
Ga dan naar de website www.ehbo-
aalsmeer.nl en download het in-
schrijfformulier of neem contact op 
met Tilly Bruinsma via 06-49227905.

Mantelzorg zoekt 
vrijwilligers
Streek - Om de mantelzorger vrij te 
geven van het zorgen zet het Man-
telzorg Steunpunt zorg-vrijwilligers 
in. Een uurtje in de week kan veel 
voor een ander betekenen. Interes-
se of meer informatie over de mo-
gelijkheden? Bel het Mantelzorg 
Steunpunt 0900-1866. In een ken-
nismakingsgesprek wordt gekeken 
naar wensen en mogelijkheden. De 
nieuwe vrijwilliger bepaalt zelf op 
welk tijdstip hij of zij actief wilt zijn. 
De vrijwilligerscoördinatoren van 
Mantelzorg zorgen voor een zorg-
vuldige bemiddeling tussen de vrij-
willigers en degenen die hulp no-
dig hebben. Vrijwilligers krijgen re-
gelmatig workshops en trainingen 
die gericht zijn op het vrijwilligers-
werk in de praktijk. Voor informatie 
en aanmelding: Mantelzorg Steun-
punt: 0900-1866 (lokaal tarief, man-
telzorg@mantelzorg-steunpunt.nl 
of www.mantelzorg-steunpunt.nl.

Internetcafé en 
klaverjassen
Amstelveen - Het internetcafé van 
Nieuw Vredeveld is zondagmiddag 
21 augustus van 14.00 tot 16.30 uur 
geopend. Indien gewenst is er assi-
stentie aanwezig. Voor een gezellig 
praatje, een spelletje, een hapje en 
een drankje kunnen bezoekers te-
vens terecht in de buurthuiskamer. 
Vrijwilligers dragen zorg voor een 
gastvrije ontvangen in een huise-
lijke omgeving. De toegang is gra-
tis, alleen consumptiekosten. En er 
is weer plaats bij de klaverjasclub 
van Nieuw Vredeveld. Vanaf 14 sep-
tember 
iedere woensdagmiddag van 14.15 
tot 16.30 uur. Er wordt onder en-
thousiaste leiding gespeeld in een 
gezellige klaverjascompetitie. Aan-
melden kan bij de receptie. 
 Voor informatie: Woonzorgcentrum 
Nieuw Vredeveld, Rembrandtweg 
428, tel: 020-6475396 en website: 
www.nieuwvredeveld.nl.

Bierbrouwen 
in Haarlem
Haarlem - Op zaterdagmiddag 
20 augustus is er onder leiding 
van stadsgids Hans van Roo-
de een wandeling door Haarlem 
met als thema bierbrouwen. 

De start is om 14.00 uur vanaf het 
Archeologisch Museum Haarlem 
aan de Grote Markt 18k. De wan-
deling duurt ongeveer anderhalf uur 
meelopen kost drie euro.
Aanmelden voor de wandeling kan 
bij het Gilde via gildewandelingen@
gmail.com of bel 06-16410803, be-
reikbaar op werkdagen van 9.00 tot 
10.00 en van 18.00 tot 19.30 uur.

Hofjestocht
Op donderdag 25 augustus kunnen 
belangstellenden weer mee met 
stadsgids Thon Fikkerman. Hij gaat 
met u op hofjestocht in Haarlem. 
De start is om 14.00 uur bij het Ar-
cheologisch Museum Haarlem aan 
de Grote Markt 18 en de wandeling 
duurt ongeveer anderhalf uur.
De kosten bedragen 3 euro per 
persoon. Aanmelden is ver-
plicht en kan op werkdagen tus-
sen 9.00 en 10.00 en 18.00 en 
19.30 uur via 06-16410803 of  
gildewandelingen@gmail.com.

Knotgroep rietlanden in
Uithoorn - Knotten doe je in de 
winter, als de sapstroom in de bo-
men tot stilstand is gekomen. De 
winter is dan ook het seizoen voor 
knotters. Maar in Uithoorn maken 
ze één uitzondering: in de zomer 
gaat de Knotgroep een aantal riet-
landen hooien. Vooral het stuk tus-
sen Boterdijk en Zijdelmeer is een 
karakteristiek rietland. Mede door 
het maaien en hooien elke zomer 
opnieuw, blijft het een schraal riet-
land met de eigen bijzondere vege-
tatie en fauna. Het hooien is dit jaar 
op zaterdag 20 augustus. Een paar 
dagen eerder wordt het riet ge-
maaid door mensen van Landschap 
Noord-Holland. En op zaterdag 
moet het verzameld worden langs 

de Boterdijk zodat het meegenomen 
kan worden door een vrachtwagen. 
Het hooiwerk begint om 9.00 uur. 
De leden van de Knotgroep en be-
langstellenden verzamelen zich bij 
de werkschuur op de hoek van Bo-
terdijk en Elzenlaan in Uithoorn. Van 
daaruit wordt naar de werkplek ge-
lopen. Ieder die graag in de natuur 
actief is, kan zich hierbij aansluiten. 
Stevige schoenen of laarzen kunnen 
nuttig zijn, want in het riet kan het 
nat zijn. Rond 10.30 uur is er koffie 
met koek. 
Daarna wordt ook nog op het Bra-
meneiland gehooid. Om 13.00 uur is 
het tijd om te stoppen, met een pit-
tige kop soep. Voor meer informatie: 
Bert Schaap, 0297-565172. 

Vermist:
- Leeghwaterstraat: Cyperse, grijze grote kater. Bij zijn kin wat lich-

ter. Piet is zijn naam.
- Aalsmeerderweg: Grijze cyperse kater. Zijn naam is Scar. Hij heeft 

een chip, is gecastreerd en 3 jaar oud.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Grijs met wit katertje. Hij heeft vier wit-

te poten en een wit puntje aan de staart. Hij heet Dietje, is 10 jaar 
oud en is een beetje schuw.

- Bilderdammerweg: Lapjespoes met cypers wit en rood. Zij is een 
kleine poes met vrij grote oren en is een fijn katje. Haar naam is 
Muis.  

- Duikerstraat, Nieuw Oosteinde: Siamees, Lilac-Point. De kater is 
beige met iets donkerder staart en oortjes. Hij heeft blauwe ogen 
en heet Pino.

- Zwarteweg: Zwarte kater van 4 jaar. Heet Macho heeft een tenge-
re kop en lange staart.

- Freesialaan: Donkere, cyperse poes met klein wit plekje rond de 
mond. Haar naam is Tijger. De poes loopt vaak op het industrieter-
rein bij Renault garage.

- Schiphol, omgeving P2 Parkeren: Hond. Witte kop, witte poten, rug 
lichtbruin. Kortharig, Dalmatiër uiterlijk.

- Rijsenhout: Twee wildkleur valkparkieten (grijs/wit). 1 tamme van 
12 jaar en een wilde van 5 jaar.

- Legmeerdijk: Rood, bruine kater. Hij heet Red en is ongeveer 1½ 
jaar oud.

Gevonden:
- Aalsmeerderweg: Zwart-witte kat met witte streep over de kop en 

zwarte vlekken op de rug.
- N201 ter hoogte van de brandweerkazerne: Grijs, zwart cyperse 

poes met een zwarte punt aan de staart.
- Aalsmeerderweg: Konijn. Bruin, beige en wit.
- Karperstraat: Rode kat.
- Clematisstraat: Zwarte kat met wit vlekje op de borst en vier naar 

buiten stekende tanden, draculatanden.
- Geraniumstraat: Witte Poes met een paar rode vlekjes.
- Bilderdammerweg: Wit konijn met zwarte stippen op de rug, Zwar-

te oren en masker.
- Mijnsherenweg: Grijze kat.

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

Waar is Pino?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is deze Lilac-point 
kater. Het dier is beige gekleurd met 
iets donkere staart en oortjes. Pino 
is de naam van deze kater, die wordt 
vermist vanaf de Duikerstraat.
Wie het dier heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o. 
via tel. 0297-343618.
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Muziek
Vrijdag 19 augustus:
* Praamavond met feestdj Joost in 
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 20 augustus:
* Goud van Oud in café’s in Centrum 
met live-muziek van What’s up Bob 
bij ‘t Wapen in Dorpsstraat en dj’s bij 
de Praam, Zijdstraat en Joppe, We-
teringstraat. Van 21 tot 01u.
* Zomerkriebels in Bon Ami, Dreef 
met veel muziek vanaf 22.30u.
* House- en dance classics van dj 
Vinyls in Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 22.30u.

Exposities
Zaterdag 20 augustus:
* Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open. Elke zaterdag van 
11 tot 16u.
20 en 21 augustus:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein, zaterdag en zondag van 
13.30 tot 16.30u. Plus expositie in 
Historisch Centrum. 
Tot en met 28 augustus:
* Expositie leerlingen van Dirk An-
nokkée in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open donderdag tot en 
met zondag 14-17u.
Tot en met 25 augustus:
* Kindertekeningen uit IJsland, Rus-
land, Cambodja, Bangladesh en Pe-
ru op Kinderkunstzolder in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat. Open ie-
dere do. t/m zo. 14-17u.
Tot half september:
* Foto-expositie ‘Weerspiegelingen 
van water’ van Monic Persoon in fy-
siopraktijk Kudelstaart, Kudelstaart-
seweg. 
Tot eind september:
* Foto-expositie deelnemers foto-
wedstrijd watertoren-renovatie in 
watertoren Aalsmeer. Iedere zater-
dag en zondag open 13-17u.

Diversen
Vrijdag 19 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier in 
Baccarastraat vanaf 20u.

* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zondag 21 augustus:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3, van 10 tot 13.30u.
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 
open van 13 tot 17u. Zaterdag top-
minigolf tijdens Bloementoernooi.
Woensdag 24 augustus:
* Vrij bridgen in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u. 
Zaterdag 27 augustus:
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein om 15u. Opbrengst voor 
onderhoud.
Zondag 28 augustus:
* Triathlon Aalsmeer. Start min’s 
om 9.30u. in Waterlelie, Dreef. Start 
achtste om 10.30u. en olympische 
afstand om 11.30u. beiden bij sur-
feiland, Kudelstaartseweg.
Dinsdag 30 augustus:
* Bridgen in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 19.30u.

Tot en met 3 september:
* Openluchtvoorstelling ‘Les En-
fants du Paradis’ in theater het Am-
sterdamse Bos. Voorstellingen iede-
re dinsdag t/m zaterdag om 21.30u.
Zaterdag 3 september:
* Westeinderhavendagen op Uiter-
weg met o.a. expositie Verhoef bo-
ten. Van 10 tot 17u.
* Braderie in Zijd-, Dorps-, School- 
en Marktstraat vanaf 9u.
Zondag 4 september:
* Ride for the Roses en Run for the 
Roses in Aalsmeer. Start veilingter-
rein FloraHolland, Legmeerdijk.
4 tot en met 10 september:
* Feestweek Aalsmeer met SPIE-
avond, Fashion Night, kindermid-
dag, Aalsmeerse bands, Miss ver-
kiezing, ouderenmiddag en optre-
dens van o.a. Glennis Grace, Woler 
Kroes, Peter Beense, Jan Smit en DJ 
Alex van Oostrom.
9 tot en met 11 september:
* Kunstbeurs in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg (tegenover wa-
tertoren) Vr. t/m zo. 10-18u.
Zaterdag 10 september:
* Midzomerfeest op Poldermeester-
plein met najaarsmarkt en attracties 
voor kinderen, 9-17u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

PrIjSknAllEr:
CAjUn, HAndMATE In SPAIn

E79,- (AdvIES: E110,-)

nIEUW bInnEn:
‘HUdSOn’ WESTErnS 
En klASSIEkE GITArEn

AAnbIEdInG:
PrOël-SET 

MICrOfOOn, STATIEf, kAbEl, HOES En klEM
vAn E109,-    vOOr E75,-

vOOr MUzIEklES:
blOkflUIT ‘YAMAHA’

E10,-

Foto: Cato Boeschoten

Cabaret in Crown Theater Aalsmeer
De Nachtzusters brengen 
‘Meer donkere dagen’
Aalsmeer - Het Crown Theater 
Aalsmeer presenteert op zaterdag 
10 december een cabaretavond met 
De Nachtzusters. De voorstelling 
heeft de titel ‘Meer Donkere Dagen’. 
en is een geactualiseerde sinter-
kerstnieuwkoningenshow van Otto-
lien Boeschoten en Jet van Boxtel. 
De bezoekers zullen getuige zijn van 
een live hoorspel en natuurlijk ne-
men de zusters op hun geheel eigen 
wijze het jaar door. De Nachtzusters 
zijn goed voor een vette glimlach. 
De meeste mensen zullen de plat-
telands dames Kaat en Anna Schal-
kens, beter kennen als De Nacht-
zusters. Jarenlang maakte dit duo 
het legendarische live VPRO-radio 
programma Nachtzusters, waarin 
het kerstverhaal een jaarlijks terug-
kerend fenomeen was. Voor meer 
informatie, kijk op www.nachtzus-
ters.net 

Show Birgit Schuurman 
Op vrijdag 16 december is het po-
dium van Crown Theater Aalsmeer 
weer Birgit Schuurman met de show 
‘Het Grote Verlangen’. Een avond 
zonder compromissen, niks vanuit 
het hoofd, alles vanuit het hart. De 
carrière van Birgit Schuurman kent 
vele vertakkingen. Ze begon op haar 
16e als zangeres in de band Jeunes 
Turcs en nu, 17 jaar later, heeft ze 
drie solo-albums, vijf films, een te-
levisieserie, presentatiewerk, meer-
dere korte films, theaterstukken en 
musicals op haar naam staan. In 
2011 staat ze voor het eerst op de 
planken met haar eigen muzikale 
theatershow. Birgit brengt een intie-
me voorstelling, waarin het publiek 
zichzelf kan herkennen maar bo-
venal Birgit kan leren kennen. Birgit 
zingt in Het Grote Verlangen num-
mers die haar gemaakt hebben tot 
wie ze nu is. Liedjes die ze altijd al 
heeft willen zingen, maar nooit eer-
der durfde. Liedjes die je misschien 
nooit bij haar zou verwachten maar 
die haar toch echt muzikaal ge-
vormd hebben. Van Nina Simone tot 
Herman van Veen, van Liza Minel-
li tot Muse, van The Rat Pack tot El-
ton John en van Robert Long tot Jeff 
Buckley. Begeleid door de topmu-
zikanten Matthias Biermann, Emi-
le Boellaard, Lex Geerlings en Huub 
van Loon zingt Birgit de sterren van 
de hemel en er weer aan! 

R&B 90’s Live Theatertour 
R&B 90’s Live Theatertour is een 
unieke show die de Nederlandse 
theaters overspoelt met pure nostal-
gie. Op zaterdag 17 december wor-
den bezoekers getrakteerd op ama-
zing show vol entertainment waarin 
een ode wordt gebracht aan de R&B 
wereldartiesten uit de jaren negen-
tig in Crown Theater Aalsmeer. R&B 
90’s Live Theatertour brengt een 
dampende show die Nederland op 
zijn grondvesten doet schudden 
en waarin topartiesten en dansers 
een tweeënhalf uur durende thea-
tershow van wereldformaat bren-
gen met de beste muzikale herin-
neringen uit de jaren negentig met 
hits als Knocking the boots, Poi-
son, Freakin’ You en Let’s Chill. Als 
ijzersterke basis begeleidt de band 
Onvibe onder leiding van Marck Oe-
mar de gehele show. Onvibe is nu al 
een fenomeen en staat garant voor 
knallende arrangementen, geheel in 
de geest van de originele tracks. Al 
met al een zinderende show waarbij 
alle ingrediënten in overvloed aan-
wezig zijn: Geweldige muzikanten, 
artiesten en dansers die gegaran-
deerd een fantastische avond zullen 
brengen! De presentatie wordt ver-
zorgd door John Williams, bekend 
van de televisieprogramma’s Bonje 
met de buren en onder andere Help, 
mijn man is klusser. Meer informa-
tie: www.dream-believers.com. 

Kijk voor het volledige programma 
op de nieuwe website www.crown-
theateraalsmeer.nl Voor het bestel-
len van de brochure en meer infor-
matie mail: naar info@crowntheater- 
aalsmeer.nl. De stichting zoekt nog 
vrijwilligers om te helpen met aller-
lei taken. 

Zaterdag zomerfestival 
‘Goud van Oud’ in Dorp 
met DJ’s en live-muziek
Aalsmeer - Het Centrum gaat ko-
mende zaterdag 20 augustus terug 
in de tijd tijdens het Goud van Oud 
zomerfestival. Haal je bloemetjes-
overhemd, plateauschoenen, wijde 
pijpenbroek maar uit de kast, want 
alle Golden Oldies uit de jaren ze-
ventig, tachtig en negentig komen 
voorbij bij dit gezellige zomerfes-
tival. Op drie verschillende loca-
ties worden podia opgesteld. De 
avond duurt van 20.30 tot 01.00 uur. 
Het Goud van Oud Zomerfestival 
wordt georganiseerd door de ho-
reca in samenwerking met Winke-
liers Vereniging Aalsmeer Centrum. 
De deelnemende horecagelegen-
heden zijn danscafé De Praam, het 
Wapen van Aalsmeer en café bar 
Joppe. De muziek uit de afgelopen 
veertig jaar is het belangrijkste in-
grediënt voor deze avond. Doordat 
niet alleen klassiekers uit de jaren 
zeventig klinken bij de horeca, maar 
ook muziek uit de jaren tachtig en 
nog recenter uit de jaren negentig 
is het voor iedereen een feest der 
herkenning. Vijftiger, veertiger, der-
tiger of twintiger, iedereen zal zijn 
‘O, ja’-momenten hebben bij het ho-
ren van de oude muziek. Bij dans-
café De Praam en bij café bar Jop-
pe spelen de DJ’s handig in op dat 
gevoel. Uit de platenkoffer toveren 
zij jaren zeventig muziek, zoals van 

James Brown, Diana Ross en The 
Temptations. Lekkere jaren tachtig 
disco, zoals van Kool and The Gang 
en de Jackson Five halen deze DJ’s 
ook uit het stof. Voor jaren negen-
tig muziek hoeven ze niet zo ver te 
zoeken, want klassiekers als ‘Show 
me Love’ van Robin S, ‘Rhytm is a 
Dancer’ van Snap en misschien zelfs 
een nummer van 2Unlimited worden 
nog vaak gedraaid. 

Bij het Wapen van Aalsmeer in de 
Dorpsstraat speelt de band ‘What’s 
up Bob’ Deze energieke coverband 
heeft een sterk gevarieerd reper-
toire, bestaande uit soul-, disco- en 
rockhits uit de jaren zeventig tot ne-
gentig, aangevuld met enkele hits 
van nu. Hits waar iedereen minstens 
een paar regels van kan meezingen: 
Van ‘dance-classics’, tot hedendaag-
se pop waarbij het publiek gegaran-
deerd uit z’n dak gaat. De uitzonder-
lijke kracht en magie van What’s up 
Bob zit ‘m in de fantastische zange-
res Liane die opvalt door haar kwa-
liteit begeleid door zeer goede mu-
zikanten. In de pauzes draait de be-
kende Aalsmeerse DJ Kees Mark-
man de beste Goud van Oud pla-
ten. Kom dus zaterdag 20 augustus 
naar het Goud van Oud Zomerfes-
tival. Kijk voor meer informatie op: 
www.aalsmeercentrum.nl.

Aanstaande zondag
Vogelbeurs in Hornmeer!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
21 augustus organiseert Vogelver-
eniging Aalsmeer en omstreken 
een grootse vogelbeurs in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De beurs is open van 10.00 
tot 13.30 uur. Iedere vogelliefheb-
ber is welkom om vogels te kopen, 
te verkopen, te ruilen of rond te kij-
ken en vragen te stellen over vogels, 
voedsel en huisvesting. De entree 
bedraagt 1 euro voor iedereen die 

komt kijken of kopen. Tevens maken 
de bezoekers met hun entreebewijs 
kans op een leuke attentie. 
Verkoop van eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn, alleen op uitnodi-
ging, aanwezig met diverse soorten 
vogels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. Er is ook een 
handelaar aanwezig met verschil-
lende soorten zaden en zaadmeng-
sels.

Langeafstandsrace voor 10e editie
3H van Aalsmeer belooft 
spektakel tijdens HiBRA
Aalsmeer - In het weekend van za-
terdag 10 en zondag 11 septem-
ber wordt op bedrijventerrein Horn-
meer voor de tiende keer het mo-
torsportevenement HiBRA georga-
niseerd. Ter gelegenheid van dit ju-
bileum wordt op zaterdagavond 10 
september een klassieke langeaf-
standsrace verreden. HiBRA heeft 
na negen jaar inmiddels internatio-
nale bekendheid verworven als een 
gratis toegankelijk evenement dat 
jaarlijks ruim 5.000 motorliefhebbers 
trekt. Op het bedrijventerrein Horn-
meer, in de Lakenbleker-, Visser- en 
Teelmanstraat, genieten zij op zon-
dag 11 september van spectaculai-
re demonstraties en races met his-
torische motoren, die worden verre-
den door het Classic Racing Team 
en special guests.

Coureurs uit buitenland
Als onderdeel van het 10-jarig Hi-
BRA jubileum wordt op zaterdag 

10 september een langeafstands-
race verreden van 19.30 tot 22.30 
uur. Spektakel met pitsstops voor 
brandstof en rijderswissels. Rij-
den in daglicht, schemer en volle-
dige duisternis waarbij de coureurs 
zich moeten houden aan de gemid-
delde rondetijden. Bekende namen 
uit de Nederlandse motorsportwe-
reld hebben hun deelname toe-
gezegd, maar ook diverse buiten-
landse coureurs zullen acte de pré-
sence geven. Maximaal 25 moto-
ren kunnen deelnemen aan de 3H 
van Aalsmeer. Meer informatie over 
deelname en voorwaarden via: in-
fo@hibra-aalsmeer.nl. Met het jubi-
leum van 10 jaar HiBRA wordt Hi-
BRA2011 op zaterdag 10 september 
en zondag 11 september weer een 
prachtig motorsport evenement dat 
de komende weken nog wordt aan-
gevuld met andere activiteiten. Volg 
het laatste nieuws via de website 
www.hibra-aalsmeer.nl

Feest op het Poldermeesterplein
Midzomerfestival in Oost
Aalsmeer - Het nieuwe winkelcen-
trum in Aalsmeer-Oosteinde heeft 
bezoekers van harte welkom op za-
terdag 10 september tijdens het 
midzomerfestival. Nazomeren kan 
op de gevarieerde najaarsmarkt 
met diverse kramen en leuke attrac-
ties voor de kinderen. Van 9.00 tot 
17.00 uur wordt een keur aan mid-
zomer-aanbiedingen gegeven. Voor 
de jeugdige bezoekers staat een 

springkussen klaar en is er vermaak 
op het Sisi-plein. Bovendien is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
het kinder-taartfestijn. Even uitbla-
zen met een hapje en een drankje 
kan op het gezellige terras. Genoeg 
redenen om 10 september het Pol-
dermeesterplein te bezoeken. Het 
winkelcentrum is goed bereikbaar 
en beschikt over ruim tweehonderd, 
gratis parkeerplaatsen!

