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Gemeente wijst verzoek stichtingen af

Geen ‘beschermde dorps-
gezichten’ in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente ziet wei-
nig in het opstellen van een nieuw 
bestemmingsplan voor het ge-
bied rondom de dorpskerk. Dit ge-
bied zou de status van ‘beschermd 
dorpsgezicht’ moeten krijgen, zo 
vinden stichtingen Oud Aalsmeer en 
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA). 
Maar de gemeente wijst hun ver-
zoek af. Ook al omdat “de extra be-
scherming tegenover de huidige re-
gelgeving gering is”, aldus het ant-
woord van B&W. De kwestie komt 

aan de orde in de besluitenlijst van 
het college, die deze week op de 
website van de gemeente is gepu-
bliceerd.
De omgeving rondom de hervorm-
de kerk met o.a. het Oude Raadhuis 
en het Schoutenhuis als echt ‘oude, 
dorpse’ panden, ligt in het gebied 
dat recent al in bestemmingsplan-
nen is opgenomen. Deze plannen 
zijn onlangs goedgekeurd. Hierin 
is de stedenbouwkundige en land-
schappelijke structuur al benoemd 

Winnaar van deze week
Tuinplezier in Hortensialaan
Aalsmeer - Voor de laatste maal 
presenteert de Nieuwe Meerbode 
tuinfoto’s. Vele inzendingen heeft de 
redactie mogen ontvangen en net 
als vele lezers is volop genoten van 
al die mooie, bijzondere en aparte 
tuinen. Tuinen met mooie vijvers, Ja-
panse tuinen, tuinen vol palmbomen 
en paradijsjes vol bloeiende planten. 
Wat zijn er mooie tuinen in Aalsmeer 
en Kudelstaart en wat wordt er veel 
aandacht besteed aan het aanleg-
gen én het onderhouden. 

De laatste winnaar is mevrouw A.J. 
Vijfhuizen-Blijlever uit de Hortensi-
alaan 68. Wat een tuinplezier moet 
deze inwoonster hebben. Overal 
staan (bloeiende) planten, diver-
se beeldjes, een Amsterdammertje 
in het midden en tegen de schut-
ting een bankje waar vanaf heerlijk 
alle bloeiers bekeken kunnen wor-
den. Een complimentje waard! Be-
gin september worden de winnaars 
van de drie geldprijzen bekend ge-
maakt.

Zondag Triathlon Aalsmeer met 419 deelnemers aan de start

Burgemeester Litjens in 2009 
deelnemer Triathlon Aalsmeer

Burgemeester Pieter Litjens is klaar voor Triathlon Aalsmeer.

Aalsmeer - Zondag geeft de 
Aalsmeerse burgemeester Pieter 
Litjens het startschot voor de 21e 
Triathlon Aalsmeer. Hij zal het unie-
ke sportevenement in Aalsmeer met 
grote interesse volgen, want vol-
gend jaar wil hij zelf aan de start van 
Triathlon Aalsmeer staan. Dit jaar 
gaan 419 deelnemers aan de triat-
lon over vier verschillende wedstrij-
den hem voor. Burgemeester Litjens 
sport graag. In het verleden heeft hij 
aan hockey en roeien gedaan, maar 
de laatste jaren heeft hij door werk 
en gezin weinig tijd meer om te 
sporten. Vlak voor de 21e editie van 
Triathlon Aalsmeer kondigt Litjens 
aan dat hij volgend jaar aan de start 
van de triatlon wil staan. “Dat is voor 
mij een mooie stok achter de deur 
om weer te gaan sporten”, zegt de 
burgemeester. Dit jaar kwam nog te 
vroeg voor hem, het komende jaar 
wil hij naar Triathlon Aalsmeer 2009 
toewerken.

Korte afstanden
De triatlonsport is in Nederland 
vooral bekend van de hele afstand 
over 3,8 kilometer zwemmen, 180 
kilometer fi etsen en 42 kilometer lo-
pen. Litjens is ook bekend met die 
klassieke triatlon, ook wel de Iron-
man genoemd. “Dat is natuurlijk ei-
genlijk iets vreselijks, maar een tri-
atlon spreekt wel enorm tot de ver-
beelding. Het zijn wel echte bik-
kels die dat doen.” Gelukkig voor 

de burgemeester is de Triathlon 
van Aalsmeer geen wedstrijd over 
de hele afstand. De Olympische af-
stand (1,5 kilometer zwemmen, 40 
kilometer fi etsen en 10 kilometer lo-
pen) is tot zijn opluchting de langste 
afstand in Aalsmeer. “Het is prettig 
om te zien dat met kortere afstan-
den een triatlon ook haalbaar is ge-
worden voor mensen die minder 
tijd hebben om te trainen. Het leu-
ke aan de Triathlon van Aalsmeer is 
dat daar verschillende korte afstan-
den zijn. Een triatlon wordt daardoor 
voor een breder publiek bereikbaar, 
zelfs zo bereikbaar dat ik nu zeg 
mee te willen doen.” 