Donderdag klussen, vrijdag dj Joost 
Binnen en buiten feest bij 
café de Praam zaterdag!
Aalsmeer - Volop vertier in dansca-
fé de Praam weer dit weekend. Ter 
voorbereiding op de pramenrace is 
er voor alle praamklussers biedt het 
café in de Zijdstraat elke donderdag 
in de maand augustus van 21.00 tot 
01.00 uur een speciale 25 procent 
korting op diverse drankjes.
Vrijdagavond 19 augustus is het 
weer de beurt aan feest DJ Joost 
uit Brabant om de bezoekers van 
de Praam de dansvloer op te lok-
ken. Joost staat garant voor een ge-
weldige, muzikale praamavond. De 
toegang is natuurlijk gratis, maar je 
moet wel boven de 18 jaar zijn. Aan-
vang is 22.00 uur.
‘Herinnert u zich deze nog’ klinkt 
zaterdagavond 20 augustus uit de 
luidspeakers, gouwe ouwe dus. 
Goud van Oud is een feest voor jong 
en oud. De dj’s verzorgen binnen en 
buiten fantastische en weergaloze 
muziek. De hele avond kunnen be-
zoekers ouderwets uit uw dak gaan 

op hun favoriete dansnummers. Op 
de buiten party zorgt Relax enter-
tainment drive in show voor de mu-
ziek en binnen draait DJ René Gij-
sen. Beide feestjes beginnen om 
21.00 uur en zijn, natuurlijk, gratis te 
bezoeken.
Ook voor kaarten voor de komen-
de feestweek is café de Praam het 
adres. Wacht niet te lang, de pas-
se partouts zijn bijna uitverkocht, de 
stapels kaarten voor donderdag tot 
en met zaterdag worden ook steeds 
kleiner!

Weer DJ estafette
Op 1 oktober begint de Praam weer 
met de wekelijkse estafette DJ’s. El-
ke zaterdagmiddag van 16.00 tot 
18.30 uur mag een liefhebber zijn 
muziek laten horen in het café in de 
Zijdstraat. Heb jij interesse en wil je 
een keer achter de draaitafels staan 
in de praam? Mail of bel even en 
meld je aan.

Zaterdag in De Oude Veiling
House- en dance classics
Aalsmeer - House and dance clas-
sics zijn aanstaande zaterdagavond 
20 augustus vanaf 22.30 uur te ho-
ren in de Oude Veiling in de Markt-
straat. DJ Vinyls draait op verzoek 
house and dance classics. House is 
een stroming in de popmuziek die 
vanaf het einde van de jaren tach-
tig het dominante genre in de elek-
tronische dansmuziek werd. House 
is snel (vanaf 120 beats per minuut) 
en wordt gedomineerd door elektro-
nische instrumenten. House is eind 
jaren zeventig ontstaan. De eerste 
house klinkt niet echt als de latere 
house. Het wordt daarom ook wel 

proto-house genoemd. Rond 1983 
ontstaat langzaam de vorm waarin 
house bekend werd in onder ande-
re de Warehouse in Chicago (waar 
housemuziek ook zijn naam aan 
dankt), In de zomer van 1987 slaat 
tijdens de Summer of Love house-
muziek, waaronder ook de techno 
uit Detroit, over naar Europa. Eerst 
van Ibiza naar Engeland, daarna 
volgt de rest van Europa snel, ook 
mede dankzij MTV’s Party Zone, een 
dan net gestart dance programma 
op MTV Europe. Vanaf die tijd staat 
in Nederland de term house voor al-
le stijlen elektronische dansmuziek.

Dansen op All American Day!
Leimuiderbrug - Afgelopen zon-
dag 13 augustus stond de jaarlijkse 
All American Day op het program-
ma van café Ruimzicht aan de dijk. 
Menigeen had er een hard hoofd 
in wat het weer betreft. Vrijdag re-
gende het en ook zaterdag was een 
dag vol neerslag. Maar zondag niet, 
deze dag was het droog en liet de 

zon zich zelfs regelmatig zien. Prima 
weer voor een buitenevenement. 
Echt boffen voor de bands en be-
zoekers aan dit altijd druk bezoch-
te evenement. Voor de muziek droe-
gen Blood, Sweet en Kiers en boo-
giewoogie pianist Erik Jan Overbeek 
met band zorg. En ze hadden suc-
ces, er werd volop gedanst!



wordt vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid is 
om over het voornemen de bestemmingsplannen in de Stom-
meer te herzien zienswijzen naar voren te brengen, en dat er 
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld 
om over het genoemde voornemen advies uit te brengen. 
Over het voorontwerpbestemmingsplan zal inspraak worden 
verleend. Het ontwerpbestemmingsplan zal op grond van ar-
tikel 3.8 Wro ter inzage worden gelegd met voor een ieder 
de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen. Van 
de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan 
met het oog op inspraak en het ontwerpbestemmingsplan 
met het oog op het indienen van zienswijzen zal steeds op 
de gebruikelijke wijze door middel van een publicatie in de 
Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website kennis 
worden gegeven. 

Vooraankondiging bestemmingsplan 
‘FloraHolland locatie oost’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er over-
eenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
kennis van dat zij een herziening van het bestemmingsplan 
dat geldt voor FloraHolland Locatie Oost voorbereiden. 

Plangebied
Het gebied van de herziening van het bestemmingsplan 
wordt begrensd door:
• in het noorden: Hornweg
• in het oosten: het nieuwe tracé van de N201
• in het zuiden: de Legmeerdijk
• in het westen Locatie Centrum van FloraHolland. 

Aanleiding
Het vigerende bestemmingsplan is ‘N201-zone’. Voor het 
plangebied zijn in december 2010 twee vrijstellingsbesluiten 
genomen. Hiermee wordt uitbreiding van de bloemenveiling 
op Locatie Oost mogelijk gemaakt. Deze vrijstellingen wor-
den nu verwerkt in een bestemmingsplan. 

Planning
De planning van de integrale herziening is er op gericht in 
de zomer van 2012 tot vaststelling van het nieuwe bestem-
mingsplan te komen. Het komende half jaar start het door-
lopen van de inspraak en vooroverleg over het voorontwerp-
bestemmingsplan. 

Inzage projectplan
Voor de aanpak van de beoogde planherziening is een pro-
jectplan opgesteld. Het projectplan bevat een beschrijving 
van de planinhoud en een beschrijving van de uitvoerings-
organisatie. Het inhoudelijke deel van het projectplan is in 
te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Ko-
lommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale 
balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 
uur (vrije inloop) en van 14.00 tot 17.00 uur (op afspraak). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 tot 20.00 
uur. Voor het overige is het projectplan in te zien op af-
spraak. Het projectplan is tevens beschikbaar gesteld via de 
gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden onder de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder “ga direct naar”). Voor meer informatie 
over het projectplan kunt u contact opnemen met mevrouw 
M. Roos, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via tel. 0297-
387744. 

Inspraak en zienswijzen
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt vermeld dat er op dit moment nog geen gelegenheid 
is om zienswijzen naar voren te brengen over het voorne-
men het bestemmingsplan FloraHolland te herzien en dat er 
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid is gesteld 
om over het genoemde voornemen advies uit te brengen. 
Over het voorontwerpbestemmingsplan zal inspraak worden 
verleend. Het ontwerpbestemmingsplan zal op grond van ar-
tikel 3.8 Wro ter inzage worden gelegd met voor een ieder 
de mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen. Van 
de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan 
met het oog op inspraak en het ontwerpbestemmingsplan 
met het oog op het indienen van zienswijzen zal steeds op 
de gebruikelijke wijze door middel van een publicatie in de 
Nieuwe Meerbode en op de gemeentelijke website kennis 
worden gegeven. 

Wet algemene bepalingen omgeVingsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 24, het bouwen van een carport;
• Aalsmeerderweg 249A, het splitsen van de bedrijfsruimte;
• Einthovenhof 14, het plaatsen van een veranda;
• Hugo de Vriesstraat t.o. 46, het kappen van een boom;
• Jac. P. Thijsselaan 8, het vergroten van de schuur;
• Jac. P. Thijsselaan, Zwarteweg, Lakenblekerstraat en Turf-

stekerstraat, het aanleggen van kabels en leidingen;
• Rietwijkeroordweg 37, het kappen van een boom.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, 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, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:

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 dienst-
verlening. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de 
mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht van 
de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden door de 
rechtbank kosten in rekening gebracht.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 
te voeren met betrekking tot weggebruik:
• stremmen Jac P. Thijsselaan tussen Zwarteweg en Men-

delstraat op 5 september 2011 tussen 10.00-14.00 uur 
t.b.v. kappen van een boom naast Jac. P. Thijsselaan 48

• stremmen Robend tussen Einsteinstraat en de parkeer-
plaats van het winkelcentrum op 13 en 14 september 
2011 van 10.00-16.00 uur t.b.v. het snoeien van de po-
pulieren.

Evenementenvergunning
Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
• Braderie Zijdstraat/Dorpsstraat/Schoolstraat op 3 sep-

tember 2010 van 10.00 tot 17.00 uur.
Datum verzending vergunning 11 augustus 2011.

Terrasvergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend:
• Achter Café Sportzicht, Sportlaan 44
Datum verzending vergunning: 8 augustus 2011.

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘stommeer’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer geven er over-
eenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
kennis van dat zij een herziening van de zeven bestemmings-
plannen die gelden in de wijk Stommeer voorbereiden. 

Plangebied
Het gebied van de herziening van de vigerende bestemmings-
plannen wordt begrensd door:
• in het noorden: de Stommeerkade;
• in het oosten: de Geijlwijckerweg 
 (voormalig fietspad Stommeerkade); 
• in het zuiden: de Zwarteweg;
• in het westen: de Stommeerweg. 

Uitgezonderd van de herziening zijn het tracé van de Bur-
gemeester Kasteleinweg en de vier projectgebieden van het 
Masterplan ‘Tuinen van Aalsmeer’: Polderzoom, Noordvork, 
Spoorlaan en Zwarteweg. 

Aanleiding
De thans vigerende bestemmingsplannen ‘Stommeer-Noord 
1964’, ‘Stommeer-Zuid 1964’, ‘Stommeer-Vuurdoornstraat 
1995’, ‘Baccarastraat’, ‘Baanvak Achter de Wilgen’, ‘Stom-
meerkade-West’ en ‘Bedrijventerreinen Stommeer en Horn-
meer’ dateren allen van vóór 2003. Op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening is een herziening van deze bestem-
mingsplannen geboden vóór 1 juli 2013. 

Doelstelling
De herziening beoogt de geldende planologische juridische 
regeling in overeenstemming te brengen met de wettelijke 
verplichtingen voorvloeiend uit de Wet ruimtelijke ordening. 
Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Integra-
le Nota Actualisering Bestemmingsplannen, is de planherzie-
ning in hoofdzaak conserverend van aard. De planherziening 
zal derhalve op korte termijn niet tot een wezenlijk andere 
inrichting van het plangebied leiden. Om die reden heeft de 
gemeenteraad van Aalsmeer op 26 mei 2011 besloten dat er 
vooruitlopend op de herziening geen nieuwe integrale be-
leidsvisie voor het plangebied nodig is. 

Planning
De planning van de integrale herziening is er op gericht in 
de zomer van 2012 tot vaststelling van het nieuwe bestem-
mingsplan te komen. Het komende half jaar is gereserveerd 
voor de nauwkeurige inventarisatie van het plangebied en 
het doorlopen van de inspraak en vooroverleg over het voor-
ontwerpbestemmingsplan. 

Inzage projectplan
Voor de aanpak van de beoogde planherziening is een pro-
jectplan opgesteld. Het projectplan bevat een beschrijving 
van de planinhoud en een beschrijving van de uitvoerings-
organisatie. Het inhoudelijke deel van het projectplan is in 
te zien bij de centrale balie op het gemeentehuis, Drie Ko-
lommenplein 1, Aalsmeer. De openingstijden van de centrale 
balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 
uur (vrije inloop) en van 14.00 tot 17.00 uur ( op afspraak). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 tot 20.00 
uur. Voor het overige is het projectplan in te zien op af-
spraak. Het projectplan is tevens beschikbaar gesteld via de 
gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (te vinden onder de 
knop “bestemmingsplannen” in het keuzemenu rechts op het 
beeldscherm onder “ga direct naar”). Voor meer informatie 
over het projectplan kunt u contact opnemen met de heer R. 
Luijendijk, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via tel. 0297-
387532. 

Inspraak en zienswijzen
Met inachtneming van voornoemd artikel 1.3.1, lid 2 Bro 

Voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
18 augustus 2011

• Jac. P. Thijsselaan, Zwarteweg, Lakenblekerstraat en Turf-
stekerstraat, het aanleggen van kabels en leidingen.

Verleende omgevingsvergunningen, uitgebreide procedure

Een omgevingsvergunning, 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, handhaving 
en dienstverlening, balie 6. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

• Bosrandweg, het verbreden van de weg tussen de Bos-
randbrug en de rotonde N231, het plaatsen van openbare 
verlichting, verkeersregelinstallaties, het vervangen van 
de faunatunnel en het kappen van 5 bomen.

Rectificatie
In de nieuwe meerbode van 11 augustus 2011 is de volgende 
verleende omgevingsvergunning per abuis gepubliceerd:
• Stommeerweg 87, het slopen van een woning en opstal-

len
Dit moet zijn: 
• Stommeerkade 87, het slopen van een woning en opstal-

len.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 18 augustus 2011.

Welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommis-
sie ligt, tussen 9.00-11.30 uur, ter inzage bij de afdeling 
vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 6, tel. 
0297-387698. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken. 

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 ziens-
wijze indienen.

Inzagetermijn tot vrijdag 23 september 2011
• Aalsmeerderweg 105, het wijzigen van kassen in een 

bedrijfspand ten behoeve van stalling en opslag en de 
nieuwbouw van een stalling- en opslagloods

ter inzage bij de aFdeling dienstVerlening, 
Week 33

t/m 26 aug Standplaatsvergunningen: de verkoop van 
stroopwafelassortiment, vanaf oktober 2011 op 
vrijdagmiddag bij winkelcentrum Nieuw-Oost-
einde;

t/m 26 aug Vastgestelde ontwerp Vaarwegenverordening 
(Rijnland);

t/m 27 aug Evenementenvergunning: Night Windsurf vanaf 
het surfeiland Vrouwentroost van 17.00-24.00 
op 17 september 2011;

t/m 2 sept Evenementenvergunning: Feest, Hornweg 250 
te Aalsmeer van 20.00-23.00 op 2 september 
2011, Westeinderhavendagen en verlichte bo-
tenshow op 3 september 2011, Tropical Night, 
Aalsmeer Centrum van 20.00-01.00 op 30 ju-
li 2011, Goud van Oud, Aalsmeer Centrum van 
20.00-01.00 op 20 augustus 2011;

t/m 3 sept Ventvergunning: Promotiecampagne NUON van 
1 augustus t/m 3 september 2011;

t/m 6 sept Evenementenvergunning: Kinder Vakantie Week 
op het terrein bij clubgebouw Atletiekvereni-
ging Aalsmeer en voorterrein (gras), Sportlaan 
43B te Aalsmeer van 29 augustus t/m 2 septem-
ber 2011;

t/m 6 sept Pramenrace te Aalsmeer van 12.00-18.00 op 10 
september 2011; 

t/m 6 sept Verordening voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) Aalsmeer 2011;

t/m 7 sept Vastgestelde legger Regionale Waterkeringen 
(Rijnland).

t/m 8 sept Vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenpad-Zijds-
traat’; 

t/m 14 sept Exploitatie- en terrasvergunning: Café de 
Praam, Zijdstraat 60;

t/m 15 sept  Objectvergunning: Het plaatsen van een bouw-
inrichting bij de J. Frisostraat 2, van 18 augus-
tus t/m 11 november 2011;

t/m 16 sept Omgevingsvergunning: Aalsmeerderweg t.h.v. 
344, het aanleggen van een tijdelijke uitrit;

t/m 16 sept Drank- en Horecawet: Café de Praam, Zijdstraat 
60;

t/m 20 sept  Terrasvergunning-proef: Café Sportzicht, Sport-
laan 44;

t/m 21 sept De heer J. Redouani voor verkoop van consump-
tie-ijs op woensdag, vrijdag en zaterdag;

t/m 23 sept ‘N201-zone Uitwerking 3: Green Park Aalsmeer 
bruggen deelgebieden 9 en 10’;

t/m 23 sept  APV vergunning: braderie Dorp 2011 op zater-
dag 3 september 2011 van 10.00-17.00 uur;

t/m 27 sept  Ontheffing tijdelijk stremmen Robend op 13 en 
14 september 2011 van 10.00-16.00 uur;

t/m 28 sept  Vastgestelde Ontwerplegger Rietlanden;
t/m 29 sept  Ontheffing tijdelijk stremmen Jac. P. Thijssel-

aan op 5 september 2011 van 10.00-14.00 uur;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Stom-

meer’;
t/m 30 sept Vooraankondiging bestemmingsplan ‘FloraHol-

land Locatie Oost’.

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 afdeling Dienstverlening:
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. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. 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 bestuursse-
cretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester drs.P.J.M. 
Litjens: tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverde-
ling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

FractiespreekUUr
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 6 en 20 september 2011.

gemeente-inFo op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

oVerige loketten en inFormatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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 stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitenteleFoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

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

serVicepUnt beHeer en UitVoering 
proVincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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ANFA IS DAKLOOS 

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

DONEER UW AIR MILES 
EN BOUW MEE AAN ONS 

NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118 
OF GA NAAR AAP.NL

LOUNA IS DAKLOOS MANA IS DAKLOOS 
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Kunstroute 17 en 18 september
Toon de Haas: Rasschilder, 
levensgenieter en verteller
Aalsmeer - De wereld van Toon de 
Haas meet 9.00 meter lang, 6. 00 
meter breed en gemiddeld 3.00 me-
ter hoog. Net een beetje uit het mid-
den van die wereld staat zijn ezel 
en verftafel. Zijn schilderijen, af en 
nog in wording, vormen een eilan-
dengroep om hem heen. Toon de 
Haas vertoeft dagelijks in deze we-
reld, dat moet hij en doet hij met on-
gelooflijk veel plezier. De onderwer-
pen die hij nodig heeft om te schil-
deren liggen binnen handbereik. De 
ogenschijnlijk alledaagse voorwer-
pen krijgen een meerwaarde en een 
schoonheid door de verbeelding en 
de techniek van de kunstenaar. Het 
zonlicht wordt op sombere dagen 
naar binnen getoverd en de sche-
mer valt op klaarlichte dag. Hiermee 
weet De Haas de wonderen van de 
natuur volledig naar zijn hand te 
zetten. De bloemboeketten krijgen 
zijn kleuren en bezitten de inten-
siteit en romantiek uit vroeger tij-
den. Met losse verftoets wordt tref-
zeker gecomponeerd zoals de tradi-
tie voorschrijft. Levensgenieter De 
Haas is geïnteresseerd in de mens 
en schildert de mens ook graag. “Ik 
heb ongelooflijk veel portretten ge-
maakt.” Tijdens de kunstroute op 17 
en 18 september toont de Amstel-
veense kunstenaar portretten van 
(oud) Aalsmeerders in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. 

Anekdotes
Toon is een rasverteller en aan mij 
heeft hij een dankbare luisteraar. 
Het is feest om naar zijn verhalen te 
luisteren. De ene anekdote, al dan 
niet in het juiste dialect, na de an-
dere dwarrelen rond in het ate-
lier. De geboren Texelaar kwam als 
schilder graag bij de mensen thuis. 
“Mee warm eten tussen de middag 
en vooraf een lekker glaasje.” Op dit 
eiland kwam hij ook Ton van Hilten, 
een bekend binnenhuisarchitect in 
Aalsmeer, tegen. “Ton was toen 18 
jaar en logeerde bij een oom in Oos-
terend. Dagelijks zat hij te schilde-
ren op het land. De melkboer be-
keek het werk en zei: Ga een keer 
naar Toon de Haas, hij is schilder.” 
En dat deed hij. “Voor de deur stond 
een jongeman met een hoed op. Hij 
bekeek mijn werk en zei: Ik zie het 
al, ik kan beter de schilderijen bij jou 
kopen. Ik kreeg zijn hele schilderkist 
cadeau. Veel later heb ik dit portret 
van hem gemaakt, hij kocht ook re-
gelmatig schilderijen bij mij en hij 
zorgde ook voor vele opdrachten.”

Adri Markus en Joop Kok
Toon vervolgt: “Ik ontmoette in de 
jaren negentig Hans van Seven-
ter, hij maakte kunstprogramma’s 
voor de EO. Moet je van mij ook 
eens doen, zei ik tegen hem en dan 

noem je dat programma: Toon schil-
dert een portret.” Zijn vrouw Adri 
Markus ontmoette hij toen ze voor 
hem kwam poseren. “Ik vond het 
een leuke meid. Gelukkig bleek mijn 
gevoel voor haar wederzijds en nu 
zijn wij alweer 15 jaar samen. Adri 
noemde de naam Joop Kok regel-
matig, zij had het vaak over hem, 
nou die man wilde ik dan ook wel 
eens ontmoeten. Joop werkte toen 
nog bij het architectenbureau Cees 
Dam. Ik heb een groot portret van 
hem gemaakt. Hij had toen nog lang 
haar. Joop liet de foto’s van zijn por-
tret zien aan zijn collega’s en vanaf 
die tijd was het Joop for president. 
Hij straalt ook wel veel kracht uit, 
maar bij mij heeft het doek de titel 
de architect gekregen.”

Cees Tas, Janna en Pierre
Een aantal jaren geleden ging Toon 
in Bacchus luisteren naar een lite-
raire avond. “Daar werd door de-
genen die dat wilden, een passage 
voorgelezen uit een favoriet boek. 
Cees Tas las een eigen geschre-
ven verhaal voor over Kapitein Rob, 
dat was mooie nostalgie. Na afloop 
dronken wij wat en kregen een goed 
gesprek. Ik heb hem gevraagd of hij 
voor mij wilde komen poseren. Toon 
maakte ook jaren geleden een por-
tret van Janna van Zon. “Ik wil jou in 
die zwarte jas schilderen”, was zijn 
verzoek. 
“Voor mij was het een enige erva-
ring. Verscholen achter een 1.80 
hoog doek werkte Toon driftig, ver-
telde aan een stuk door het ene hi-
larische verhaal na het andere ter-
wijl de penselen als het ware leken 
te krassen over het doek. Soms zag 
ik een deel van zijn hoofd alsof hij 
wilde weten of ik er nog wel stond. 
Ik, dertig jaar werkzaam met kun-
stenaars die voornamelijk met pen-
selen met één haar werkten, wist 
niet wat mij overkwam. Na enke-
le uren had Toon mij heel herken-
baar geportretteerd. Ik vond het ge-
weldig!” Het meest recente por-
tret dat te zien is tijdens de kunst-
route heeft Toon gemaakt van Pier-
re Tuning. “Mijn eerste contact met 
Pierre was toen hij nog in het be-
stuur zat van KCA. Wij hebben el-
kaar jaren niet meer gezien tot voor 
kort weer in het huiskamermuseum. 
Pierre wilde zelf liever een schilde-
rij met alleen zijn hoofd. Maar ik wil-
de juist laten zien dat Pierre maar 
één hand heeft. Dat is toch zijn han-
delsmerk. Dat maakt hem juist zo 
karakteristiek! Ach ja, je bent altijd 
op zoek naar modellen”, verzucht 
de rasschilder. “Maar, het wel moet 
klikken hè, want ik praat graag tij-
dens het schilderen.’ 

Janna van Zon

Muziek en film bij 
boekpresentatie
Aalsmeer - Op vrijdag 19 augus-
tus vindt om 17.00 uur de presenta-
tie plaats van ‘Een vrij ernstig geval’, 
Theodore van Houtens boek over de 
oorlogsjaren in Aalsmeer. Aan de 
boekpresentatie wordt onder ande-
ren meegewerkt door de Aalsmeer-
se journalisten Dick Piet en Pier-
re Tuning en door zanger Henk van 
Leeuwen, die enkele liedjes uit de 

oorlogstijd brengt. Van Leeuwen, 
bekend van de Westeinder Rond-
vaart, wordt begeleid door pianiste 
Ariadne Verstegen, die onlangs haar 
diploma Master of Performance be-
haalde in Utrecht. Schrijver Theo-
dore van Houten ziet haar als een 
zeer groot talent. Hij reikt de eer-
ste exemplaren van zijn boek uit 
aan acteur Helmert Woudenberg en 
aan Aalsmeers burgemeester Pie-
ter Litjens. Ook worden historische 
filmbeelden uit 1941 vertoond. De 
boekpresentatie is voor iedereen 
toegankelijk.

Seniorenmiddag met Parel 
van Jordaan in feestweek
Aalsmeer - Heel veel live-muziek 
biedt de feestweek Aalsmeer, die 
dit jaar gehouden wordt van 4 tot en 
met 10 september in de tent op het 
Praamplein. Tijdens de Aalsmeerse 
bandjesavond is het podium voor 
de Red Maddies, Lee Roud en Rood 
en tijdens de Miss Aalsmeer verkie-
zing gaat de spots aan voor Glennis 
Grace, the Exclusive Strings, Wolter 
Kroes en Jan Leliveld. Vrijdag trak-
teert de organisatie op de band 
Glamourma, Peter Beense, Adlici-
ous van de X-Factor en Jan Smit en 
de afsluiting is met Twenty 4 Seven, 
Captain Hollywood en DJ Alex van 
Oostrom met Amsterjamming. Kaar-
ten voor de woensdag kosten 8,50 
per stuk en voor de donderdag, vrij-
dag en zaterdag 19,50 euro in de 
voorverkoop. 
De feestweek biedt ook tal van gra-
tis activiteiten, zoals de SPIE sport-
avond, de Rabo kindermiddag en de 
seniorenmiddag met een optreden 
van de Parel van de Jordaan: Ans 
Tuin. Een rasechte Amsterdamse 

die als geen ander in staat is om het 
Amsterdamse repertoire te zingen. 
Aan de voet van die oude Wester, 
Oh Johnny en de Jordaanwals zijn 
van die klassiekers die Ans Tuin ten 
gehore brengt samen met Accorde-
onist Hans Kap. Deze oer-Amster-
damse smartlappenkoningin laat de 
harten van het publiek sneller klop-
pen. Als geen ander weet Ans emo-
ties van de toehoorders los te ma-
ken met liedjes uit de Amsterdam-
se Jordaan. De seniorenmiddag is 
op vrijdag 9 september van 14.00 
tot 16.00 uur. De zaal is open van-
af 13.30 uur. 

Kaartverkoop gaat snel!
Naar Wolter Kroes, Jan Smit of Cap-
tain Hollywood? Dan zeker snel 
kaarten gaan kopen bij café de 
Praam of de Bruna in de Zijdstraat, 
Ridder en Co in de Ophelialaan, Pri-
mera op het Poldermeesterplein of 
Marskramer Berg in winkelcentrum 
Kudelstaart. De kaarten ‘vliegen’ de 
deuren uit!

Expositie en verkoop eind augustus
150-Jarige Oud katholieke 
kerk ‘uit zijn dak’
Aalsmeer - In het laatste week-
end van augustus gaat de 150 jari-
ge Oud katholieke kerk aan de Oos-
teinderweg 394 ‘uit zijn dak’. Het ju-
bileum wordt zaterdag 27 augustus 
van 12.00 tot 17.00 uur gevierd met 
een open kerk. Een verkoopexpo-
sitie gaat ingericht worden met bij-
zondere en prachtige acryl- en olie-
verfschilderijen van Afke Borgman 
uit Aalsmeer. Tevens kunnen bezoe-
kers het gerestaureerde grote al-
taarschilderij bewonderen en vindt 
verkoop plaats van onder andere 
kaarten, boeken en kerkantiek uit 
een privécollectie. Zondag 28 au-
gustus zijn belangstellenden vanaf 

13.00 uur welkom in de ‘open kerk’ 
en kan eveneens nog de expositie 
van Afke Borgman bezichtigd wor-
den. Om 15.00 uur start een ponti-
ficale hoogmis en na afloop wordt 
geproost met een glaasje, als moge-
lijk in de tuin.

Restauratie dak
Giften voor de restauratie van het 
dak van de jarige kerk zijn overigens 
nog steeds nodig. Een bijdrage kan 
gestort worden op ING rekening-
nummer 35.97.85 t.n.v. Oud-katho-
lieke parochie H.Petrus en H.Paulus-
Aalsmeer onder vermelding van ‘Ja-
rige uit zijn dak’. 

Druk seizoen muziekvereniging
Start repetities bij Flora
Aalsmeer - Maandag 22 augus-
tus start voor de muzikanten van 
muziekvereniging Flora het seizoen 
2011/2012. De jeugdleden begin-
nen een week later, op 29 augustus, 
weer met de repetities en de lessen 
vangen aan op 5 september. Het be-
looft een druk seizoen te worden. 
Zaterdag 3 september is Flora te be-
luisteren tijdens de jaarlijkse brade-
rie in het centrum. Vanaf circa 11.00 
uur nemen de muzikanten plaats 
voor De Binding in de Zijdstraat en 
zullen vrolijke nummers ten geho-
re gebracht worden. Zondag 4 sep-
tember, tijdens de passage van de 
deelnemers aan Ride for the Roses, 
zal Flora wederom van zich laten 
horen in het centrum. 
Verder vindt op 24 en 25 septem-
ber de jaarlijkse rommelmarkt in het 
clubgebouw aan de Bilderdammer-
weg plaats. Spullen hiervoor kun-
nen reeds verzameld worden. Voor 
meer informatie kan Ton Hol via 
0297-326209 gebeld worden. In ok-
tober staat het jaarlijkse festival in 
Schoonhoven op de agenda. Na dit 
festival gaat Flora aan de slag met 

de muziek voor het jaarlijkse dona-
teurconcert op zaterdag 17 maart. 

Muzieklessen
Muziekvereniging Flora is een actie-
ve, gezellige vereniging waar nieu-
we leden altijd van harte welkom 
zijn. Het orkest staat onder leiding 
van dirigent Dick-Jan Veerbeek en 
repeteert op de maandagavond van 
20.00 tot 22.15 uur in het clubge-
bouw in Kudelstaart. Het jeugdor-
kest, eveneens onder leiding van 
Dick Jan, repeteert ook op de maan-
dagavond, maar eerder, van 19.00 
tot 19.45 uur. 
Het is mogelijk om muzieklessen bij 
Flora te volgen en wel op de maan-
dagmiddag. Lessen op de koperin-
strumenten worden verzorgd door 
de eigen dirigent, leerlingen van 
Flora die saxofoon spelen volgen 
hun lessen bij De Hint. Voor lessen 
op slagwerk heeft Flora een eigen 
docent. 
Meer informatie is te vinden op 
www.muziekverenigingflora.nl. Op 
deze site tevens veel foto’s van de 
afgelopen activiteiten.

Kaarten en informatie via website
Toonkunstkoor repeteert 
voor 9/11 concerten
Aalsmeer - Sinds deze week is het 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer 
weer begonnen met de repetities 
voor de 9/11 concerten in de Kar-
melkerk aan de Stommerweg op 10 
september om 20.15 uur en op zon-
dag 11 september in de Westerkerk 
in Amsterdam om 20.15 uur. Op die 
dag is het tien jaar geleden dat de 
ramp in de Twin Towers in New York 
plaatsvond. Het uit te voeren werk 
is het Requiem van de Noorse com-
ponist Iver Kleive dat onder ande-
re opgedragen is aan de slachtof-
fers van 9/11. Het Requiem is een 
imposant werk voor koor, orgel en 
twee solisten. Kleive wilde beginnen 
met componeren van het requiem 
op 11 september 2001, op die dag 
vond echter de aanval op de Twin 
Towers plaats. Het componeren was 
voor hem toen onmogelijk. Enke-
le jaren eerder had hij ook zijn zoon 

verloren. Hij voltooide het werk uit-
eindelijk pas in augustus 2002. De 
uitvoeringen zijn een Nederlandse 
première. Bij deze concerten wordt 
het Toonkunstkoor ondersteund 
door achttien zangers van het Os-
lo Bach koor waar Iver Kleive diri-
gent is. Het werk krijgt vanwege de 
recente gebeurtenissen in Noorwe-
gen nog een extra betekenis. Ook 
zal aan het begin van de concerten 
stil gestaan worden bij deze ramp. 
Iver Kleive zou zelf het orgel komen 
bespelen, maar recent heeft hij een 
ongeluk gehad waardoor dit onmo-
gelijk is. Gelukkig heeft het koor op 
korte termijn nog een vervanger ge-
vonden in de persoon van Geerten 
van de Wetering, afgestudeerd bij 
Jos van der Kooy, de vaste organist 
van de Westerkerk. Algemene infor-
matie en kaarten: www.toonkunst-
kooraalsmeer.nl.

Op zaterdag 17 en zondag 18 september

Bloemencorso door Dorp!
Aalsmeer - Het is enige tijd stil ge-
weest omtrent de voortgang van 
het Aalsmeers Bloemencorso, maar 
achter de schermen is de stichting 
druk bezig met de voorbereidingen.
Op zaterdag 17 september zal het 
Aalsmeers Bloemencorso door de 
straten van Aalsmeer trekken met 
als thema ‘Een nieuw begin’. Dit 
jaar zal het Aalsmeer’s Bloemencor-
so klein beginnen, maar de trend is 
gezet. Er zullen een aantal praalwa-
gens meerijden en reclamevoertui-
gen en deze worden ondersteund 
door de nodige muziekkorpsen.
Omtrent de route is de organisa-
tie in afwachting van de goedkeu-
ring van het verkeersplan. Maar om 
alvast een klein tipje van de sluier 
op te lichten: Het Aalsmeers Bloe-
mencorso gaat door het Oude Dorp, 
Aalsmeer Zuid en de Hornmeer. Het 

liefst doet de stoet ook Aalsmeer 
Oost en Kudelstaart aan, maar het 
budget laat het dit jaar niet toe. 
Op zondag 18 september kan het 
publiek in alle rust nog eens het 
Aalsmeerse Bloemencorso bekijken 
op het terrein van Crown Plaza Stu-
dio’s aan de Van Cleeffkade. De en-
tree is vrij. De mogelijkheid is om 
hier workshops te volgen, evenals 
in diverse stands voorlichting gege-
ven wordt op het gebied van bloe-
men en planten. 
Voor de kinderen zijn er diverse at-
tracties, zoals een draaimolen. Ook 
kan er gezellig nagepraat worden 
op het terras. Dus een dagje uit voor 
het hele gezin.
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met de Corso-
lijn: 0297 346278 of via email
peter@aalsmeers-bloemencorso.nl.

Tinka present op braderie
Aalsmeer - De thuisfrontcommis-
sie is zeer blij te kunnen melden 
dat Tinka zelf aanwezig zal zijn tij-
dens de corso braderie. Net als vo-
rig jaar zal de commissie in de Zij-
straat overheerlijke stroopwafels 
verkopen. Al het geld wat daar-
mee opgehaald wordt, komt volle-
dig ten goede aan het bijzondere 
werk wat Tinka in Brazilië doet. Dit 
jaar kunnen belangstellenden Tinka 

persoonlijk spreken en haar verha-
len horen over haar werk. Ook haar 
man Eduardo zal deze dag aanwe-
zig zijn. Voor verdere informatie kan 
een kijkje genomen worden op de 
website www.tinkahelpt.com.
Tevens zullen Tinka en Eduardo 
aanwezig zijn tijdens het midzomer 
festijn één week later op 10 septem-
ber op het Poldermeesterplein in 
Nieuw-Oosteinde. 

4 Rammende bands in P60
Amstelveen - Het nieuwe seizoen 
in P60 begint vrijdag 26 augus-
tus meteen hard, keihard. Vier ram-
mende bands met een live-reputa-
tie waar je u tegen zegt. De head-
liner van de avond is Sworn Ene-
my, die hun Nederlandse tour ein-
digen in P60. Al actief sinds 2000 
heeft deze hardcore band uit New 
York zelfs nog in de legendarische 
CBGB opgetreden. Door de jaren 
heen is Sworn Enemy niet rustiger 
geworden. Integendeel, hun release 
‘Total World Domination’ uit 2008 
werd getypeerd als de meest snel-
le, agressieve en harde plaat tot nog 
toe. De tweede internationale gast 
is één van de beste punkbands van 
Scandinavië: Misconduct. Door de 
jaren heen heeft de band zich ont-
wikkeld tot een gevestigde naam 
in de punkscene met een trouwe 
fanbase over de hele wereld. Dat 
is geen verrassing als je het podi-
um hebt mogen delen met bands 
als Madball, Sick Of It All, Korn, Slip-
knot en Turbonegro. Het laatste al-
bum ‘One Step Closer’ kwam uit in 
het najaar van 2010 en in de opvol-
gende Zweedse tour verkochten de 

meeste shows uit. Uitgeroepen tot 
‘beste Zweedse live act’ en podium-
beesten tot op het bot! Al het goe-
de komt niet alleen uit het buiten-
land, daarom nog twee Nederland-
se acts die de avond compleet ma-
ken: My City Burning en Better Left 
Buried. De beukers van My City Bur-
ning staan bekend om hun geweldi-
ge live show en maken hardcore zo-
als het bedoeld is met een mix van 
oldscool en trash. De recente re-
lease ‘Lone Wolves’ (2010) werd net 
zoals hun debuut EP goed ontvan-
gen. Hoewel uit de polder doen ze 
zeker niet onder voor hun interna-
tionale vrienden van vanavond. Te-
vens van Nederlandse bodem is 
Better Left Burried. Deze jongens 
zijn hard aan de weg aan het timme-
ren en releasde reeds twee EP’s. Het 
wachten is nu op de langspeelplaat. 
Kortom, een avond vol met beuken-
de, (inter) nationale live acts. Kom 
dus langs op 26 augustus en knal 
met P60 het nieuwe seizoen in! De 
zaal is open vanaf 20.00 uur, aan-
vang 20.30 uur, en de toegang be-
draagt 12,50 euro in de voorverkoop 
en 13,50 euro aan de zaal.

Open dagen 100 jaar Flora
Aalsmeer - Dit jaar bestaat de coö-
peratie bloemenveiling FloraHolland 
100 jaar. Al een eeuw lang wordt er 
door bloemen- en plantenkwekers 
in heel Nederland samengewerkt in 
coöperatieve veilingorganisaties De 
veiling viert haar honderdjarig be-
staan onder de titel ‘100 jaar kleur’. 
In het kader daarvan zet FloraHol-
land in september en oktober haar 
deuren op alle vestigingen feeste-
lijk open. Iedereen is van harte wel-
kom: kwekers, klanten, omwonen-
den, medewerkers, leveranciers en 
hun familieleden. Tijdens de open 
dagen kunnen bezoekers kennis-
maken met de kleurrijke en dynami-
sche wereld van FloraHolland. Wat 
gebeurt er allemaal in de veiling-
complexen? Hoe worden bloemen 
en planten dagelijks geveild? Hoe 

komen de producten zo snel bij de 
handelsbedrijven en in de winkels? 
Hoeveel mensen werken in de vei-
ling en wat voor functies vervullen 
zij? Tijdens de open dagen kunnen 
bezoekers ook hun eigen inkoop-
vaardigheden op de veilingklok tes-
ten. Voor kinderen worden speciale 
activiteiten georganiseerd. 
De open dagen vinden plaats op za-
terdag 17 september van 10.00 tot 
15.00 uur in FloraHolland Naaldwijk, 
op zaterdag 24 september van 10.00 
tot 14.00 uur in FloraHolland Rijns-
burg, op zaterdag 24 september van 
10.00 tot 15.00 uur in FloraHolland 
Bleiswijk, op zondag 25 september 
van 11.00 tot 15.00 uur in FloraHol-
land Eelde en zaterdag 1 oktober 
van 10.00 tot 15.00 uur in FloraHol-
land Aalsmeer.
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Lions Club Aalsmeer Ophelia Lions Club Aalsmeer

Lions golfdag om vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten
Aalsmeer - Na het succes van vo-
rig jaar organiseren de beide Li-
onsclubs Aalsmeer en LC Ophe-
lia op vrijdag 30 september weder-
om een golfdag. De netto opbrengst 
zal dit jaar gebruikt worden om een 
groot aantal Aalsmeerse vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten. De Lions-
clubs gaan dat doen door de vrijwil-
ligers een varend diner aan te bie-
den tijdens de verlichte botenshow 
begin september. Het uitje is be-
doeld voor diegenen die zich het he-
le jaar belangeloos inzetten voor ou-
deren, zieken, alleenstaanden, kort-
om iedereen die een helpende hand 
behoeft, maar ook de vrijwilligers 
die zich inzetten voor kunst en cul-
tuur. De Lions golfdag gaat plaats-
vinden op de fraaie en uitdagen-
de baan van de Golfclub Liemeer 
in de gemeente Nieuwveen. Er zal 
een 18 holes Stableford wedstrijd 
(Texas Scramble) worden gespeeld 
met een gunshot start om 12.00 uur. 
Om deze golfdag tot een succes te 
maken, en dus een zo hoog moge-
lijke opbrengst te realiseren, mikken 
de Lionsclubs met name op bedrij-
ven die deze golfdag goed kunnen 
gebruiken om de contacten met hun 
relaties te verstevigen. Er is ook ge-
dacht aan de mensen die het golf-
spel nog niet beheersen. Voor hen 
wordt er een clinic georganiseerd. 
Onder leiding van een golf profes-
sional zullen de beginselen van het 

golfspel worden bijgebracht en in 
de praktijk beoefend. De facilitei-
ten van de Golfclub Liemeer met 
z’n uitgebreide terras, het sfeervol-
le clubhuis en het prima restaurant 
bieden na afloop van de wedstrijd 
en clinic volop gelegenheid om de-
ze sportieve dag met uw relaties en 
vrienden op een plezierige manier 
af te ronden. De kosten voor deze 
geheel verzorgde golfdag bedra-
gen 140 euro per persoon, de clinic 
kost 130 euro. Hierin zijn koffie bij 
ontvangst, lunchpakket, verzorging 
door de baan, aperitief, diner alsme-
de licht alcoholische dranken inbe-
grepen. De inschrijving loopt op dit 
moment goed, maar er is nog ruim-
te voor meer deelnemers. Voor in-
schrijving en/of verdere inlichtin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met Cees de la Haye via 06-
53195612 en ceesdelahaye@gmail.
com of Lia Gardenier-van Andel via 
06-51197123, fax 0297 362872 en 
lia.gardenier@inter.nl.net. 

Vaartocht door bovenlanden
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 12 au-
gustus hield het op met regenen en 
kwam rond 16.30 uur de zon door, 
uitstekend weer voor de traditione-
le vaartocht van de stichting De Bo-
venlanden Aalsmeer. Rond de 110 
donateurs verzamelden zich rond 
19.00 uur bij zorgcentrum Aalsmeer 
om daar op de boot te stappen. Het 
schip, de Koningin Juliana, bood 
weer de unieke mogelijkheid om 
vanaf het open bovendek op de bo-
venlanden tussen de Oosteinder-
weg en de Ringvaart neer te kijken. 
De inspanningen van De Bovenlan-
den en , wat natuurgebieden betreft, 
de stichting Landschap Noord Hol-
land, hebben een doorslaggevende 
rol gespeeld om de schoonheid van 
dit gebied te behouden. Door voor-
zitter Nico Borgman werd tijdens 
deze vaartocht een deskundige toe-
lichting gegeven over de resultaten 
ven deze inspanningen. De plannen 
inzake de realisatie van De Groe-
ne As, als onderdeel van de ecolo-
gische verbindingszone, voorzien 
in de realisatie van clusters van na-

tuurgebieden en teeltakkers om de 
400 à 500 meter, de zogenaamde 
stapstenen. Dankzij financiële bij-
dragen, van met name Mainport & 
Groen en de provincie Noord-Hol-
land, zijn reeds meerdere stapste-
nen gerealiseerd. Vastgesteld kan 
worden, dat het behoud van het 
landschap nog verder inspanningen 
zal blijven vragen. Het uitzicht tus-
sen de rietlanden en natuurgebie-
den vanaf de Molenpoel op molen 
De Zwarte Ruiter was uniek en dui-
delijk zichtbaar was dat de inspan-
ningen voor het natuurbehoud hier 
resultaat hebben. Molen De Zwar-
te Ruiter is in 1778 gebouwd om de 
Zwarte Polder, later de Schinkelpol-
der, te bemalen. Vanaf 1919 werd 
deze molen gebruikt als korenmo-
len. 
De Bovenlanden Aalsmeer heeft 
thans rond de 340 donateurs. Voor 
aanmelding als donateur of voor 
meer informatie over de stich-
ting De Bovenlanden kan con-
tact opgenomen worden via  
info@bovenlanden.nl.

Cursus sterrenkunde bij Crea
Aalsmeer - Crea start per septem-
ber weer met een cursus sterren-
kunde. Wie iets meer weten over de 
plaats van de aarde in het zonne-
stelsel of over een plek in het heelal 
kan deelnemen aan een cursus op 
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur in het fort aan de Drecht. De 
cursus is zowel voor beginners als 
voor gevorderden. 

Voorkennis is niet nodig, belang-
stelling en nieuwsgierigheid een 
vereiste! Altijd al willen weten hoe 
en waarom een Tsunami ontstaat en 

of reizen door de tijd mogelijk is? 
Neem deel aan de cursus en ont-
dek hoe mooi de ruimte is aan de 
hand van de laatste foto’s. Leer iets 
over radiosterrenkunde en de voor-
trekkers rol van Nederlandse astro-
nomen. 
Wist u dat de grootste radioteles-
coop van de wereld in Nederland 
staat? Verandert het klimaat echt 
in een tropische kas of wordt het 
juist weer kouder? Het antwoord is 
te ontdekken op een dinsdagavond! 
Inlichtingen en opgave zie de web-
site www.crea-uithoorn.com.

Hulp voor Historische Tuin 
Aalsmeer - Potplantenbedrijf G. 
Buis GZN gevestigd aan de Uiter-
weg heeft ervoor gezorgd dat al-
le buxusvormen weer in model zijn 
gebracht op de Historische Tuin. De 
buxusbomen moeten onderhouden 
worden in de zomer om ze mooi te 
houden in het voorjaar. Dit initia-
tief is vanuit de heer G. Appelman 
en zijn personeel gekomen en wordt 
zeer op prijs gesteld door de Histo-
rische Tuin. En misschien is het een 
aanzet voor andere bedrijven om 
ook wat te betekenen voor de His-
torische Tuin. Het is zeker de moei-
te waard om de gesnoeide buxus-
bomen te komen te bekijken op de 
Historische Tuin. Ook de fruitbomen 
zijn prachtig op dit moment, het fruit 
is tevens te koop. In het Historisch 

Centrum van Oud Aalsmeer kan een 
tentoonstelling over het 60-jarig be-
staan van de Aalsmeerse Brand-
weer bezichtigd worden. De Histo-
rische Tuin is bereikbaar via de brug 
op het Praamplein en is iedere dins-
dag tot en met vrijdag geopend van 
10.00 tot 16.30 uur en in het week-
end van 13.30 tot 16.30 uur. Toe-
gangsprijzen zijn: 4 euro voor vol-
wassenen, 3,50 euro voor 65+ers 
en kinderen tot 12 jaar en muse-
umkaarthouders hebben gratis  
entree. Meer informatie over de His-
torische Tuin via www.historische-
tuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562. 
Ook geïnteresseerde bedrijven die 
de Tuin een handje willen helpen, 
kunnen via deze weg contact op-
nemen. 

Vlootschouw en expositie Verhoef boten

Westeinderhavendag: Voor 
elk wat wils 3 september
Aalsmeer - Op loopafstand van 
het centrum wordt de Westeinder-
havendag op zaterdag 3 september 
dit jaar geconcentreerd bij Jachtha-
ven Drijfhuis en de Historische Tuin 
aan het begin van de Uiterweg. Met 
een goede zichtbare wegmarke-
ring zijn beiden te vinden. De orga-
nisatie doet nog een dringende op-
roep om iedereen die een Verhoef-
boot heeft, zich aan te melden voor 
de vlootschouw of specifiek een be-
paald type boot tentoon te stellen. 
De organisatie heeft inmiddels al 
24 verschillende types, maar ook 
de bekende kleine tourbootjes zijn 
van harte welkom om mee te doen 
met de vlootschouw. Hoe meer, hoe 
mooier het spektakel. Ook kan er 
aangemeld worden voor de nauti-
sche vrijmarkt, met de verplichting 
dat het wel nautische spullen moe-
ten zijn. U heeft vast wel spulletjes 
die bij nadering van einde seizoen 

te koop kunnen worden aangebo-
den. En niet te vergeten: De gezel-
lige barbecue bij Jachthaven Sten-
huis, van waar het verlicht varen 
en het vuurwerk gezien kan wor-
den Aanmelden voor dit alles kan 
via promotie@aalsmeerwesteinder.
nl. Gedurende de dag is er voor jong 
en oud voor elk wat wils, zoals een 
watersportbeurs met gezellige kra-
men, rondvaarten over de Westein-
derplassen, gratis watertaxi’s vanaf 
Praamplein naar ’t Drijfhuis, optre-
dens van Shantykoren, gezellige ho-
recahoek en niet te vergeten de kin-
derspelletjes met de bekende wa-
terbal. 

De organisatie heeft in deze dit jaar 
de primeur: Hole in the wall, heet 
dit nieuwe waterspel. Het volledi-
ge programma van de westeinder-
havendag is te vinden op de web-
site www.westeinderhavendagen.nl.

Nostalgische Kwakelse avonden
De Kwakel - Zaterdag 20 augus-
tus wordt alweer de 25e braderie in 
De Kwakel georganiseerd. Het team 
van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
is hier ook weer aanwezig. Ditmaal 
staat de kraam in de Kerklaan ter 
hoogte van de voormalige Rabo-
bank. Aan deze kraam kunnen en-
treekaarten gekocht worden voor 
de Nostalgische Kwakelse avon-
den op 30 september en 14 okto-
ber in dorpshuis De Quakel. Vanwe-
ge de grote toeloop in het verleden 
is er voor twee vrijdagavonden ge-
kozen. De aanvang van beide avon-

den is 19.30 uur. De zaal gaat open 
om 18.30 uur. Er zullen nieuwe ou-
de films vertoond worden van De 
Kwakel vroeger en een fotopresen-
tatie op een groot scherm van ou-
de prenten. De entreeprijs is 5 euro 
per persoon. Wie niet naar de bra-
derie kan komen, kan kaarten be-
stellen en afhalen bij: Dirk Plasme-
ijer, Orchideelaan 45 in De Kwa-
kel, tel.0297-563335, bereikbaar van 
18.00 tot 19.00 uur. 

E-mail: dipla@kabelfoon.nl en web-
site: www.de-kwakel.com.

Boekenmarkt in Haarlem
Streek - Op zaterdag 20 augustus 
organiseert Oud Boekje van 9.30 tot 
16.30 uur een boekenmarkt op het 
Nieuwe Kerksplein in het centrum 
van Haarlem. Op dit gezellige plein 
staan boekhandelaren met een keur 
aan verschillende soorten boeken 
klaar. Niets is leuker dan zelf nog 
een boek vast te houden en te bekij-
ken. Bovendien zijn er allerlei koop-
jes te vinden. De Nieuwe Kerk is de 
hele dag geopend en belangstellen-
den kunnen in groepjes met de kos-
ter de kerk bezichtigen. Dit is een 
unieke gelegenheid om deze mooie 
kerk van binnen te zien, want de kerk 
is normaliter gesloten! Meer info op  
www.oudboekje.nl of 06-3943 6143.

Amstel Boekenmarkt 
Op de prachtige locatie langs de 
Amstel bij het Muziektheater in Am-
sterdam is zondag 21 augustus van 
10.00 tot 17.00 uur de Amstel Boe-
kenmarkt met vele meters boe-
ken. Boekensnuffelaars uit de regio, 
maar ook uit heel Nederland, kun-
nen op deze zondag een grote keu-
ze aan interessante en bijzondere 
boeken van bijna 100 Nederlandse 
antiquaren op deze markt aantref-
fen. Het aanbod varieert van oude 
kinderboeken tot poëzie, van litera-

tuur tot strips en van boeken over 
sport tot geschiedenis. Romans, na-
slagwerken, boekenweekgeschen-
ken, topografische werken, archi-
tectuur, kookboeken, oude strip- en 
jeugdboekjes, Verkadealbums, enz. 
Gewoon te veel om op te noemen. 
Liefhebbers voor de eerste wereld-
oorlog kunnen deze zondag speci-
aal aan hun trekken komen, want de 
markt heeft dit onderwerp als speci-
aal thema. 

Op plaatsnummer één bij de Blauw-
brug is een speciale stand met ou-
de Landkaarten en Schoolplaten 
van Isings, Koekkoek en Jetses. Ook 
kunnen daar alle nostalgische Ver-
kadealbums van Jac. P. Thijsse en 
andere Plaatjesalbums worden be-
wonderd, gekocht, verkocht, geruild 
en getaxeerd. 

Iedereen wordt aangeraden verza-
melwaar mee te nemen. Veel boe-
kensnuffelaars kunnen op deze 
boekenmarkt zeker datgene vinden, 
waar ze al lang naar op zoek zijn! 
Voor iedereen is er wel iets te vin-
den, van goedkoop tot prijzig, van 
gangbaar tot zeldzaam. Info: Hes-
ke Kannegieter: 020-6275794 of 06-
43902436. Email: info@kantien.nl.

Cursussen voor partners en kinderen

Omgaan met dementie
Streek - Het Mantelzorg Steunpunt 
organiseert in september twee cur-
sussen ‘Omgaan met dementie’, over 
het omgaan met uw dementerende 
partner of ouder. Het kan gaan om 
een dementerende die thuis woont 
of die opgenomen is in een ver-
pleeg- of verzorgingshuis. Er is een 
cursus voor partners en een cursus 
voor kinderen van een dementeren-
de. Naast informatie over dementie 
wordt volop de gelegenheid gege-
ven voor het delen van ervaringen. 
De cursus gaat uit van de belevings-
gerichte benadering. Dit betekent 
meegaan in de beleving en gevoels-
wereld van de dementerende. Deze 
benadering heeft een gunstige in-
vloed op het dagelijks functioneren 

en biedt ruimte voor wat echt telt: 
het contact. De cursus voor partners 
van dementerenden start maandag 
26 september en wordt van 10.30 
tot 12.30 uur gegeven in het ge-
bouw van Amstelring aan de Lutu-
listraat 145 te Hoofddorp. De cursus 
bestaat uit acht bijeenkomsten. De 
cursus voor kinderen van demente-
renden start op woensdagavond 28 
september en is van 19.30 tot 21.30 
uur in de Samenloop aan de Hank-
straat 3 in Hoofddorp. De cursus be-
staat uit zes bijeenkomsten. 
Voor informatie en aanmelding: 
Mantelzorg Steunpunt 0900-
1866, mantelzorg@mantelzorg- 
steunpunt.nl of www.mantelzorg-
steunpunt.nl.

Grootschalig gezondheidsonderzoek

Afname jonge drinkers 
in regio Amstelland
Aalsmeer - Het aantal jongeren in 
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Am-
stel en Uithoorn dat onder de zestien 
start met het drinken van alcohol is 
fors afgenomen tussen de schoolja-
ren 2005/2006 en 2009/2010. Ook 
roken en drugsgebruik nemen af. 
De meeste jongeren zitten lekker in 
hun vel en hebben geen grote psy-
chosociale problemen. Jongeren 
vrijen niet altijd veilig en het groot-
ste deel voldoet niet aan de lande-
lijke richtlijnen voor bewegen en 
groente- en fruitconsumptie. VM-
BO-leerlingen scoren op alle punten 
ongezonder dan HAVO/VWO-leer-
lingen. Dit zijn enkele van de uit-
komsten van het grootschalige ge-
zondheidsonderzoek dat de GGD in 
het schooljaar 2009/2010 heeft ge-
houden onder jongeren van dertien 
tot en met zestien in de regio Am-
stelland. Dit is de tweede keer dat 
dit onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Genotmiddelen
Minder jongeren gebruiken alcohol, 
drugs of roken. Met name het aan-
tal jongeren dat aan alcohol begint, 
is tussen 2005 en 2009 sterk afge-
nomen. Onder tweedeklassers is in 
2009 zowel de groep recente drin-
kers als de groep die overmatig 
dronk (binge drinking) in vergelij-
king met 2005 gehalveerd (respec-
tievelijk van 45% naar 20% en van 
23% naar 13%). Onder vierdeklas-
sers is het alcoholgebruik met onge-
veer een vijfde afgenomen. Ook de 
houding van de ouders is in de peri-
ode 2005 - 2009 veranderd. Ouders 
vonden het in 2009 minder vaak 
goed dat hun kind alcohol dronk. 

De boodschap, ‘Geen 16?, geen 
druppel’ lijkt door jongeren en hun 
ouders met succes te zijn opgepikt. 
Toch gebruiken jongeren op het 
voortgezet onderwijs nog vaak ge-
notmiddelen, met name vierdeklas-
sers, jongens en VMBO-leerlingen. 
In klas vier van het VMBO rookte 
30% van de jongeren, dronk ruim de 
helft (56%) recent overmatig en ge-
bruikte 17% recent hasj of wiet. In 
klas vier van HAVO/VWO is dat res-
pectievelijk 12% voor roken, 34% 
voor overmatig alcohol gebruik en 
10% voor hasj en wiet. 

Goed in vel
De meeste jongeren (82%) in de re-
gio Amstelland zijn tevreden met 
hun gezondheid. Ook de relatie met 
de ouders lijkt goed. Driekwart van 
de leerlingen voelt zich begrepen 
door de eigen ouders en een nog 
grotere groep (89%) zegt het ge-
voel te hebben dat hun ouders van 
hen houden. Het merendeel van de 
leerlingen heeft genoeg vrienden. 
Slechts een kleine groep jongeren 
(11%) vindt het niet leuk of vrese-
lijk op school. Op het VMBO heb-
ben leerlingen het op school minder 
vaak naar hun zin dan op de HAVO/
VWO. Ook wordt op het VMBO va-
ker van school verzuimd en wordt er 
vaker gepest. 

Ruim 60% van de jongeren in de re-
gio Amstelland voldoet niet aan de 
landelijk gestelde norm om dage-
lijks fruit- en groente te eten. 85% 
van de jongeren haalt de Neder-
landse norm voor gezond bewegen 
van dagelijks tenminste een uur ma-
tig intensief bewegen niet. Het aan-
tal jongeren dat ontbijt (tweede-
klassers) en groente eet (tweede en 
vierde klassers) is tussen 2005 en 
2009 wel toegenomen. Het percen-
tage leerlingen dat genoeg beweegt 
volgens de richtlijn is echter afge-
nomen. Bijna 30% van de jongeren 
in klas vier heeft al eens geslachts-
gemeenschap gehad, wat niet altijd 
veilig gebeurde. Ook voor voeding-
gewoonten, bewegen en veilig vrijen 
vertonen leerlingen op het VMBO 
vaker dan leerlingen op het HAVO/
VWO ongezond gedrag. 

Verbeteren gezondheid
Na het invullen van de vragen-
lijst door de ruim 2000 jongeren uit 
klas twee en vier van het VMBO en 
HAVO/VWO in de regio Amstelland, 
kregen de jongeren een persoon-
lijk gezondheidsprofiel op maat. 
Het gezondheidsprofiel bevatte ad-
vies en informatie over verschillende 
onderwerpen uit de vragenlijst. Het 
gezondheidsonderzoek levert gege-
vens waarmee scholen, gemeenten, 
GGD-en en andere regionale instel-
lingen gericht kunnen werken aan 
de verbetering van de gezondheids-
toestand van de jongeren. 
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Vanaf volgende week iedere donderdag

Vishandel J. Molenaar nieuw 
op Poldermeesterplein
Aalsmeer -Vanaf donderdag 25 au-
gustus gaat vishandel J. Molenaar 
wekelijks deel uitmaken van het 
winkelbestand op het Poldermees-
terplein in Nieuw-Oosteinde. Al ne-
gentien jaar hebben Janet en John 
Molenaar hun eigen viskar in Heem-
stede en ook alweer tien jaar ver-
koopt het echtpaar haar visspeciali-
teiten in winkelcentrum Kudelstaart 
op woensdag van 9.30 tot 13.00 uur. 
De vishandel op het Poldermees-
terplein is vanaf volgende week ie-

dere donderdag bemand van 8.00 
tot 17.30 uur. “We verkopen de he-
le dag warme gebakken vis”, vertelt 
John Molenaar, die in Kudelstaart al 
wekelijks veel klanten uit Aalsmeer 
mag begroeten. “We zijn al aardig 
vertrouwd in deze gemeente”, ver-
volgt de vishandelaar vrolijk. Naast 
warme lekkerbekjes en kibbeling 
verkoopt J. Molenaar ook vele soor-
ten verse vis, waar onder natuurlijk 
nieuwe haring, en is de vishandelaar 
gespecialiseerd in roerbakschotels. 

Bekend staat de vishandel verder 
ook om haar gemarineerde zalm, di-
verse heerlijke salades en topsau-
sen. “Alles van super kwaliteit”, laat 
Molenaar tot slot weten. 

Vast en zeker dat vanaf volgen-
de week donderdag vaker vis op 
het menu zal staan bij de huishou-
dens in Nieuw-Oosteinde. De ope-
ningsaanbieding is in ieder geval de 
moeite meer dan waard: 500 Gram 
kibbeling voor 7 euro.

Ecuarosa nieuw onderdeel
Florimex Group breidt uit
Aalsmeer - Florimex heeft over-
eenstemming bereikt over de aan-
koop van Ecuarosa, een toonaange-
vende importeur van Ecuadoriaan-
se rozen in Spanje. De klantenkring 
van Ecuarosa omvat 170 bloemisten. 
Florimex Ecuador zal de rozen gaan 
leveren. Winfried Falk, CFO van de 
Florimex Group, ziet in deze overna-
me een versterking van de positie 
van Florimex Spanje in dit luxe seg-
ment. “Niet alleen nemen we per 1 
september aanstaande alle import- 
en distributieactiviteiten van Ecua-
rosa over maar ook enkele mede-
werkers van dit bedrijf zullen ons 
Florimex team in Spanje en Ecua-
dor gaan versterken. Daardoor ont-

staat zowel in Spanje als in Ecua-
dor een krachtige uitvalsbasis voor 
onze commerciële activiteiten.“ De-
ze overname betekent ook voor de 
afnemers van bloemen en sierplan-
ten van Florimex een gunstige ont-
wikkeling, terwijl ook de interne sy-
nergie door deze overname zal wor-
den bevorderd. De Florimex Group 
bestaat in Nederland uit Sierafor 
(boeketten), Baardse (planten), 
Starkenburg (bloemen) en Florimex 
(greens). Internationaal gezien heeft 
Florimex vestigingen in Spanje, Por-
tugal en Ecuador. Export van bloe-
men en planten is de kernactiviteit. 
Het concern heeft een jaaromzet 
van ruim 200 miljoen euro.

Kunstwerken en historische tribunebankjes

Unieke producten op Ride 
for the Roses benefietveiling
Aalsmeer - Draagt u de strijd tegen 
kanker een warm hart toe? Doe dan 
mee aan de benefietveiling van Flo-
raHolland. Breng een bod uit op één 
van de zeer speciale producten: van 
unieke kunstwerken en historische 
tribunebankjes tot originele wieler-
shirts. De opbrengst van de veiling 
komt volledig ten goede aan KWF 
Kankerbestrijding. De actie wordt 
georganiseerd in het kader van de 
Ride for the Roses: hét fietsevene-
ment dat jaarlijks wordt gehouden 
om geld in te zamelen voor KWF 
Kankerbestrijding. 

Dit jaar is de start en de finish op 
zondag 4 september op het terrein 
van bloemenveiling FloraHolland in 
Aalsmeer. De dag ervoor, zaterdag 
3 september, stappen ook veel sier-
teeltprominenten op de fiets voor 
de traditionele Pre Ride for the Ro-
ses. Eén van de te veilen produc-
ten is een kunstwerk van Syl Gran-
neman. Dit prachtige met de hand 

beschilderd stapelwagenbled is van 
de hand van kunstschilder Syl Gran-
neman. In dit unieke kunstwerk ver-
beeldt Granneman alle facetten van 
het leven: het aluminium bled sym-
boliseert de hardheid van het leven, 
de prachtige rode roos de zachtheid 
en passie voor het leven en de he-
lende kracht van er voor een ander 
zijn. Dit kunstwerk van circa 1 bij 1,3 
meter is speciaal gemaakt voor Ride 
for the Roses 2011. Bieden? http://
link.marktplaats.nl/472716989. Ook 
een schilderij van Menno Baars gaat 
geveild worden. Door het publiek en 
in de media wordt het expressionis-
tische werk van Menno Baars vaak 
vergeleken met dat van Karel Appel. 
Baars schildert heftig en snel. Met 
grote gebaren worden koortsach-
tig en met krachtige streken enor-
me hoeveelheden olieverf en acryl-
verf op het doek aangebracht. Des-
noods rechtstreeks uit de tube en 
met twee handen tegelijk. Baars 
is een gepassioneerd kunstenaar. 

Hij wil geen werk maken voor een 
kleine groep, maar communice-
ren met het grote publiek: “Ik wil 
dat van mijn werk wordt gehouden 
en dat het bewonderd wordt. Ik wil 
dat mijn werk is van de mensen die 
de puurheid erin kunnen zien.” Dit 
schilderij wordt verkocht bij galerie 
Sous-Terre in Aalsmeer tijdens de 
Kunstbeurs aan de Westeinderplas-
sen van vrijdag 9 tot en met zondag 
11 september. 
Meer informatie: www.kunst-
beursaandewesteinderplassen.
nl. Bieden? http://link.marktplaats.
nl/472721583. En: Grijp uw kans 
om in het bezit te komen van een 
historisch tribunebankje van bloe-
menveiling FloraHolland Aalsmeer. 
De veiling stelt drie verschillen-
de tribunebanken ter beschikking. 
Ze zijn jarenlang gebruikt om snij-
bloemen in te kopen. Een prach-
tig stuk Nederlandse geschiedenis! 
Bieden? http://link.marktplaats.nl/ 
472687772. 

Aanvragen kan tot 3 september
“Het’ burendag-idee is de spelletjesmiddag
Aalsmeer - In aanloop naar Buren-
dag op 24 september bedachten bu-
ren in Noord-Holland al 100 goede 
ideeën voor een leukere buurt. Am-
sterdam bedacht tot nu toe verreweg 
de meeste ideeën. Haarlem en Den 
Helder volgen op de voet. Het thema 
van deze Burendag is: Koppen bij el-
kaar. Burendag 2011. 
Organisatoren Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds roepen buren in heel 
Nederland op de koppen bij elkaar te 
steken en samen Burendag te vieren. 
De top 3 van ideeën in Noord-Hol-
land op dit moment is: 1. Spelletjes-
middag, 2. Opfleuren van de buurt en 
3. Creatieve dag. Buren in heel Neder-
land bedachten in totaal al 1200 idee-
en voor Burendag. Dit zijn er ruim 400 
meer dan vorig jaar deze tijd. Zo gaat 
een buurt bijvoorbeeld vlotten bou-

Al ruim 150.000 bezoekers

Fokker 100 op Panorama-
terras een groot succes
Schiphol - In minder dan drie 
maanden tijd hebben ruim 150.000 
bezoekers de Fokker 100 op het 
Panoramaterras van Schiphol be-
zocht. “De belangstelling is over-
weldigend”, aldus Otto Ambagts-
heer, business area directeur Con-
sumers van Amsterdam Airport 
Schiphol. “De belangstelling voor 
het toestel is nog groter dan we in 
de meest positieve scenario’s had-
den verwacht”, volgens Ambagts-
heer. “De reacties van de bezoekers 
zijn dan ook buitengewoon positief. 
De Fokker 100 vormt enerzijds het 
decor van een beknopte historie in 
de vaderlandse luchtvaart en tege-
lijkertijd kun je een kijkje nemen in 
de - vaak toch onbekende en span-
nende - wereld van de cockpit. Een 
bezoek aan deze Fokker 100 is dan 
ook een heuse luchtvaartbeleving 
en dat verklaart voor een belang-
rijk deel de grote belangstelling van 

onze bezoekers.” Het Panoramater-
ras is te vinden op de tweede ver-
dieping tussen Vertrekhal 1 en 2, en 
biedt uitzicht op het platform en een 
van de start- en landingsbanen van 
Schiphol. Het bezoek aan de Fokker 
100 is gratis. 

De KLM Cityhopper Fokker 100 
werd op 1 juni onder veel belang-
stelling opengesteld voor het pu-
bliek. De bezoekers van het Pano-
ramaterras kunnen in de Fokker 100 
de cockpit bekijken, meldingen van 
de verkeerstoren horen, plaatsne-
men in de originele passagiersstoe-
len, een kijkje nemen in het bagage-
ruim en meer te weten komen over 
de historie van Fokker. De Fokker 
100 is een schenking van KLM aan 
Amsterdam Airport Schiphol. Het 
vliegtuig vloog de eerste keer op 2 
maart 1989 en voor het laatst op 19 
februari 2010.

Groene desktopper

Bureauplant van het jaar 
2011: Vingerplant
Aalsmeer - De luchtzuiverende 
vingerplant is de bureauplant van 
het jaar 2011. Een jury met verte-
genwoordigers uit de wetenschap 
en praktijk boog zich over een se-
lectie planten om er één uit te roe-
pen tot bureauplant van het jaar. De 

vingerplant volgt daarmee de Fla-
mingoplant op. De Vingerplant (Fat-
sia japonica) dankt haar Nederland-
se naam aan het handvormig blad 
met zeven tot elf groene vingers. 
Deskundigen, onder meer afkom-
stig van Fytagoras Plant Science, 
het Nationaal Gezondheidsinstituut 
(NIGZ) en Praktijkonderzoek Plant 
en Omgeving (PPO/WUR) nomi-
neerden drie luchtzuiverende plan-
ten: de Vriesea, de Graslelie (Chlor-
ophytum) en de Vingerplant (Fatsia 
japonica). De planten werden ook 
twee maanden getest op bureaus in 
het midden- en kleinbedrijf evenals 
op thuiswerkplekken. Juryvoorzitter 
Prof. dr. Bert van Duijn (Fytagoras 
Plant Science): “Je hoeft geen groe-
ne vingers te hebben om deze bu-
reauplant in leven te houden, zelfs 
zonder veel daglicht doet de plant 
het uitstekend. Daarnaast heeft 
de Vingerplant een hoog luchtzui-
verend vermogen en is er een ex-
tra psychologisch effect. Onderzoek 
heeft aangetoond dat iedereen die 
langer dan vier uur per dag met een 
beeldscherm werkt, zich aantoon-

baar prettiger voelt en productiever 
is dankzij planten op de werkplek.” 
Ook voor de plantentesters was de 
Vingerplant favoriet. “De Vinger-
plant heeft een frisse, groene kleur 
met mooie, glanzende bladeren en 
blijft lang mooi”, aldus de mees-
te gebruikers. Het belang van ka-
merplanten op werkplekken is uit-
voerig onderzocht door onder meer 
TNO Kwaliteit van Leven en ruimte-
vaartorganisatie NASA. Onderzoe-
ken tonen aan dat het raadzaam is 
om op de werkplek tenminste twee 
planten per twaalf vierkante meter 
te plaatsen. 
Meer informatie over planten is te 
vinden op www.ikenmijnplant.nl

Geen oneigenlijke concurrentie meer
SNCU positief over uitspraak 
rechter tegen Polenconstructies
Streek - De SNCU is positief over 
de uitspraak van de kantonrechter 
in Roermond. De rechter oordeel-
de in een zaak die FNV Bondgeno-
ten aanspande, dat uitzendkrachten 
in dienst van een Pools uitzendbu-
reau en in Nederland ter beschik-
king gesteld, volgens de Neder-
landse CAO moeten worden be-
taald. Op deze manier wordt onei-
genlijke concurrentie weggenomen 
en is er ook vanuit de rechterlijke 
macht steun gecreëerd voor corri-

gerend optreden. Daarnaast heeft 
de uitspraak bredere werking dan 
alleen uitzendconstructies in het 
Beroepsgoederenvervoer. Het heeft 
ook betrekking op uitzendconstruc-
ties naar andere sectoren zoals de 
Tuinbouw en de Bouw. De uitspraak 
komt op een moment dat de SNCU 
in samenwerking met de Inspec-
tie Verkeer en Waterstaat in het be-
roepsgoederenvervoer een groot-
schalige controle-actie is gestart. 
Doelgroep zijn die uitzendbureaus 

Zonnebloem op visite bij 
Orchideeënhoeve
Aalsmeer - Dinsdag 16 augustus is 
een groep Zonnebloemgasten met 
vrijwilligers richting Noordoostpol-
der gereisd. Het weer was gelukkig 
mooi en de tocht verliep prima. Bij 
aankomst in de Orchideeënhoeve 
stond de koffie met gebak al klaar. 
Hierna ging de groep naar de tropi-
sche tuinen waar een prachtig tro-
pisch landschap met mooie bloe-
men hen verwelkomde. Al wan-
delend en af en toe even rusten 

op een bankje kwamen de gasten 
langs nog meer tuinen. Het hoog-
tepunt was toch wel de vlindertuin, 
waar het een kleurig gefladder was 
van vele soorten vlinders. Na al het 
moois gezien was, wachtte ter af-
sluiting een heerlijk diner. Iedereen 
kreeg na afloop een mooie orchidee 
mee. De Zonnebloem kon dit uit-
stapje gratis aan de gasten aanbie-
den dankzij een gift van Oranjever-
eniging Juliana.

die in het Beroepsgoederenver-
voer uitzendkrachten ter beschik-
king stellen. De CAO Beroepsgoe-
derenvervoer schrijft voor dat be-
drijven die onder de werkingssfeer 
van deze CAO vallen alleen gebruik 
mogen maken van NEN gecertifi-
ceerde uitzendbureaus. Daarnaast 
mogen er alleen uitzendbureaus 
worden ingeschakeld die beschik-
ken over een aanwijzingsbeschik-
king en zijn geregistreerd in het KI-
WA register. Onder andere op ba-
sis van deze criteria alsmede op ba-
sis van concrete aanwijzingen van 
niet naleving van de uitzendCAO’s 
wordt scherpte in de controle-actie 
gebracht. “Hoewel het een belang-
rijke uitspraak is, moeten we terug-
houdend zijn in ons enthousiasme. 
Het blijft een uitspraak van de kan-

tonrechter waartegen hoger beroep 
kan worden ingesteld. Wél geeft het 
steun aan de inzet van de SNCU 
om ook in het buitenland gevestig-
de ondernemingen te controleren”, 
aldus Peter Loef, directeur SNCU. 
“Ander punt wat in dit kader rele-
vant is, is de daadwerkelijke contro-
le van de in het buitenland geves-
tigde onderneming. Op grond van 
de CAO kunnen wij naleving van de 
uitzendCAO’s in voorkomende situ-
aties controleren. Wij hebben minis-
ter Kamp gevraagd om gezamen-
lijk te kijken op welke wijze dit op 
een effectieve wijze kan worden uit-
gevoerd. De Arbeidsinspectie heeft 
namelijk nauwe banden met in het 
buitenland gevestigde inspectie-
diensten. Graag zouden wij daar sa-
men in optrekken”, besluit Loef.

Wijs! speelt Rok en Bloes op 
Broersepark Familiefestival
Amstelveen - De band Wijs! heeft 
de eer om op zondag 21 augustus 
om 15.00 uur het gezellige Broer-
separk Familiefestival swingend 
te openen! De voorstelling ‘Rok en 
Bloes’ is een vrolijke, muzikale reis 
langs allerlei muziekstijlen en alle-
daagse thema’s als blozen, dromen, 
misselijk zijn en nee zeggen. Luis-
ter- en meedoeliedjes wisselen el-
kaar af. Wijs! bestaat uit Martine 
Sluijs, Marten Wallinga, Inge Besa-
ris en Chris Oelmeijer. Het Broerse-
park Familiefestival vindt plaats ge-
durende drie zondagen. Locatie is 
het terrein van jeu de boulevereni-
ging Bulderbaan in het Broersepark 
te Amstelveen. 
De toegang is gratis. Zondag 28 
augustus vanaf 15.00 uur brengt 
Plan D de voorstelling ‘Buurman 
op vakantie’ en zondag 4 septem-
ber kan 15.00 uur genoten worden 
van ‘Ballonnenboogiewoogie’ door 
De Warboelband. Voor meer infor-
matie over het Broersepark fami-
liefestival kan gekeken worden op  
www.broersepark.nl.

wen voor hun buurtfeesten op het 
water en oefent een andere buurt 
voor een circusvoorstelling diezelf-
de avond. Mensen die ook een goed 
idee voor hun buurt hebben, kun-
nen nog steeds meedoen. Het Oran-
je Fonds stelt geld beschikbaar voor 
goede buurtideeën. Inmiddels heeft 
het Oranje Fonds al 500.000 euro uit-
gegeven aan goede Burendag idee-
en. Tot 3 september kunnen nog aan-
vragen voor een bijdrage tot 500 eu-
ro worden gedaan. Buren die geen fi-
nanciële ondersteuning nodig hebben 
kunnen wel hun activiteit aanmelden 
op de website. Dan ontvangen ook zij 
een feestpakket voor hun Burendag. 
 
Koppen bij elkaar
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts 
organiseren dit jaar al weer voor de 
zesde keer Burendag op zaterdag 24 
september. Het thema dit jaar is: Kop-
pen bij elkaar. Burendag 2011. Steek 

dus de koppen bij elkaar en verzin 
een goed idee voor Burendag. En: 
steek de koppen bij elkaar op Buren-
dag en voer je idee uit. Douwe Egberts 
inspireert buren om, onder het genot 
van een heerlijke kop koffie, zo veel 
mogelijk ideeën te bedenken die de 
buurt nog leuker maken. Koffie ver-
hoogt de alertheid en houdt je scherp. 
Dat zijn twee ingrediënten voor goede 
ideeën. Kortom: goede ideeën begin-
nen met goede koffie. 
Het Oranje Fonds is het grootste nati-
onale fonds op sociaal gebied en be-
vordert de samenhang tussen groe-
pen mensen. Daarom krijgt iedereen 
met een goed idee voor een leukere 
buurt tot 500 euro om het op Buren-
dag uit te kunnen voeren. Het Oranje 
Fonds heeft in totaal 1,5 miljoen eu-
ro beschikbaar voor aanvragen tot 3 
september. Via www.burendag.nl kan 
iedereen zijn idee indienen en geld 
aanvragen.
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TUINEN
van Aalsmeer

Machineweg 175: Kleurig!
Regelmatig bezoekers in tuin van George en Janny

Seinpost 5: Trots op tuin
Complimenten voor vijver

Karekietstraat 24: Prachtige plek!
Alles groeit en bloeit in tuin echtpaar Bakker

Seringenstraat 24: Groot terras
Onderhoudsvriendelijke tuin

Proosdijstraat 14: Kreta dichtbij
Blij met Griekse tuin

Aalsmeerderweg 363: Plaatje compleet
Terras met schommelbank in tuin familie v/d Broek

Hornweg 147: Bankje met planten
Elke dag gekwetter van mussen in tuin Cathrien

Aalsmeer - “Een mooie tuin met veel vaste planten en kleur op de Machineweg 175 van George en Janny. 
Het stel laat weten dat veel oudere mensen uit Oostend, die geen tuin meer hebben, regelmatig op bezoek 
komen om te genieten van hun kleurige tuin.

Aalsmeer - “Mijn man houdt bij ons de tuin bij en ik vind dat hij dat heel goed doet. Ik ben dan ook best 
trots op onze tuin. Vooral aan de vijver besteedt bij heel wat uurtjes en hij krijgt hier dan ook regelmatig 
complimenten voor”, mailt mevrouow Hoogeveen-van der Jagt over hun tuin in Seinpost 5. Compliment-
je van de redactie ook!

Aalsmeer - Juup Bakker en Ada Bakker-Blom wonen in de Hornmeer, in de Karekietstraat 24 om precies 
te zijn. “De tuin is een prachtige plek waar de familie graag bij elkaar komt, en waar we dankzij de veranda 
al heel vroeg in het jaar kunnen zitten. De watertoren op de achtergrond is natuurlijk een vertrouwd beeld”, 
laat het echtpaar weten. Wat de tuin zo bijzonder maakt? Alles groeit en bloeit in deze tuin! Allerlei gewas-
sen worden het hele jaar door geoogst: Appels, aardbeien, courgettes, pruimen, boerenkool noem het maar 
op. De vaardige kwekershanden van deze gepensioneerde rozenkwekers zorgen voor een prachtige oogst 
waar de hele familie van mee kan genieten. Voor de kleinkinderen gaat er niets boven zelfgemaakte appel-
moes uit de tuin van opa en oma!

Aalsmeer - “Onze tuin is onder-
houdsvriendelijk. We genieten 
van de tuin en het grote terras”, 
mailt de familie van Veen uit de 
Seringenstraat 24.

Kudelstaart  -  G. de Kuijer uit de Proosdijstraat 14 heeft foto’s voor de tuinenwedstrijd ingeleverd van haar 
Griekse tuin. De schuur is verfraaid met de traditionele Griekse blauwe kleur, evenals deze kleur terug komt 
in de verschillende potten en accessoires. Toeval toch dat de papierbak van de Meerlanden dezelfde kleur 
blauw heeft? In ieder geval is de inzender blij met de Griekse tuin. “Ben elke dag blij als ik naar buiten kijk. 
Kreta is heel dichtbij”, schrijft G. de Kuijer. 

Aalsmeer - “Een vrouwenfi guur met veel hangende bloeiers en verschillende soorten planten op een pla-
teau verfraait onze tuin. Hier achter bevindt zich een heerlijk overdekt terras met een schommelbank en 
zitjes. Een schuifdeur naar de achter gelegen tuin met veel bloemen, maakt het plaatje voor ons compleet”, 
schrijft de aan de Aalsmeerderweg 363 wonende familie L. van den Broek. Vast en zeker is het in de tuin ‘s 
avonds met de lantaarn aan ook heerlijk toeven. 
Moet alleen de zomer nog even meewerken…

Aalsmeer - “Genieten vanuit het keukenraam. Een bankje werd niet meer gebruikt, met planten erop staat 
het leuk. Iedere dag is het een gekwetter van mussen, hun voerbak staat in het hokje op de tegels. De 
kauwtjes tippelen er parmantig omheen, maar kunnen er niet bij”, aldus Cathrien Nell over haar tuin aan 
de Hornweg 147.
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Dirk van Zoolingen (links) overhandigt de prijs, een doos witte wijn, aan het 
echtpaar Kockelkorn.

Nog één prijs voor Meerbode-lezer

Weer prijsuitreiking van 
Tour de France festival
Aalsmeer - De vakantietijd heeft er 
ook dit jaar voor gezorgd dat het uit-
reiken van de prijzen van het Tour 
de France Meerbode Prijzenfestival 
in meerdere etappes moest plaats-
vinden. 
Vorige week overhandigde Dirk 
van Zoolingen namens Wijnhan-
del Wittebol in de Ophelialaan een 
doos Franse chauvignon blanc (wit-
te wijn), een mengsel van Noord 
en Zuid Franse druiven met op het 
etiket de naam Kiwi Cuvée, aan de 
heer en mevrouw J. Kockelkorn uit 
Aalsmeer. Volgens kenners is deze 
wijn vooral fris, monter en energiek.
Gerard Meijerink uit Aalsmeer, net 
terug van een welverdiende vakan-
tie in Frankrijk, bracht afgelopen 
dinsdagochtend en bezoek aan Ed 

Kriek Optiek met in zijn kielzog zijn 
kleinzoon Bryan Lakerveld. Bryan 
bofte want zijn opa had besloten dat 
de fraaie Lance Armstrong Oakley 
sportzonnebril voor zijn kleinzoon 
was en het dient gezegd: het oogde 
bijzonder strak. Bryan was er zicht-
baar blij mee en hij niet alleen, want 
ook Raphaël Kriek zag dat de keuze 
meer dan goed was.

Komende week gaat rijwielhersteller 
Bert de Vries aan de Oosteinderweg 
weer aan het werk en na een paar 
weken rust wordt een van zijn eerste 
werkzaamheden het uitreiken van 
een Sigma draadloze fietscomputer. 
Tony van Veen uit Kudelstaart zal 
hem daartoe maandag aanstaande 
een bezoekje gaan brengen. 

Cadeaubonnen 
van bloemzegel 
winkeliers
Aalsmeer - In augustus zijn 20 
bonnen uitgereikt aan spaarders 
van bloemenzegels.

De gelukkigen zijn:
Alderen, Aalsmeerderweg 734 in 
Rijsenhout; uit Aalsmeer : N.J. Bles-
graaf, Jupiterstraat 13; Mieke Buis, 
Uiterweg 379; J. v.d. Coolwijk, Hu-

“Tegenprestatie voor onze klanten”
Jarige Hoekwater trakteert 
op vuurwerkshow aan Poel
Aalsmeer - P. Hoekwater B.V. is, 
een van oudsher bestaand, elek-
trotechnisch installatiebedrijf wat 
zich bezig houdt met installatie-
werkzaamheden in de breedste zin 
van het woord. Licht- en krachtin-
stallaties, brandmelding, noodver-
lichting, datasystemen, aircoinstal-
laties, belichtingsinstallaties, tele-
fooninstallaties, deurintercom/vi-
deo installaties, service, onderhoud 
en beheer. De voormalige oprich-
ter en eigenaar P. Hoekwater start-
te in januari 1945 het elektrotechni-
sche installatiebedrijf, beginnend in 
de Sportlaan. In november 1959 ver-
huisde de eenmanszaak P. Hoekwa-
ter naar de Ophelialaan, alwaar de 
werkzaamheden verder werden uit-
gebreid. In augustus 1992 werd het 
elektrotechnisch installatiebedrijf 
overgenomen door F.H. Sparnaaij 
en M.L.J. Sparnaaij-Verschueren 
en draait sinsdien onder de naam 
P. Hoekwater B.V. Gehuisvest is P. 

Hoekwater al geruime tijd in de F.A. 
Wentstraat 2a. Dus, buurman van 
Mike van der Laarse van Multi Sup-
plies en de organisator van het jaar-
lijkse vuurwerk aan de Westeinder-
plassen, dit jaar op zaterdag 3 sep-
tember. P. Hoekwater mag dit jaar 
haar twintig jarig bestaan vieren en 
doet dit door het vuurwerk te spon-
soren. “Kijk, we verdienen geld aan 
onze klanten, als het goed is, en als 
tegenprestatie trakteren wij nu de 
inwoners van Aalsmeer op vuur-
werk”, aldus Frans Sparnaaij in een 
reactie. En dat is leuk! 

P. Hoekwater is overigens één van 
de drie hoofdsponsors. Met z’n drie-
en en nog tal van kleinere sponsors 
gaan zij zorgen dat er vast en zeker 
heel wat oh’s en ah’s gaan klinken 
tijdens de, dit jaar volgens Mike hele 
spectaculaire, vuurwerkshow boven 
de Westeinderplassen. U/jij komt 
toch ook 3 september?!

Verhuur van waterfietsen en 
kano’s vanaf het surfeiland!
Aalsmeer - Aalsmeer Bootverhuur 
verhuurt naast motorbootjes vanuit 
Jachthaven Drijfhuis aan het begin 
van de Uiterweg nu ook waterfiet-
sen, kano’s en ligbedden vanaf het 
Surfeiland aan de Kudelstaartse-
weg. Helaas heeft het weer de af-
gelopen weken niet meegewerkt en 
was het zelden waterfiets en/of ka-
no weer. De dagen dat Aalsmeer 
Bootverhuur met de varende pon-
ton/receptie gelegen heeft bij 
Vrouwentroost heeft veel leuke en 

spontane reacties opgeleverd, zo-
als: Dat hadden jullie al veel eer-
der moeten doen, een leuke aan-
vulling/aankleding van het surfei-
land en fantastisch! Vanaf nu staan 
de collega’s van Aalsmeer Boot-
verhuur iedere morgen een zonne-
dansje te doen, dus het mooie weer 
kan niet uitblijven! Zij hopen be-
langstellenden snel te mogen ont-
moeten op surfeiland Vrouwen-
troost. Kijk voor meer informatie op:  
www.bootverhuuraalsmeer.nl.

Groen rijplezier met nieuwe 
Nissan MICRA DIG-S
Uithoorn - De Nissan Micra heeft 
er een wegenbelasting- en BPM-
vrij topmodel bij. Dankzij een super-
charger levert de Micra DIG-S een 
stuk meer vermogen en heeft hij 
een imposant laag verbruik. 

Deze nieuwe topper van Nissan is 
nu verkrijgbaar bij Nissan Auto Be-
nelux. Het nieuwe topmodel van de 
Nissan Micra is een technisch hu-
zarenstukje geworden. De beken-
de 1,2-liter benzinemotor kreeg 
een compressor en directe inspui-
ting, waardoor het vermogen steeg 

van 80 naar 98 pk. De maatregelen 
hebben vooral een lager verbruik in 
combinatie met betere prestaties 
tot gevolg. De DIG-S verbruikt, af-
hankelijk van de uitvoering, slechts 
4,1 tot 4,3 liter per 100 kilometer en 
laat een CO2-waarde van 95 tot 99 
gram per kilometer noteren. Met 
een vanaf prijs van 12.995 euro is 
hij een stuk goedkoper dan verge-
lijkbare belastingvrije auto’s. Geen 
wonder dus dat verwacht wordt 
dat de DIG-S zal aanslaan bij een 
groot publiek. Meer informatie op 
www.autobenelux.nl.

Sierteelt trekt eindsprint 
voor Ride for the Roses
Aalsmeer - De volledige Neder-
landse sierteeltsector maakt zich 
op voor de Ride for the Roses 2011. 
Op zondag 4 september is FloraHol-
land Aalsmeer de startplaats voor 
dit jaarlijks terugkerende fietseve-
nement waarmee geld wordt inge-
zameld voor KWF Kankerbestrij-
ding. Dit jaar wordt deze sponsor-
tocht voor de tiende keer onder-
steund met een Pre-Ride. Wielren-
ners uit de sierteeltsector rijden de 
Pre-Ride traditioneel één dag voor 
de Ride for the Roses. Vanaf al-
le bloemenveilinglocaties in Ne-
derland rijden op zaterdag 3 sep-
tember door de sector gesponsorde 
wielrenners naar de bloemenveiling 
in Aalsmeer. De opbrengst van de 
Ride gaat dit jaar naar een onder-
zoek van Pr. Dr. Ir. Floor van Leeu-
wen naar neveneffecten van radio- 
en chemotherapie voor Hodgkin-
lymfoom. Renners van de verschil-
lende Pre-Ride-teams zijn hard aan 
het trainen om op 3 september de 
vele kilometers vanaf hun veiling-
terrein naar Aalsmeer te kunnen rij-
den. Dit jaar doet voor het eerst ook 
een Pre-Ride-team mee van Veiling 
Rhein-Maas uit het Duitse Heron-
gen. Op 4 september rijden alle Pre-
Riders nog eens 100 kilometer tij-
dens de officiële Ride for the Ro-
ses. De sponsorwerving is nog volop 
aan de gang. De deelnemers aan de 
Pre-Ride, allen uit de sierteeltsector, 
proberen door allerlei acties het be-
drag van vorig jaar (228.740 euro) te 
overtreffen. 

Retailactie
Uniek dit jaar is de retailactie in de 
week voor de Ride for the Roses, 
een initiatief van FloraHolland en 
de Dutch Flower Group. Doelstelling 
van deze unieke actie is om in nau-

we samenwerking met het KWF en 
de Nederlandse retail een netto-op-
brengst van tenminste 100.000 euro 
te realiseren. Dit bedrag wordt toe-
gevoegd aan de opbrengst van de 
Ride for the Roses, waarmee een 
onderzoeksfonds van KWF Kanker-
bestrijding gefinancierd wordt ter 
verhoging van de kwaliteit van leven 
van mensen met en na kanker.

Benefietveilingen
Niet alleen de handel draagt het 
goede doel een warm hart toe, ook 
de kwekers van FloraHolland doen 
dat. Zij schenken de opbrengst van 
hun producten die geveild worden 
op de klokken aan het goede doel. 
Zowel bij de FloraHolland-vestigin-
gen Aalsmeer, Naaldwijk als Veiling 
Rhein-Maas worden op 30 augustus 
producten geveild voor het goede 
doel. FloraHolland Rijnsburg doet 
dat op vrijdag 2 september. Veiling 
Plantion heeft doorlopend veilingen 
voor de Pre-Ride en bij FloraHolland 
Bleiswijk wordt traditioneel een col-
lecte gehouden in de afmijnzaal. 

Bieden via internet
Een aantal sponsors heeft de Pre-
Riders artikelen geschonken om 
te verkopen voor het goede doel, 
waaronder kunstwerken, gesig-
neerde wielershirts en een authen-
tiek kopersbankje. Deze artike-
len zijn op de website Marktplaats.
nl te vinden. Via www.floraholland.
com vinden bezoekers de artikelen 
waarop geboden kan worden. Ook 
kunnen de producten eenvoudig via 
Marktplaats gevonden worden door 
te zoeken op ‘benefietveiling’. 

Meer informatie over de Ride for the 
Roses en KWF Kankerbestrijding is 
te vinden op www.ridefortheroses.nl

Annemieke Treur (links) van de Kramerie met prijswinnaars Paul en Helene.

Maandprijs Bloemenzegelwinkeliers
Gero bestekcassette voor 
echtpaar van der Zande
Aalsmeer - De maandprijs van ju-
li van de Bloemenzegelwinkeliers 
was een 100-delige Gero bestek-
cassette. De maandprijs is een extra 
prijs beschikbaar gesteld door een 
lid van de Bloemenzegelvereniging. 
Deze maand is de prijs beschikbaar 
gesteld door Annemieke’s Kramerie 
aan de Machineweg 3. Paul en He-
lene van der Zande waren blij ver-
rast toen zij de ‘prijs-mededeling’ 
ontvingen. Bijna onmiddellijk na 
ontvangst van de brief is het echt-
paar naar Annemieke’s Kramerie 
gekomen om de prijs in ontvangst 
te nemen. Behalve deze maande-

lijkse prijs is er aan het einde van 
het jaar, net als vorig jaar, een auto 
te winnen. Dit keer een Opel Agila. 
Alle spaarkaarten die dit jaar wor-
den ingeleverd dingen mee naar 
deze prachtige prijs. Ook stellen al-
le Bloemenzegelwinkeliers weer 
mooie extra prijzen beschikbaar 
voor deze eindejaarsactie. Het loont 
dus zeker om bloemenzegels te 
sparen en volle spaarkaarten te ge-
bruiken als betaalmiddel bij één van 
de leden. Alle Bloemenzegelwinke-
liers staan vermeld op de achter-
kant van de spaarkaarten. Vraag om 
bloemenzegels, u heeft er recht op!

In Yoga en Avatar centrum:
Yoga cursus in september
Aalsmeer - Inge Saraswati, Yoga 
deskundige in Yoga & Avatar cen-
trum, start in september weer met 
nieuwe yoga cursussen. In de cur-
sussen leert zij de cursisten gron-
dig te ervaren waar yoga over gaat 
en hoe je yoga kan beoefenen. De 
cursussen worden opgebouwd door 
middel van ademhalingstechnie-
ken en de befaamde Yoga houdin-
gen (asana’s). Cursisten leren wat 
bewustwording is en waar ontspan-
nen in het leven staan nu eigenlijk 
over gaat. Deze ontspanning gaan 
de deelnemers vooral ervaren door 
de oefeningen en yogahoudingen 
goed te voelen in je lichaam en te 
leren observeren wat de uitwerking 
is. Er wordt veel aandacht gegeven 
aan de ademhaling door deze eerst 
vrij te maken van blokkades. Later 
gaat het in de cursus naar een ho-
ger niveau van de ademhaling en 
dat heet in het Sanskriet Pranay-
ama. Yoga komt tenslotte uit India). 
Pranayama betekent het onder be-
heersing brengen van de vitale le-
vensenergie. Dit geeft positieve re-
sultaten bij onder andere hyperven-
tilatie, spanningshoofdpijnen, slaap-
stoornissen en verschillende ande-
re spanningsklachten. In de cur-
sus wordt uitgebreid aandacht be-
steed aan beheersing van het den-
ken door middel van de verschillen-
de concentratie technieken. De yo-

ga, die Inge Saraswati beoefend, is 
vanuit een spirituele instelling opge-
bouwd. Cursisten kunnen, als ze dat 
later ook willen, kennis maken met 
de meditaties die Inge vanaf janua-
ri tot en met mei gaat geven. Uiter-
aard worden deze meditaties apart 
gegeven, dus naast de yoga cursus. 
Er wordt uitsluitend les gegeven in 
cursusverband. Inge wil met haar 
groepen iets opbouwen wat een 
grote meerwaarde geeft aan het le-
ven. Zij wil in haar groepen rust cre-
eren, daarom is het niet mogelijk 
zo nu en dan eens te komen. Inge 
wil serieuze leerlingen waar ze iets 
moois mee kan opbouwen. In de op-
bouw van de lessen gaan de cursis-
ten ervaren wat het is om ontspan-
nen in het leven te staan en hoe 
ontspanning in het dagelijks leven 
toegepast kan worden. Yoga bete-
kent vooral ook dat je meer bij je-
zelf komt. Inge Saraswati gaat altijd 
eerst een persoonlijk gesprek met 
de cursisten aan, want yoga gaat 
ook over persoonlijke aandacht en 
die moet er eerst zijn. Daarna zal ze 
een yoga proeflesje geven, zodat de 
deelnemers in spé weten waar aan 
gewerkt gaat worden in de cursus. 
Voor een afspraak kan gebeld wor-
den met Yoga & Avatar Saraswa-
ti, telefoon via 0297-328798 of mail 
naar info@ingesaraswati. Voor meer 
informatie: www.ingesaraswati.com.

100 Jarige trakteert
Genieten van Schott Zwiesel 
en Arzberg bij de Kramerie
Aalsmeer - Het glaswerk van 
Schott Zwiesel voldoet aan de 
hoogste eisen voor dagelijks ge-
bruik die door internationale top-
klasse hotels, restaurants en cate-
raars gesteld zijn. Doordat de gla-
zen voor professioneel gebruik ont-
wikkeld worden, doen particulieren 
hier thuis hun voordeel mee. Door-
dat Schott Zwiesel gemaakt is uit 
het gepatenteerde Tritan® Kristal-
glas kan genoten worden van blij-
vende briljantie, zelfs na duizenden 
spoelgangen in de vaatwasser. Het 
glaswerk heeft extreme breukvast-
heid en een perfecte vormgeving. 
Of het nu gaat om wijnglazen, bar-
glazen, karaffen of serveerartikelen. 

Puur porselein
Bij porseleinfabriek Arzberg in 
Schirnding in Zuid Duitsland wer-
ken 230 enthousiaste mensen. Re-
duceren in plaats van decoreren: 
Dit is sinds 1931 de succesvolle ro-
de lijn van het designmerk Arzberg. 
Echter, met alleen functionele ont-
werpen wordt niet al decennia lang 
steeds weer en meer de harten van 
kopers gewonnen. Waarom Arz-

berg hier in slaagt? Omdat de vor-
men een de brug slaan tussen func-
tie en emotie. Omdat porselein van 
Arzberg graag en vaak wordt ge-
bruikt. En, omdat men graag mooi, 
waardevol en puur porselein heeft. 
De merken Schott Zwiesel en Arz-
berg zijn verkrijgbaar bij Annemie-
ke’s Kramerie aan de Machineweg 
3. Vanwege het 100 jarig bestaan 
worden wekelijks interessante aan-
biedingen gedaan. Zie hiervoor de 
advertentie elders in deze krant of 
loop eens de winkel binnen.

Raphaël Kriek (links) feliciteert Gerrit Meijerink en kleinzoon Bryan.

go de Vriesstraat 35; J. v.d. Drift, An-
jerlaan 27; N.J. Ekkerman, Schwei-
zerstraat 45; M. de Grouw, Dreef 48; 
P. Groeneveld, Ophelialaan 101; P. 
Henson, Poldermeersterplein 107; 
C. Heus, Brusselflat 110; C. Janmaat, 
Machineweg 135; R. Janssen, Hor-
tensialaan 57; G. Kilian-Stolp, Stom-
meerweg 20; E. Koger, IJsvogel-
straat 12; W.v.Langeraad, Aalsmeer-
derweg 254a; Ludwig, Hortensia-
laan 1; J. Noach, Händelstraat 11; 
E.D. Postma, Zevenblad 84 in Uit-
hoorn; v.d. Schilden, Wilgenlaan 1 
en als laatste P. v.d. Wal Sr., Beatrix-
laan 15.
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Getuigen gezocht van fiets- 
en scooterongeval Handweg 
Amstelveen - Donderdag 4 augus-
tus is er in de namiddag een 15 jari-
ge fietser uit Aalsmeer van achteren 
aangereden door een scooter op 
de Handweg. Het ongeval gebeur-
de op het fietspad tussen het oude 
dorp en het stoplicht met de Keizer 
Karelweg. Op dit fietspad mag geen 
scooter rijden. Toch reed daar een 
witte scooter met als bestuurder 
een meisje met lang bruin/donker-
blond haar en een jongen met kort 
haar. Zij droegen een grijze en wit-
te helm. Zij had een jumpsuit (waar-
schijnlijk groen of groenig) aan en 
hij een spijkerbroek met t-shirt. Zo-
wel de fietser als de scooter gingen 
beiden onderuit. Het meisje zei gelijk 
dat ze te hard had gereden. Daarna 
zei ze: “Oh, jee en de scooter is nog 
niet eens van mij en komt regelrecht 
van de reparateur af, kan die gelijk 
weer terug!” De jongen en het meis-
je zijn zonder hun telefoonnummer 
te hebben gegeven weer weggere-
den. Toen ze wegreden werd de jon-
gen de bestuurder. De fietser heeft 
wel een telefoonnummer gegeven 
aan de scooterberijders, en de scoo-

terberijders beloofden nog te bellen. 
Helaas hebben zij dit tot op heden 
nog niet gedaan. De fietser was zo 
overdonderd en dizzy door een on-
verwachte aanrijding van achteren, 
dat hij vergat hun telefoonnummer 
te vragen, noch heeft hij een num-
merbord genoteerd. Echter hij zou 
graag contact willen met deze scoo-
terberijders, omdat er nog een en 
ander geregeld moet worden. Er is 
na een week tevergeefs wachten op 
contact aangifte gedaan op het po-
litiebureau. Herkent u hier iets van, 
heeft u als ouder iets gemerkt van 
scheuren aan kleding, of beschadi-
gingen van een witte scooter aan de 
voorkant, dan wordt u verzocht con-
tact op te nemen via 06-36189905 
of met de politie te Amstelveen 
Zuid: 0900-8844, vragen naar briga-
dier Van der Meer. Zij heeft de aan-
gifte opgenomen. Er is iemand naar 
het ongeluk toegelopen, maar deze 
persoon was ook zo weer weg. Niet 
duidelijk is waar deze voorbijgan-
ger vandaan kwam of naar toe ging. 
Ook informatie van deze voorbijgan-
ger is zeer welkom!

Stem en win reis of iPad
Nominatie De Waterlelie 
zwembad van het jaar!
Aalsmeer - De Waterlelie aan 
de Dreef is genomineerd voor de 
zwembad van het jaar verkiezing 
2011. Zwemliefhebbers kunnen via 
www.zwembadvanhetjaar.nl hun 
stem uitbrengen op De Waterle-
lie. Bij het uitbrengen van een stem 
maakt men direct kans op een reis 
naar één van de mooiste zwemba-
den van de wereld in IJsland, The 
Blue lagoon, en een iPad. De ver-
kiezing gaat om de waardering van 
de bezoekers van het zwembad. Zij 
kunnen cijfers geven voor klant-
vriendelijkheid, de prijs- en kwali-
teit verhouding, hygiëne en sfeer en 
ambiance. 
De Waterlelie dingt ook mee naar 

de Provincie award voor de provin-
cie Noord Holland. De provincie-
winnaars met de hoogste gemiddel-
de scores dingen mee naar de lan-
delijke gouden zwembad award. Er 
kan tot en met 29 oktober gestemd 
worden op De Waterlelie via www.
zwembadvanhetjaar.nl. De Waterle-
lie heeft minimaal 100 stemmen no-
dig om een zwembad award te kun-
nen winnen. De zwembad van het 
jaar verkiezing is een initiatief van 
Ikzwem.nl. 
De zwembad van het jaar verkie-
zing heeft zich dit jaar verbonden 
aan Het Ronald Mc Donald Centre, 
het sportcentrum voor gehandicap-
te kinderen en jongeren.

Verdachten van oplichting 
ouderen aangehouden
Amstelland - Het Amsterdamse re-
chercheteam West heeft op dinsdag 
26 juli drie personen aangehouden 
die worden verdacht van het oplich-
ten van ruim 20 ouderen. Een man 
van 28 jaar en een vrouw van 29 jaar 
zijn op straat voor hun woningen in 
Amsterdam West en Zuid aange-
houden. Een 19 jarige verdachte is 
in zijn woning in de Jordaan gear-
resteerd. De 28-jarige verdachte zou 
zich hebben voorgedaan als mede-
werker van TNT, om vervolgens met 
behulp van een truc ouderen hun 
bankpassen en pincodes te ontfut-
selen. Hij benaderde de slachtof-
fers, in leeftijd varierend van 60 tot 
90 jaar, in hun eigen woning. Door 
de 19-jarige verdachte is met een 
weggenomen bankpas gepind. In 
totaal is ruim 15 keer gepind en zijn 
diverse aankopen met de pinpassen 

gedaan. De oplichters hebben in to-
taal ruim 80.000 euro buitgemaakt. 
Op enkele adressen heeft het team 
doorzoekingen gedaan en verschil-
lende goederen in beslag geno-
men die gerelateerd zijn aan de op-
lichting en aan andere misdrijven, 
waaronder inbraken. De twee man-
nelijke verdachten zitten nog vast 
in afwachting van hun proces. De 
vrouw is inmiddels op vrije voeten 
gesteld, maar blijft verdachte.
De Politie adviseert: Open niet zo-
maar uw voordeur, als u alleen in 
uw woning bent. Maak gebruik van 
een kierstandhouder of een ketting 
op de deur. Als u niets heeft besteld, 
worden pakketten niet zomaar bij u 
bezorgd. En: Wees alert. Als u de si-
tuatie niet vertrouwt, zeg dan tegen 
de bezorger dat u het pakket later 
zelf ophaalt op het postkantoor.

2 Bruggen in Green Park
Aalsmeer - Het Uitwerkingsplan 
‘N201-zone, Uitwerking 3: Green 
Park Aalsmeer bruggen deelgebie-
den 9 en 10’ ligt vanaf nu ter inza-
ge in het gemeentehuis. Het uitwer-
kingsplan kan dagelijks ingezien 
worden tot en met donderdag 23 
september in het gemeentekantoor 
aan het Drie Kolommenplein 1. De 
digitale versie van het uitwerkings-
plan is in deze periode te vinden 
op de gemeentelijk website www.
aalsmeer.nl. 
Voor de deelgebieden 9 en 10 van 
Green Park Aalsmeer heeft al een 
nieuw bestemmingsplan ter inzage 
gelegen. Hierin wordt een ontslui-
tingsweg mogelijk gemaakt, de Ja-
panlaan. Deze weg takt aan op de 
Machineweg en op de onlangs ge-
realiseerde rotonde op de Legmeer-

dijk. Om de Horntocht en de Machi-
netocht te kunnen kruisen, dienen 
twee bruggen aangelegd te wor-
den. Het voorliggende uitwerkings-
plan betreft deze twee bruggen. Tij-
dens de ter inzage ligging worden 
belanghebbenden in de gelegen-
heid gesteld om een schriftelijke of 
mondelinge zienswijze naar voren te 
brengen. 
Schriftelijke reacties worden ge-
richt aan het college (postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer) onder vermel-
ding van ‘Zienswijze uitwerkings-
plan bruggen GPA‘. Degene die bui-
ten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling 
zijn of haar zienswijze naar voren 
wil brengen, kan daarvoor een af-
spraak maken via telefoonnummer 
0297-387744.

Langzaam rijden een vereiste!
Plantenbakken Praamplein 
fantastisch, maar...
Aalsmeer - Fantastisch het nieu-
we Praamplein met de nieuwbouw 
rondom, veel parkeergelegenheid, 
een lange aanlegsteiger voor bo-
ten en een insteekhaventje voor wa-
tertoeristen en niet te vergeten de 
rondvaartboot heeft haar ‘stekkie’ 
terug gekregen. Nog 1 plek wacht 
op bebouwing en voor deze invul-
ling wordt gedacht aan iets infor-
matiefs en bruikbaars voor bezoe-
kers aan Aalsmeer. Finishing touch 
voor het Praamplein vormden de 
lantaarnpalen en een vleugje groen 
middels plantenbakken. De plan-
tenbakken van hout, zijn in stijl wat 
de omranding betreft, maar ze zijn 

wel heel hoog. En dit is in deze com-
binatie van doorgaand verkeer en 
parkeerlocatie niet altijd even vei-
lig. De bakken vormen een belem-
mering qua zicht voor wie richting 
de Uiterweg rijdt en voorrang moet 
verlenen aan de automobilisten die 
van rechts de parkeervakken verla-
ten. Deze auto’s komen pas op het 
laatste moment, als de voorbumpers 
van deze wagens de plantenbakken 
passeren, in beeld. Het heeft al voor 
behoorlijke rempartijen geleid, maar 
gelukkig nog niet tot ongelukken. 
Ieder nadeel heeft natuurlijk wel z’n 
voordeel: Hard rijden is uit den bo-
ze, langzaam rijden is een vereiste!

Aalsmeer - Het is vakantietijd en 
door de vele regenbuien groeit het 
groen, inclusief onkruid, gestadig 
door. 
Ook in de Linnaeuslaan is het par-
keerterrein ‘opgevrolijkt’ met groe-
ne stengeltjes. Naast plukjes gras 
groeien deze plantjes als rechte 
sprietjes omhoog. Best grappig om 

te zien hoe de natuur ‘gewoon’ zijn 
eigen gang gaat. Het terrein is een 
klein jaar terug voorzien van een 
nieuw hekwerk en is volledig afge-
sloten. Veel wordt er overigens niet 
op geparkeerd. 
Voorlopig kunnen de stengeltjes ho-
ger groeien en wie weet ook wel iets 
in de breedte…

‘Stengeltjes’ op parkeerterrein

Provincie Noord-Holland
Inloopmiddag en -avond 
over nieuwe Bosrandbrug
Aalsmeer - Op dinsdag 30 au-
gustus organiseert de provin-
cie Noord-Holland een inloopmid-
dag en -avond voor omwonenden 
en belangstellenden over de werk-
zaamheden aan de Bosrandbrug 
en de nieuwe aansluiting op de A9. 
De huidige Bosrandbrug nadert het 
einde en is in zijn huidige vorm te 
licht voor het moderne en zwaarde-
re verkeer. De brug en de naastge-
legen fietsbrug gaan daarom vanaf 
5 september geheel vervangen wor-
den. De bouw duurt tot medio 2012. 
De nieuwe brug wordt voor zowel 
het auto- als het scheepvaartver-
keer breder. 
Het ontwerp sluit mooi aan bij de 

fly-over die over de kruising Fokker-
weg en de Bosrandweg komt te lig-
gen. De aanleg hiervan gaat even-
eens 5 september van start. Als eer-
ste wordt een explosieven onder-
zoek gedaan. De Ringvaart overste-
ken in de buurt van Schiphol-Oost 
kan vanaf 26 augustus via de Schip-
holdraaibrug. 
Geïnteresseerden zijn 30 augustus 
welkom in Dorint Hotel Amsterdam 
Airport in Schiphol-Oost van 16.00 
tot 18.00 uur en tussen 19.00 en 
20.30 uur. Diverse medewerkers van 
de provincie Noord-Holland zullen 
aanwezig zijn om met behulp van 
beeld- en kaartmateriaal vragen te 
beantwoorden. 

“U heeft wat gemist 
afgelopen vrijdag!”
Aalsmeer - Wekelijks kijkt de re-
dactie van de Nieuwe Meerbode op 
de site van de gemeente. Natuurlijk 
om van alle besluiten, voornemens 
en andere zaken op de hoogte te 
blijven en natuurlijk om de week-
blog van burgemeester Pieter Lit-
jens te lezen. Maar, helaas, al meer 
dan een maand hetzelfde verhaal. 
“U heeft wat gemist afgelopen vrij-
dag!”, schrijft hij op 5 juli. En: “Op 
1 juli vond op de Westeinderplas-
sen de derde wedstrijddag plaats 
van het Nationaal Regenboog Eve-
nement: vijftien prachtige zeilsche-
pen met topbemanningen, die in 
een fantastisch zeilspektakel van vijf 
dagen streden om de eerste plaats. 
Na de Kaag en de Braassem volg-
de onze Poel. Zowel vanaf het wa-
ter als van de kant waren de au-

thentieke Regenbogen goed te vol-
gen. Aalsmeer eindigde op een niet 
onverdienstelijke zesde plaats in dit 
sterke deelnemersveld. Met de edi-
tie van 2012 in het vooruitzicht dus 
verbetering mogelijk!” De week-
blog eindigt met de woorden: “En 
wat me nou het meeste ontroerde 
was de aanblik van al die gele zeil-
tjes die driftig heen en weer zeilden 
op de Kleine Poel. Nét genoeg wind, 
nét genoeg zon en allemaal grootse 
kleine Aalsmeerse (én Kudelstaart-
se) scholieren die zeilden alsof ze 
nooit anders hadden gedaan. Snif, 
volgens mij zijn we aan vakan-
tie toe.” Ruim een maand oud, dit 
verhaal, is inderdaad aan vakantie 
toe… Ter verduidelijking nog even: 
U heeft afgelopen vrijdag (12 au-
gustus) dus echt niets gemist!

Oproep gemeente Aalsmeer:
‘Help hooikoortsplant 
Ambrosia te bestrijden!’
Aalsmeer - Voor een effectieve be-
strijding van de hooikoortsplant 
Ambrosia in Nederland is het be-
langrijk dat zoveel mogelijk men-
sen, van tuinbezitters tot akkerbou-
wers, de komende weken de han-
den uit de mouwen steken. Door de 
plant op de juiste manier te verwij-
deren wordt voorkomen dat Ambro-
sia uitgroeit tot een schadelijk on-
kruid en veroorzaker van extra hooi-
koortsklachten. De komende weken 
is het moment om Ambrosia te ver-
wijderen, omdat de plant nu goed te 
herkennen is. Op www.ambrosiavrij.
nu staan tips hoe de plant eruit ziet 
en veilig kan worden bestreden. 

Voorzorgsmaatregelen
Goede voorzorgsmaatregelen zijn 
erg belangrijk bij verwijdering van 
de plant, zoals het dragen van hand-
schoenen. Ook worden mensen die 
de ambrosiaplant tegenkomen, op-
geroepen dit te melden. Ambrosia 
komt nog niet massaal voor in Ne-
derland, maar heeft zich de laatste 
tien jaar wel al verspreid over het 
hele land. De planten staan vooral 
op ‘verstoorde gronden’, zoals ber-
men en bouwterreinen. De soort Al-
semambrosia groeit in tuinen, voor-
al op plaatsen waar vogelvoer is ge-
strooid. Vetbollen en strooivoer be-
vatten soms zaden van Ambrosia. 
Vaak staan enkele planten bij elkaar, 
maar vorig jaar zijn op een tiental 
locaties concentraties aangetrof-
fen met honderden planten, vooral 
in stedelijke omgevingen. Het is de 

verwachting dat Ambrosia zich ver-
der zal vestigen en verspreiden in 
Nederland als niet de nodige maat-
regelen worden genomen. Daarom 
startte de nieuwe Voedsel en Wa-
ren Autoriteit (nVWA) vorig jaar met 
een meerjarige campagne voor de 
bestrijding van Ambrosia. In andere 
Europese landen, waaronder Duits-
land, is Ambrosia ook al een scha-
delijk onkruid in akkerbouwteelten, 
omdat het daar leidt tot slechtere 
oogsten in onder andere de aard-
appelen- en vollegrondsgroenten-
teelten. De aandacht voor de hooi-
koortsplant vorig jaar leidde in Ne-
derland tot een melding van een ak-
kerrand in Noord-Brabant die zwaar 
is besmet met Ambrosiaplanten. De 
nVWA is daar samen met Staatsbos-
beheer een uitputtingsexperiment 
gestart. Dit experiment is erop ge-
richt de besmette akkerrand binnen 
een aantal jaar helemaal vrij te krij-
gen van Ambrosia. Ambrosia staat 
wereldwijd vooral bekend als één 
van de belangrijkste veroorzakers 
van hooikoorts. De pollen die vrijko-
men tijdens de bloei van Ambrosia 
zijn zeer sterk allergeen wat bete-
kent dat ze snel hooikoortsklachten 
veroorzaken. De plant bloeit daarbij 
laat, vanaf augustus tot en met ok-
tober. Door deze late bloei kan am-
brosia het huidige hooikoortssei-
zoen tot ongeveer twee maanden 
verlengen, als Ambrosia zich verder 
weet te vestigen in Nederland. Meer 
informatie is te vinden op www.am-
brosiavrij.nu.

Langer vast voor 
steekincident
Aalsmeer - Negentig dagen lan-
ger vast zitten, moet de Aalsmeerse 
zangeres die wordt verdacht van het 
dood steken van haar echtgenoot, 

zo heeft de rechtbank Amsterdam 
vorige week besloten. De Aalsmeer-
se wordt verdacht van moord, dan 
wel doodslag. Bij het steekincident 
op 25 juli kwam haar 53 jarige echt-
genoot om het leven. De vrouw is 
zangeres van het levenslied en is 
werkzaam in veiling FloraHolland.

Uniek evenement voor de jeugd
Junior Riding Experience
Aalsmeer - In het weekend van za-
terdag 10 en zondag 11 septem-
ber 2011 wordt in Aalsmeer op het 
bedrijventerrein Hornmeer voor de 
tiende keer het motorsportevene-
ment HiBRA georganiseerd. Heeft 
jouw kind ook de Motox Factor? 
Heeft je zoon of dochter altijd een 
keer op een motor of quad willen rij-
den, maar waren de mogelijkheden 
er niet naar? Zondag 11 september 
krijgen de rijders in spé in een veili-
ge omgeving onder leiding van een 
KNMV-jeugdtrainer les in motorrij-
den. Uniek in Nederland en Europa! 
Het Horticoop Welkoop terrein aan 
de Lakenblekerstraat staat deze dag 
in het teken van de Junior Riding 
Experience. Een unieke kans voor 
de jeugd om in een veilige en ge-
controleerde omgeving in aanraking 

te komen met de motorcross. Com-
plete kleding en bescherming (in-
clusief helm) worden geleverd door 
Yamaha. Net als de kleine motortjes 
en quads. De door Yamaha Motor 
Nederland geleverde motortjes en 
quads zijn de perfecte tools om de 
jongste jeugd de beginselen bij te 
brengen. De deelnemertjes zullen in 
een volledige crossoutfit krijgen die 
ze nooit meer zullen vergeten! Een 
fantastische middag met veel ple-
zier voor kind en ouder. Met het ju-
bileum van 10 jaar HiBRA wordt Hi-
BRA2011 op zaterdag 10 september 
en zondag 11 september weer een 
prachtig motorsport evenement dat 
de komende weken nog wordt aan-
gevuld met andere activiteiten. Volg 
het laatste nieuws op www.hibra-
aalsmeer.nl 

Politie zoekt verdachten 
mishandeling en beroving
Amstelland - De politie is op zoek 
naar drie verdachten van mishan-
deling en beroving van twee jonge 
vrouwen van 18 en 19 jaar oud. Een 
van de slachtoffers liep letsel op in 
haar gezicht. Op vrijdag 12 augus-
tus, omstreeks 04.00 uur, werden de 
vrouwen op het Leidseplein in Am-
sterdam door drie jongens mishan-
deld en beroofd van een mobiele te-
lefoon, terwijl zij op een bankje voor 
het American hotel zaten te wach-
ten op de nachtbus. Al snel werden 
de dames lastiggevallen door de 
drie jongens. Toen één van hen de 

jongens hierop aansprak, werd zij 
door één van de verdachten meer-
dere malen in het gezicht geslagen, 
waardoor zij letsel opliep. Daar-
na werd haar mobiele telefoon af-
gepakt. De wijkteamrecherche van 
het politiebureau Lijnbaansgracht is 
op zoek naar getuigen van dit voor-
val. Mogelijk zijn de verdachten in-
gestapt in één van de nachtbussen 
op het Leidseplein. Het gaat om drie 
jonge mannen van ongeveer 19/20 
jaar oud. Eén van hen had een blan-
ke huidskleur, de andere twee wa-
ren lichtgetint.
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Zaterdag gesloten, zondag open
Bloementoernooi weer op 
Midgetgolfbaan Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 20 augustus organiseert de 
Aalsmeerse midgetgolfclub haar 
jaarlijkse Bloementoernooi. Dit eve-
nement over vier omlopen wordt al 
voor de 34ste maal gespeeld. Deel-
name staat open voor alle leden van 
de Nederlandse Minigolf Bond. On-
geveer een vijftigtal deelnemers 
wordt aan de start verwacht. Deze 
staat gepland om 9.30 uur. De wed-

strijd zal vermoedelijk de gehele 
middag in beslag nemen. 
Met als gevolg dat de baan geslo-
ten zal zijn voor recreanten golf. Pu-
bliek is eventueel welkom, om te ge-
nieten van topminigolf op de mooie 
baan in sportpark Hornmeer aan de 
Beethovenlaan. 
Zondag is de baan weer gewoon 
open tussen 13.00 -17.00 uur. Inlich-
tingen tel. 0297-340433

Handbal
FIQAS toernooi in Bloemhof
Aalsmeer - De heren van FIQAS 
Aalsmeer beginnen het handbal-
seizoen traditiegetrouw met het ei-
gen toernooi in het laatste week-
end van augustus. Ook dit jaar kun-
nen handballiefhebbers op zater-
dag 27 en zondag 28 augustus de 
mannen van FIQAS Aalsmeer weer 
voor het eerst in actie zien in de ei-
gen Bloemhof aan de Hornweg. An-
dere deelnemers zijn Quintus en de 
Belgische clubs KV Sasja en Uni-
ted Tongeren. Ook de damesselec-
tie van FIQAS Aalsmeer komt in ac-
tie tijdens dit toernooi. Op zaterdag 
oefenen de dames tegen elkaar, op 
zondag wordt een trial gespeeld te-
gen Fortissimo. Het programma op 
zaterdag ziet er als volgt uit: Hal 1: 

18.30 uur: Tongeren tegen Quintus 
en 20.15 uur: FIQAS Aalsmeer tegen 
KV Sasja. Hal 2: 18.30 uur: FIQAS 
Aalsmeer 1 tegen FIQAS Aalsmeer 
2 (dames). Op zondag 29 augus-
tus begint het toernooi in hal 1 om 
11.00 uur met de wedstrijd FIQAS 
Aalsmeer tegen Quintus. 

Om 12.45 uur spelen Tongeren en 
KV Sasja tegen elkaar, om 14.30 uur 
Quintus tegen KV Sasja en de laat-
ste wedstrijd speelt FIQAS om 16.15 
uur tegen Tongeren. De dames spe-
len deze dag in hal 2: 13.00 uur: FI-
QAS Aalsmeer tegen Fortissimo, 
14.00 uur: FIQAS Aalsmeer 1 tegen 
FIQAS Aalsmeer 2 en 15.00 uur: FI-
QAS Aalsmeer tegen Fortissimo. 

Derde plaats Jeffrey Rademaker
Ride for the Roses ‘racet’ mee 
op Circuit Park Zandvoort
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
reed de 19-jarige Aalsmeerse Jef-
frey Rademaker mee in de Suzu-
ki klasse tijdens RTL GP Masters of 
Formula 3 op het Circuit van Zand-
voort. 

Dit weekend racete hij voorbij in zijn 
sportieve Suzuki met een bijzonde-
re sticker op de motorkap. De ro-
de sticker met een roos van de Ride 
for the Roses 2011. Op 4 september 

wordt dit jaarlijkse fietsevenement 
in strijd tegen kanker in Aalsmeer 
gehouden. Jeffrey viel overigens 
niet alleen op door zijn bijzonde-
re motorkap afgelopen weekend 
op, maar ook door de derde plaats 
die hij wist te behalen! Zo trots als 
een ‘stoere vent’ staat hij op de foto 
naast zijn blinkende bolide. Zo blijkt 
maar weer, de Ride for the Roses 
wordt gesteund en gepromoot op 
de meest te gekke plaatsen.

Op woensdagavond in De Bloemhof

Start tafeltennisseizoen 
met vier nieuwe tafels
Aalsmeer - ATC Bloemenlust start 
het nieuwe seizoen op woensdag-
avond 24 augustus. Om 19.30 uur 
kan iedereen weer terecht in sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
om een balletje te slaan. 

De eerste drie weken kan er weer 
vrij gespeeld en/of getraind worden. 
Kom gerust langs! De tafeltennis-
liefhebbers kunnen meteen de nieu-
we tafels uit proberen, want er zijn 
maar liefst vier nieuwe tafels aange-
schaft. Het betreft tafels die overge-
nomen zijn van de organisator van 
de wereldkampioenschappen in 
Rotterdam. Dus bij ATC Bloemen-
lust kan men op wereldniveauklasse 

gaan spelen. Of het nu om compe-
titie of om recreatiespel gaat: ieder-
een is van harte welkom!

Competitie
Bloemenlust gaat de najaarscompe-
titie in met vijf teams. Team 1 gaat 
ondervinden hoe het niveau van 
de tweede klasse is, na het kampi-
oenschap in de derde klasse. Team 
2 heeft zich ternauwernood kun-
nen handhaven in de derde klasse 
en de uitdaging ligt er om dit maal 
een ruimere handhaving te verzor-
gen. Team 3 en 4 komen uit in de 
vijfde klasse en team 5 tenslotte zal 
zich proberen waar te maken in de 
zesde klasse. 

Voorzitter Bart Spaargaren (links) en secretaris Johan Berk zijn enthousiast 
over de nieuwe tafels.

Goede prestaties Oceanus 
op open water wedstrijd
Aalsmeer - Onder zonnige en na-
genoeg windstille omstandighe-
den organiseerde zwemvereniging 
Oceanus afgelopen zondag 14 au-
gustus voor de zesde maal de open 
water wedstrijd in de Westeinder-
plassen. Verleden jaar heeft de open 
water wedstrijd helaas geen door-
gang gehad vanwege blauwalg in 
de Poel. Deze was dit jaar geluk-
kig niet aanwezig, want vergeet niet 
hoeveel tijd de organisatie van dit 
spektakel kost. Het was een kleu-
rig geheel van tentjes op het surfei-
land, 64 zwemverenigingen en 198 
zwemmers deden mee. Om 11.55 
uur was het de beurt aan Arjan Bel-
laart en Ronald Grove bij de 1 kilo-
meter masters vrije slag, Arjan tik-
te aan in 13.13,57 en werd daar-
mee eerste in de 40+ categorie, te-
vens zwom hij een nieuw baanre-
cord. Ronald deed er 16.15,91 over 
en werd daarmee keurig tweede 
bij de 50+, ondertussen was Tine-
ke van Diggelen bezig aan haar ki-
lometer vrije slag. Tineke had aardig 
last van de golfjes en besloot al vrij 
snel om haar race uit te gaan zwem-
men in schoolslag, na 23.09,64 tik-
te ze aan. Na de heren vrije slag 
was het de beurt aan Jeffrey Reijn-
ders, die een ijzer sterke 1 kilometer 
school zwom. Hij kwam als tweede 
binnen in 16.58,84, maar helaas hij 
tikte met één hand aan, wat diskwa-
lificatie tot gevolg had. 

Na de schoolslag was het weder-
om de beurt aan Arjan, die zich dit 
keer ging storten op de 1 kilometer 
vrije slag herenjeugd en senioren. 
De wind begon toen al aardig aan 
te trekken, en de zwemmers hadden 
duidelijk last van de golfjes die hier-
door ontstonden. Na 13.18,77 kwam 
Arjan keurig als zestiende het wa-

ter uit, hij werd bij de senioren daar-
mee negende. 10 Minuten na de 
heren was het de beurt aan de da-
mes jeugd en senioren voor hun ki-
lometer vrije slag, ietwat groen door 
de algen tikte Tamara Grove aan in 
15.21,59 en werd daarmee negende. 
Na de teleurstelling van de diskwa-
lificatie stond voor Jeffrey nog een 
500 meter vrije slag in wetsuit op 
het programma . Hij werd vergezeld 
door Paul Zirkzee ( 6.34,74), één 
van de hoofdtrainers van Oceanus 
en Marit Plat (7.39,33). Jeffrey her-
pakte zich en zwom een snelle 500 
meter in 6.15,95. Daar na ging An-
nette de Visser te water om samen 
met partner Nelleke de 500 meter 
prestatietocht te zwemmen. Annet-
te is één van de open water bikkels 
van Oceanus en ook één van de ve-
le vrijwilligers van deze wedstrijd. 
Tussen de bedrijven door maakte ze 
even de tijd om een ‘klein’ stukje te 
zwemmen. Na de prestatietocht was 
het aan Ronald Grove om zijn dag 
te gaan afsluiten met de 1 kilome-
ter schoolslag masters. Na 18.28,67 
kwam hij als eerste masters 50+ het 
water uit. Na een heftige strijd op de 
3 kilometer vrije slag heren jeugd en 
senioren tikte Robin den Boer als 
eerste aan, gevolgd door Jan Willem 
van de Graaff. Daarna barste er nog 
een flinke strijd los om de derde en 
vierde plek. Joeri Prins tikte net vier 
honderdste voor Timo Dinkelberg 
aan, bij de dames finishte Bianca de 
Bruijn voor Alice Bravo. Na dit ge-
weld was het de beurt aan de elf 
Multi´s om aan hun 2 kilometer vrije 
slag in wetsuit te gaan beginnen. 
Met een ruime voorsprong finish-
te Jeffrey in een tijd van 28,50,99. 
Gevolgd door Jan van Heteren in 
31.21,84 en Marit Plat, tevens de 
eerste dame, in 33.38,97. 

Goede prestaties Arjan en Annette
Veel regen tijdens open water 
wedstrijden in Heerjansdam
Aalsmeer - Zaterdag 13 augus-
tus was het open water circus te 
vinden in Heerjansdam. Voor veel 
deelnemers betekende dit reke-
ning houden met een dichte A20 , 
op tijd vertrekken en omrijden. Het 
voordeel van vroeg beginnen op de 
wedstrijddag is, dat het heel rustig 
is op de wegen. Rond 8.45 uur re-
den de zwemmers van Oceanus het 
grasveld op, wat later zou veran-
deren in een baggerpoel, waar ve-
le auto’s in vast kwamen te zitten. 
Om 10.00 uur was de start van de 
5 kilometer heren jeugd en senio-
ren , de dames gingen 7 minuten 
later van start. Deze dag werd ge-
zwommen met tijd tags om, zowel 
aan de linker- als rechterpols moes-
ten de zwemmers behoorlijk grote 
tags vast maken. Dit werd door de 
meeste zwemmers ervaren als hin-
derlijk. Bij Arjan verdween er al snel 
één naar de bodem, omdat die los 
geschoten was! Bij de dames kwa-
men na afloop tags uit de badpak-
ken vandaan, ook zij hadden bij de 
lange afstand behoorlijk last van de 
tags gekregen. Oceanus werd ver-
tegenwoordigd door Arjan en An-
nette. Ze hadden het zwaar, er bleek 
behoorlijk wat stroming te zijn. Van-
af de start moest men al een schui-
ne lijn gaan zwemmen naar de ro-
de boei, die moesten ze linksom 
ronden en vervolgens 1 kilometer 
naar de andere kant van de sloot 
zwemmen. Het 1 kilometer parkoer 
werd twee keer gezwommen, heen 

en weer. Bij het ingaan van de laat-
ste 500 meter moest men weder-
om flink schuin gaan aansnijden om 
bij de 500 meter wedstrijd lijn uit te 
gaan komen. Tijdens de race zwom-
men veel dames vlak langs de riet-
kraag, dit om zoveel mogelijk uit de 
stroming en de wind te blijven. Dit 
heeft echter wel tot gevolg dat aar-
dig wat meters extra gezwommen 
moesten worden. Na 1 uur 11 minu-
ten en 42 seconden tikte Arjan als 
negende aan, helemaal leeg. An-
nette kwam als vijfde het water uit 
in een tijd van 1 uur 21 minuten en 
02 seconden. En toen kwam er re-
gen, heel veel regen. Het grasveld 
veranderde in een modderpoel, au-
to’s kwamen vast te staan en zelfs 
de paraplu’s begonnen door te lek-
ken. De vele tentjes die op het veld 
stonden begonnen door te lekken, 
wat een drama, alles kletsnat. Arjan 
en Annette gingen beide nog voor 
de 1 kilometer masters en die vond 
plaats om 15.30 uur. Mede omdat 
er zoveel deelnemers waren bij de 
masters werd gestart in een wave, 
eerst ging de categorie 20+ en 30+, 
en na drieënhalve , minuut volgde 
de rest. Arjan bereikte de finish als 
eerste in 13.31,56 ruim voor de con-
currentie, Annette deed er 14.29,65 
over en werd daarmee vierde 
Na de prijsuitreiking werd het een 
hele sport om goed van het grasveld 
af te komen. De organisatie had het 
hartstikke druk met het losduwen 
van auto’s .

Annette, Arjan en Laura, de open water bikkels van zwemvereniging Oceanus.

Steeds meer zomerschakers
Aalsmeer - Terwijl de zomer bui-
ten maar niet goed op gang lijkt te 
komen, draait het zomerschaken bij 
Schaakclub Aalsmeer op volle toe-
ren. Steeds meer schakers weten 
het Stommeerkwartier te vinden 
om op vrijdagavond te schaken. Af-
gelopen vrijdag gingen 24 mannen 
de strijd aan op de 64 velden. Ook 
deze week werden weer zware ge-
vechten geleverd en was er strijd 
tot het einde. Henk van Leeuwen 
en Bram Broere waren duidelijk in 
vorm, want beide wisten zij hun te-
genstanders in allebei de partijen te 
verslaan. Huup Joosten pakte knap 
3 punten tegen de kampioen van 
Kudelstaart, Peter Buis. Huup meldt 
zich hierdoor weer op de tweede 
plaats en heeft nog kans om kop-
loper Joran Donkers te achterhalen. 
Ook Arie Spaargaren meldt zich nu 
in de kopgroep na een puntendeling 
in dé klassieker Spaargaren tegen 
Harting. Christopher Brookes was 
recent uitgebreid in het nieuws we-
gens zijn fraaie prestatie in het in-
ternationale schaaktoernooi in Vlis-
singen. Daar wist Chris goed te sco-
ren tegen schaakmeesters uit bin-
nen én buitenland en behaalde bij-
na een meesterresultaat. Nu speel-
de hij mee in Aalsmeer en moest hij 
het opnemen tegen Wim Eveleens, 

een pittige opgave, want Wim is een 
geduchte tegenstander. Chris speel-
de echter sterk en wist Wim 3 pun-
ten afhandig te maken. Marco Hut-
ters is goed hersteld van de dubbe-
le nederlaag twee weken terug en 
wist de solide Jan van Willigen op 2 
punten te houden. Aanstaande vrij-
dag 19 augustus wordt er weer ge-
schaakt in het Stommeerkwartier in 
de Baccarastraat. De zomercompe-
titie duurt nog de hele zomer en ie-
dereen kan meespelen. Alle scha-
kers spelen twee partijen tegen de-
zelfde tegenstander met verwisse-
ling van kleuren. Deelname is gratis. 

Meer informatie is te vinden op 
www. schaakclubaalsmeer.nl.

Uitslagen 9e ronde zomercom-
petitie:
Wim Eveleens – Chris Brookes 1-3
Arie Spaargaren – Gerrit Harting 2-2
Bram Broere – Jan van der Laarse 4-0
Robert Meijerink – Abdul Wasei 2-2
Cees Verburg – Elham Wasei 1-3
Ron Klinkhamer – H v Leeuwen 0-4
Anton Kraaij – John Vink 1-3
Clemens Koster – Leo Buis 2-2
Tom van der Zee – Tim Man 0-4
Marco Hutters – Jan v Willigen 2-2
Joran Donkers – Patrick v Lommel 2-2
Huup Joosten – Peter Buis 3-1

Bijschrift foto: Henk van Leeuwen overziet tevreden zijn stelling, op weg naar winst.

Geen Dorpsloop tijdens Feestweek
Run for the Roses door 
Shuttle van FloraHolland 
Aalsmeer - In het verleden werd 
op dinsdagavond tijdens de Feest-
week Aalsmeer de Dorpsloop ge-
houden. De laatste jaren werd ge-
start vanaf de Binding in de Zijd-
straat en waren de langere afstan-
den van 5 en 10 kilometer die over 
de Uiterweg werden gelopen al ge-
schrapt. Dit omdat niet meer voor de 
veiligheid van de lopers op de Uiter-
weg kon worden ingestaan. In 2011 
zal er geen Dorpsloop voor de kin-
deren en geen estafetteloop plaats-
vinden op de dinsdag van de feest-
week. In plaats daarvan organiseert 
Atletiek Vereniging Aalsmeer (AVA) 
samen met de personeelsvereniging 
van Flora Holland Aalsmeer de Run 
for the Roses. Op zondag 4 septem-
ber, tijdens de Ride for the Roses, 
kan in en op het terrein van de bloe-
menveiling ook hard gelopen wor-
den. Net als bij Ride for the Roses 
zal ook de inleg van de deelname 
gelden voor de Run for the Roses 
worden gedoneerd aan het KWF ter 
ondersteuning van onderzoek naar 
middelen tegen kanker. De kosten 
voor de 1 en 2 kilometer kidsrun be-
dragen 2,50 euro per persoon. Deel-

nemers aan de 5 of 10 kilometer 
loop betalen 5 inschrijfgeld. Daar-
naast zal er nog de mogelijkheid zijn 
om te doneren. Na afloop zullen al-
le gelden worden overgedragen aan 
de Ride for the Roses organisatie. 
De Run for the Roses start om 11.00 
uur en moet om 12.30 uur klaar zijn, 
omdat dan de eerste fietsers al-
weer terugkomen. Voor de kinderen 
wordt een 1 en een 2 kilometer loop 
in het veiling gebouw uitgezet. Voor 
de 5 en 10 kilometer loop zal ook 
over het terrein van ‘zuid’ worden 
gelopen en moet de ‘Shuttle’ wor-
den beklommen. Normaal gespro-
ken mogen alleen de bloemenkar-
ren door de Shuttle en alleen tijdens 
de Run for the Roses kunt u door 
de Shuttle rennen. Een unieke mo-
gelijkheid om het veiling gebouw en 
-terrein te doorkruisen. Kom in ver-
band met de verwachte drukte wel 
op tijd en het liefst op de fiets. Er 
kan op het dak van de Bloemenvei-
ling geparkeerd worden, maar re-
ken erop dat het druk zal zijn omdat 
de fietsers uit het hele land komen. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op: www.runfortheroses.nl.

Autocross Abcoude van start
Aalsmeer - Zaterdag 20 augustus 
wordt voor de 37e keer de autocross 
van Abcoude georganiseerd. Het is 
elk jaar weer een creatief gepuzzel 
om de benodigde ruimte te vinden 
om de autocross te organiseren. Dit 
jaar moest er gezocht worden naar 
een alternatief parkeerterrein voor 
bezoekers. Maar, het is weer gelukt. 
Het publiek heeft nu de gelegenheid 
om te parkeren in het weiland aan 
het einde van de Leo Dongelmans-
straat. Bij aanhoudend nat weer zal 
worden uitgeweken naar een wei-
land aan de Koppeldijk ter hoogte 
van huisnummer 32.

Eind augustus staat Abcoude in het 
teken van de feestweek. Deze wordt 
ook dit jaar weer voorafgegaan door, 
misschien wel de meest bijzondere 
autocross van Nederland, de auto-
cross van Abcoude. Het is de formu-
le en de sfeer die de cross zo bijzon-
der maakt. In Abcoude wordt name-
lijk geen onderscheid gemaakt tus-
sen de verschillende type crossau-
to’s. De doorgewinterde autocros-
ser staat met zijn speciaal geprepa-
reerde auto oog in oog met een be-
ginner in een volledig standaard au-
to die kort daarvoor nog dienst deed 
als boodschappenwagen. Dit leidt 
tot zeer spectaculaire races waar-

bij auto’s de sloot in raken of op de 
strobalen vliegen. Met name in de 
finale, waarin de snelste auto’s ach-
teraan starten, wordt het publiek 
getrakteerd op spektakel. Naast 120 
heren verschijnen er 40 dames aan 
de start. Zij rijden hun eigen race. 
Dat de dames niet onderdoen voor 
de heren was vorig jaar te zien in 
een zinderende finale waarbij de 
auto soms met vier wielen los van 
de grond kwam. Het sluitstuk is tra-
ditiegetrouw de afvalrace. Elke cou-
reur die nog kan en wil meldt zich 
voor een prachtige wedstrijd waarbij 
het zaak is om de tegenstanders uit 
te schakelen. Hierbij wordt vanzelf-
sprekend gebotst dat het een lieve 
lust is. Hoe meer des te enthousias-
ter en uitzinniger het publiek wordt. 
Degene die dit schouwspel weet te 
overleven wint de race. Naast deze 
authentieke formule zorgt het pu-
bliek voor een echte feestweeksfeer 
en dat maakt de autocross van Ab-
coude tot een hele bijzondere. Het 
ronduit gezellige autocrossevene-
ment begint zaterdag 20 augustus 
om 12.00 uur. De entree bedraagt 
7 euro per persoon. Kinderen tot en 
met 12 jaar betalen 4 euro toegang 
Parkeren kost 2 euro. Glaswerk is op 
het wedstrijdterrein niet toegestaan. 
Hierop wordt gecontroleerd.
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Afzwemmen in zomervakantie!
Aalsmeer -In de zomervakantie, op 
vrijdagmorgen 12 augustus, is afge-
zwommen in zwembad De Waterle-
lie. Er hebben twaalf kinderen afge-
zwommen voor diploma A en vier 
kinderen voor diploma B. Er werd 
met kleding gezwommen, door het 
gatenzeil gedoken, borst- en rug-
crawl gedaan en tot slot natuurlijk 
een minuut gewatertrappeld. Alles 
ging goed en de aanwezige zwem-
juf was dan ook dik tevreden over 
het getoonde resultaat. Alle kinde-
ren deden het uitstekend en na een 
glijpartij vanaf de glibberbaan kreeg 

iedereen zijn of haar felbegeerde di-
ploma uitgereikt. Voor het A-diplo-
ma zijn Nisrine Elghaddari, Loubna 
Amriui, Per Burmanje, Jara Onder-
water, Floortje de Jonge, Senna van 
Schaik, Noa Misdorp, Joris van Gel-
der, Veerle Rompelberg, Ben Mees-
ter, Twan Gortemulder en Hanna van 
Veen geslaagd. Het diploma voor B 
mochten Jesse den Otter, Casper de 
Vries, Tom Nieuwenhuis en Lola Ver-
donkschot in ontvangst nemen. Het 
volgende afzwemfeest voor de A en 
B diploma’s is op zaterdag 18 sep-
tember.

Els en Robert het snelst 
tijdens Florimex baanloop
Aalsmeer - Tijdens de juli editie van 
de Florimex baanloop kwamen maar 
liefst 80 mensen naar de atletiek-
baan van Aalsmeer om de maande-
lijkse 5 kilometer te komen hardlo-
pen. Iedere tweede woensdag van 
de maand worden 12,5 rondje op 
de baan hardgelopen. Hiervoor ko-
men leden van AVA en leden van at-
letiekverenigingen uit de wijde om-
trek naar Aalsmeer. Maar ook hard-
lopers, die geen lid zijn van een 
vereniging, weten hun weg te vin-
den om hun conditie te testen, van 
jong tot oud. Ook ziet AVA regel-
matig hardlopers die meedoen op 
hun blote voeten en tijdens de laat-
ste loop deed iemand mee met de 
nieuwste ‘five fingers’ schoenen. Ei-
genlijk mag het de naam schoen 
niet dragen, want het is alleen maar 
een dunne zool (5mm) van Vibram 
die de voet beschermd tegen glas 
en steentjes. Omdat de tenen af-
zonderlijk ‘verpakt’ zijn en er direct 
contact is met de bodem blijven de 
voetzolen veel actiever. Zo is er al-
tijd wel wat te zien of beleven tijdens 
de Florimex Baanloop, zowel voor de 
beginnende hardlopers als ook voor 
de wat gevorderden. Dat lopers ook 
tevreden zijn over de ronde tijden, 
die door de organisatie op internet 
worden gezet, blijkt uit diverse re-
acties en emails. Naast de belang-
rijke eindtijd is voor veel lopers ook 
de ronde tijd van belang om te con-

troleren of de loop goed is ‘opge-
bouwd’. Men wil zo ‘vlak’ mogelijk 
lopen met zo weinig mogelijk ver-
val tussen de rondjes. Met de nieu-
we elektronische tijdregistratie kan 
AVA deze gegevens beschikbaar 
maken op internet voor de deelne-
mers. De baanloop van woensdag 
10 augustus was met 48 deelnemers 
iets minder druk als juli, waarschijn-
lijk vanwege de zomervakantie. Van 
de 8 dames die meeliepen was de 
oudste dame tevens de snelste: Els 
Raap, 64 jaar jong, deed 22:00 rond 
over de 5 kilometer. Laatste werd 
Jose Metzemakers, die voor de eer-
ste keer mee deed, 11 jaar jonger 
is als Els en heel tevreden was met 
haar tijd van 32:04 minuten. Bij de 
heren was 40 jarige Robert Schrau-
wen het snelst in 18:01 minuten, ge-
volgd door Rick van der Kroon, 34 
jaar, die een tijd van 18:13 minu-
ten liet vastleggen. Derde werd Jan 
Zwarthoed die op zijn 58e nog een 
tijd van 18:39 minuten wist te lo-
pen. Goed ‘old’ Gerrit van der Steeg 
doet iedere maand mee en ook de-
ze keer wist deze 75 jarige loper 
een mooie tijd van 34:11 minuten te 
klokken. Voor meer informatie en tij-
den zie www.avaalsmeer.nl. Het be-
stuur van AVA hoopt alle dames en 
heren weer welkom te mogen heten 
op woensdag 14 september van-
af 20.00 uur in de Sportlaan voor de 
volgende baanloop.

Ride for the Roses in Aalsmeer
Ambassadeur Frits Barend: 
“Beleef het Tourgevoel”
Aalsmeer - Het eerste weekend 
van september klimmen duizenden 
fietsers op het zadel voor de Ride 
for the Roses, het fietsevenement 
dat jaarlijks wordt gehouden om 
geld in te zamelen voor KWF Kan-
kerbestrijding. Een evenement dat u 
niet mag missen, of u nu op de fiets 
stapt of niet. Ambassadeur Frits Ba-
rend zet zich al jaren in voor KWF 
Kankerbestrijding en stapt daarvoor 
graag zelf op de fiets: “Tijdens Al-
pe d’Huzes ervoer ik het weer en ik 
weet zeker dat we het met z’n allen 
ook zondag 4 september weer voe-
len: het Tourgevoel. Het is iets wat 
je niet kunt beschrijven, maar moet 
ondergaan. De avond ervoor wil 
je niet te laat naar bed, toch val je 
moeilijk in slaap. Diverse keren kijk 
je naar buienradar en andere weer-
stations. Zondag 4 september ga 
ik in Aalsmeer voor de 100 kilome-
ter, in dat grote peloton. De organi-
satie en meer dan honderd vrijwilli-
gers gaan er op professionele wij-
ze maar geheel vrijwillig voor zor-
gen dat alle deelnemers aan het 
eind van zondag 4 september ook 
dat speciale Tourgevoel hebben. Nu 

maar hopen dat Piet Paulusma een 
zonnetje voor ons regelt.” Om het 
Tourgevoel extra te onderstrepen is 
het wielershirt van Ride for the Ro-
ses 2011 te bestellen. Het stijlvolle 
witte fietsshirt is in de maten S t/m 
XXXL verkrijgbaar. Ga naar de web-
shop en fiets mee in het unieke wie-
lershirt van de Ride for the Roses:  
www.ridefortheroses.nl.
 
Schilderij Menno Baars 
Kunstenaar Menno Baars stelt één 
van zijn werken gratis beschikbaar 
voor de Ride for the Roses. De op-
brengst van de verkoop van zijn 
prachtige schilderij ‘Hidden Thou-
ghts, Secret Love’ gaat in zijn ge-
heel naar KWF Kankerbestrijding. 
Het schilderij wordt verkocht bij ga-
lerie Sous-Terre aan de Kudelstaart-
seweg (tegenover de watertoren) 
tijdens de Kunstbeurs aan de West-
einderplassen van vrijdag 9 tot en 
met zondag 11 september. Een 
unieke kans om een kunstwerk van 
Baars te bemachtigen en tegelijk de 
strijd tegen kanker te steunen! De 
beurs is alle dagen open van 10.00 
tot 18.00 uur.

Al jaren doorkruizen Ben en Nellie de Geus het land voor deelname aan de 
Ride for the Roses. “We waren vorig jaar blij verrast toen we hoorden dat de 
tocht in 2011 in ons eigen dorp Aalsmeer zou starten. Natuurlijk fietsen we 
mee. Je fietst om geld in te zamelen voor het goede doel: Het bestrijden van 
kanker.” Het echtpaar roept iedereen op om vooral ook deel te nemen. “Ieder 
van ons heeft in zijn of haar familie of vriendenkring wel te maken met deze 
vreselijke ziekte. Je fietst voor hen, omdat zij het niet meer kunnen.”

Schermer Daniël Giacon eerste 
op Nederlandse ranglijst
Aalsmeer - Door zijn overwinning 
op het Nederlands Jeugdkampi-
oenschap schermen in de catego-
rie Floret Heren Benjamins en een 
derde plaats bij de oudere categorie 
van de Pupillen in juni heeft Daniël 
Giacon (10) uit Aalsmeer de eerste 
plaats op de Nederlandse Ranglijst 
schermen in zijn categorie behaald. 
Aangezien Daniël nog een jaar in 
de categorie Benjamins schermt, 
is dat een mooie uitgangspositie 
voor het komende seizoen. De af-
gelopen periode waren er geen 
schermwedstrijden, maar Daniël 
traint gedurende de zomermaan-
den wel door op zijn club, Scherm-
Centrum Amsterdam. Ben je door 
de mooie resultaten van deze jon-
ge Aalsmeerder geïnteresseerd ge-
raakt in schermen en wil je ook ken-

nismaken met de schermsport? 
Kom dan op 25 en 26 augustus om 
13.00 uur naar het Frans Otten Sta-
dion in Amsterdam. SchermCen-
trum Amsterdam zal tijdens de Zo-
merspelen in het Olympisch gebied 
demonstraties en schermclinics ge-
ven. Meer informatie is te vinden 
op de sites www.Olympischgebied.
nl/zomerspelen en op www.Scherm 
CentrumAmsterdam.nl. Daniël heeft 
weer zin in het komende schermsei-
zoen en zal naast de grote toernooi-
en in Nederland ook deelnemen aan 
een aantal buitenlandse toernooien. 
Daarbij kan hij sponsors en dona-
teurs gebruiken. Wie interesse heeft 
in sponsoring, kan contact opnemen 
met schermcentrumamsterdam@ 
gmail.com.
Foto: Dóra Barens-Gullner

Iedereen kan leren bridgen
Leimuiden - Bridge is één van de 
boeiendste kaartspelen ter we-
reld. Samen met schaken en dam-
men behoort het tot de denkspor-
ten. In tegenstelling tot schaken en 
dammen is bridge een sociaal spel, 
een teamsport. Spelers kaarten al-
tijd met een partner. Een goede 
communicatie is dus van belang. Ie-
dereen die het spel speelt beleeft er 
veel plezier aan. En: Bridge kan tot 
op hoge leeftijd worden gespeeld. 
Bridge ’86 biedt de mogelijkheid om 
dit kaartspel onder de knie te krij-

gen door vanaf maandag 5 septem-
ber in samenwerking met bridgedo-
cent Peter van Maris bridgelessen 
voor beginners te organiseren in 
café Keijzer aan de Dorpsstraat 30. 

De cursus omvat 15 lessen en wordt 
iedere maandagavond van 19.45 
tot 22.00 uur gegeven. Deelnemers 
kunnen zich individueel of met part-
ner opgeven. Informatie en/of op-
geven bij: Truus v.d. Meer, tel. 0172 
508936 of Maria Straeter, tel. 0172 
507233.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - De eerste kaartavond 
na de seizoenstop heeft afgelopen 
vrijdag plaatsgevonden bij buurt-
vereniging Hornmeer en meteen 
was de opkomst zeer goed. Miep 
Bloemen en Krijna Verhoef wis-
ten de koppelavond te winnen met 
5553 punten, gevolgd door Wobby 
en Klaas van Berkel met 4980 pun-
ten en op drie zijn Wil ter Horst en 
Ans Doeswijk geëindigd met 4895 
punten. 
Aanstaande vrijdag 19 augustus is 
er weer koppelkaarten in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur.

Kaartseizoen start 
bij BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 1 sep-
tember start buurtvereniging Oost-
end het nieuwe kaartseizoen 
2011/2012. Klaverjassen, jokeren, 
rummicuppen en hartenjagen staan 
op het programma. 
Er wordt gespeeld in buurthuis Het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
vanaf 20.00 uur precies. De zaal 
gaat open om 19.30 uur, zodat eerst 
genoten kan worden van een kopje 
koffie of thee. Er zijn per avond weer 
schitterende prijzen te winnen en 
aan het einde van het seizoen wor-
den prijzen uitgereikt aan de beste 
drie spelers. Iedere kaartliefhebber 
is van harte welkom.

Han wint bij de 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren 
en ook biljarten staan op het pro-
gramma. Mensen die graag willen 
rummikubben of hartenjagen zijn 
ook van harte welkom. Op donder-
dag 11 augustus is het klaverjassen 
gewonnen door Han Raadschel-
ders met 5435 punten, gevolgd door 
Gemma van As met 5017 punten en 
op drie is Gerrit van der Geest ge-
eindigd met 4882 punten. De hoog-
ste eer bij het jokeren heeft Janny 
Lubbert behaald met 118 punten. 
Op twee is Gerard de Wit geëindigd 
met 125 punten.

Bloemendaals rondje bij 
achtste Haarlem Night Skate
Haarlem - Woensdag 24 augus-
tus gaat de achtste Haarlem Night 
Skate van dit seizoen van start. De 
achtste Haarlem Night Skate ver-
trekt vanaf de ijsbaan in Haarlem. 
Deelnemers kunnen ook woensdag 
24 augustus gratis meedoen aan dit 
evenement. Inschrijven is niet nodig. 
Iedereen die kan skaten of skeele-
ren is van harte uitgenodigd. Ie-
dereen kan gewoon aansluiten bij 
de start. De Haarlem Night Ska-
te start om 20.00 uur en eindigt om 
22.00 uur. De route gaat door Bloe-
mendaal, langs de hockeyvelden en 
zelfs langs het randje van de Scha-
penduinen. De pauze is bij het ge-
meentehuis van Bloemendaal. Na 
de pauze rollen de deelnemers nog 
een groot stuk door Haarlem en ko-

men zo uiteindelijk weer terug bij 
de ijsbaan. De Haarlem Night Skate 
is een skatetocht door de gemeen-
tegrenzen die de mooiste plekken 
van de regio onder de aandacht wil 
brengen en ervoor wil zorgen dat op 
een verantwoorde, veilige manier 
wordt gereden. De Haarlem Night 
Skate is een skatetocht, geen wed-
strijd, het is een sociaal gebeuren 
voor iedereen, ongeacht leeftijd, die 
sportief is of zich sportief voelt. Het 
fenomeen Night Skate wordt geor-
ganiseerd door Sport Support Ken-
nemerland, samen met een groep 
enthousiaste vrijwilligers. Zij dra-
gen er zorg voor dat de bonte stoet 
skaters veilig op de openbare weg 
kan rijden. De Haarlem Night Ska-
te is voorzien van een gemeentelij-
ke vergunning en van politiebege-
leiding. Meedoen is gratis! Deelne-
mers komen op eigen gelegenheid 
naar het vertrekpunt, zonder dat er 
sprake is van een inschrijving of li-
centie. Sluit je aan bij de start en ge-
niet van twee uur skate plezier. Ver-
zamelen vanaf 19.30 uur bij de ijs-
baan in Haarlem waar voldoende 
gelegenheid is om gratis te parke-
ren. De vertrekplaats is ook goed te 
bereiken met openbaar vervoer. De 
route is ongeveer 20 kilometer lang. 
Achteraan de stoet rijdt een bezem-
wagen voor het geval deelnemers 
het niet vol kunnen houden. Bij re-
gen of nat wegdek gaat de Haarlem 
Night Skate niet door. Na de editie 
van woensdag 24 augustus volgen 
nog de Light Skate op woensdag 7 
september en de White Skate op za-
terdag 17 september. 
Kijk voor meer informatie op  
www.haarlemnightskate.nl.

P.V. de Telegraaf
Eerste plaats combinaties 
van Leeuwen en Ackooy
Aalsmeer - Onder redelijke weers-
omstandigheden werden afgelopen 
weekend twee vluchten gevlogen, 
de jonge duivenvlucht Morlincourt 
en de navlucht St. Job in het Goor. 
Bij de jonge garde werd het een 
dubbele overwinning voor de Comb. 
v. Leeuwen v. Grieken. Hun duif wist 
zich met een gemiddelde snelheid 
van 97 kilometer per uur. als eerste 
te klasseren. 
Mede door dit resultaat zijn zij eer-
ste kampioen jonge duiven in het 
Rayon F geworden!

De uitslag:
1 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
2 G. v.d. Bergen
3 J. v. Duren
4 Comb. Wiersme en Zn
5 Comb. v. Ackooy
6 C. v. Vliet
7 Tim Rewijk (met stip!)
8 J. v. Dijk
9 J. Kluinhaar en Dr
10 M. de Block
11 J Vijfhuizen
12 P. v.d. Meijden
13 Danny v. Leeuwen
14 J. Nijenhuis

Van de navlucht St. Job in het Goor 
wist de Comb. v. Ackooij de eerste 

prijs te pakken. Ook deze duif haal-
de een snelheid van 97 kilometer 
per uur. 
Zo zie je maar dat de duiven op bei-
de vluchten even snel vliegen.

De uitslag:
1 Comb. v. Ackooij
2 D. Baars
3 G. v.d. Bergen
4 J. v. Duren
5 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
6 C. v. Vliet
7 J. en P. Spook
8 J. v. Dijk
9 A. Kok
10 A. v.d. Wie
11 Th. v.d. Wie
12 P. v.d. Meijden
13 J. Nijenhuis
14 J. v. Ackooij
15 J. Kluinhaar
16 Comb. Wiersma en Zn
17 H. Spaargaren
18 Tim Rewijk

De tussenstand 
ploegenklassemenet
1 A.A. Sloopwerken
2 C. v. Vliet
3 Bos E-markt
4 Bosman Kassenbouw
5 Oerlemans Confectie

Inschrijving sluit 25 augustus
Run2Day Ladies Damloop 
voor vrouwen in trek
Streek - De interesse voor de Run-
2Day Ladies Damloop, het onder-
deel van de Dam tot Damloop spe-
ciaal voor vrouwen, is groot. Inmid-
dels hebben ruim 1.500 deelneem-
sters zich al ingeschreven voor de-
ze loop over 4 Engelse Mijl. Dat aan-
tal zal nog verder oplopen, want de 
inschrijving is nog open tot en met 
25 augustus. De Run2Day Ladies 
Damloop vindt plaats op 18 septem-
ber, voorafgaand aan de start van 
de 10 Engelse Mijl in Amsterdam. 
De Run2Day Ladies Damloop is een 
aantrekkelijk onderdeel van de Dam 
tot Damloop vanwege de afstand en 
het parcours. De 4 Engelse Mijl (6,4 
kilometer), een uitstekende afstand 
voor beginnende hardloopsters, 
start op de Prins Hendrikkade waar 
later ook de duizenden deelnemers 
aan de 10 Engelse Mijl van start 
gaan. De loopsters doen vervolgens 
delen van het officiële Dam tot Dam 
parcours aan, zoals de unieke pas-
sage door de IJtunnel. De gezellige 
finish is direct aan het IJ in Amster-
dam-Noord.
 
Businessloop
Ook bedrijven kunnen dit jaar voor 
het eerst meedoen aan de Run2Day 
Ladies Businessloop. Een team 
dient dan logischerwijs volledig uit 
vrouwen te bestaan. Van de ruim 
3.400 bedrijven, die meedoen aan 
de populaire Dam tot Dam Busi-
ness-loop, zullen 27 teams bij de-
ze speciale vrouwenloop van start 
gaan. Voor deze teams worden extra 
faciliteiten geboden in het Bredero 
Lyceum in Amsterdam-Noord, zo-
als kleedgelegenheid en een gratis 
massage. Aanmelden voor de Run-

2Day Ladies Businessloop is nog 
mogelijk tot en met 21 augustus.
 
Voor het goede doel
Vrouwen lopen bij de Run2Day 
Ladies Damloop voor het goe-
de doel. Een deel van het inschrijf-
geld komt namelijk ten goede aan 
Women Win. Deze stichting is van-
af de eerste editie als goed doel 
gekoppeld aan de loop en onder-
steunt vrouwenorganisaties we-
reldwijd, die meisjes en jonge vrou-
wen een betere sociale positie wil 
geven door middel van sport. Dit 
jaar gaan de opbrengsten naar ver-
schillende projecten waaronder Mi-
fumi, een organisatie in Oeganda 
die door middel van karate-trainin-
gen meisjes de kracht geeft om zich 
beter te voelen en te verweren te-
gen huiselijk geweld en seksueel 
misbruik binnen de gemeenschap. 
Voor meer informatie over het werk 
en de projecten van Women Win:  
www.womenwin.org.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
24 augustus vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Het kaarten op 10 augustus is ge-
wonnen door Jan Alderden met 
5521 punten. 
Op twee is Daan Sandee geëindigd 
met 5049 punten en op drie me-
vrouw Keller met 4935 punten.