Wedstrijdprogramma
De Triathlon Aalsmeer heeft zondag 
vier verschillende startseries. ’s Och-
tends om 9.30 uur start in zwembad 
de Waterlelie de mini-triatlon (250 
meter zwemmen, 10 kilometer fi et-
sen en 2,5 kilometer lopen) voor de 
allerjongste triathleetjes van 6 tot 13 
jaar. Om 10.00 uur start de recrea-
tieve achtste voor deelnemers van-
af 14 jaar. Deze afstand (500 meter 
zwemmen, 20 kilometer fi etsen en 
5 kilometer lopen) start vanaf het 
surfstrand aan de Westeinderplas-
sen. Vanaf diezelfde locatie start om 
11.00 uur de Olympische afstand 
(1,5 kilometer zwemmen, 40 kilome-
ter fi etsen en 10 kilometer lopen). 
In de middag vormt het Nederlands 
kampioenschap triathlon voor jeugd 
en junioren een spectaculair slot-
stuk. De nationale top in de leef-
tijd van 14 tot 18 gaat om 13.15 uur 

(meisjes) en 13.20 (jongens) uur op 
het Surfstrand van start voor de ti-
telstrijd over de sprintafstand (750 
meter zwemmen, 20 kilometer fi et-
sen en 5 kilometer lopen).

Verkeerswijzigingen
Om Triathlon Aalsmeer veilig te la-
ten verlopen voor de deelnemers 
heeft de organisatie met toestem-
ming van gemeente Aalsmeer en 
Provincie Noord Holland een aantal 
wegen in Aalsmeer en Kudelstaart 
volledig of deels afgesloten. Op het 
parkeerterrein bij zwembad De Wa-
terlelie geldt vanaf zaterdag 23 au-
gustus 16.00 uur een parkeerverbod. 
Voor vrachtverkeer gaat dat verbod 
al op vrijdag 22 augustus 16.00 uur 
in. In Kudelstaart is op zondag 24 
augustus van 9.00 tot 13.30 uur de 
Madame Curiestraat volledig afge-
sloten en de Mijnsherenweg en de 
Kudelstaartseweg zeer beperkt toe-
gankelijk. In de Hornmeer zijn van 
7.00 tot 14.30 uur de Kudelstaart-
seweg (vanaf de Bachlaan tot de 
Zwarteweg) en de Zwarteweg vol-
ledig afgesloten. In diezelfde tijd zijn 
ook de Dreef en de Bachlaan zeer 
beperkt toegankelijk. Tijdens het 
NK jeugd en junioren tussen 13.30 
en 14.30 uur is ook de Lunalaan vol-
ledig afgesloten. Ook de busdienst-
regeling van Connexxion tussen 
Aalsmeer en Kudelstaart wordt op 
zondag 24 augustus aangepast. Kijk 
voor details over de verkeerswijzi-
gingen en meer informatie over Tri-
athlon Aalsmeer op: www.triathlo-
naalsmeer.nl. 

en zijn waardevolle panden als mo-
nument aangemerkt.

‘As’ tussen Tuin en Kolenhaven
‘Oud Aalsmeer’ en KCA dienden 
het verzoek in voor twee gebieden. 
Naast de omgeving van de dorps-
kerk willen ze ook een speciale sta-
tus voor het gebied langs de ontgin-
ningsas (Historische Tuin tot aan de 
Kolenhaven). De Rijksdienst voor 
Archeologie, die het dorp en de 
‘as’ bekeken, achten het aanwijzen 
van de gebieden als ‘dorpsgezicht’ 
niet haalbaar. Om ze als ‘gemeente-
lijk beschermd dorpsgezicht’ te be-
noemen zou een historische analyse 
moeten worden gemaakt. Een der-
gelijke analyse brengt teveel kos-
ten met zich mee, “waar thans geen 
dekking voor gevonden kan wor-
den”, zegt de gemeente. B&W heb-
ben dus laten weten de ‘dorpsge-
zichten’ bovenop de al bestaande 
bestemmingsplannen, overbodig te 
vinden. De reeds bestaande sloop- 
en nieuwbouwplannen rondom de 
dorpskerk (Dorpsstraat 8-10 en 
nr. 15) hebben wellicht ook te ma-
ken met het niet meer willen open-
breken van de bestaande bestem-
mingsplannen. De panden zonder 
monumentstatus in het dorp, rond-
om de kerk, komen voorts niet voor 
op de door Oud Aalsmeer opgestel-
de lijst van historisch waardevol en 
beeldbepalende gebouwen. Aldus 
de gemeente, die wel het belang in-
ziet van handhaving van de ruimte-
lijke kwaliteit van de twee gebieden. 
Vooralsnog is het Beeldkwaliteits-
plan Aalsmeer Dorp prima om de 
kwaliteit te waarborgen. Ook al om-
dat de huidige Monumentenveror-
dening van Aalsmeer helemaal niet 
rept over ‘beschermde dorpsgezich-
ten’ wil de gemeente niet aan het 
idee. Nul op het rekest dus voor Oud 
Aalsmeer en KCA. Politieke partijen 
kunnen hieraan niets veranderen; 
het is een besluit van B&W en komt 
niet in het (be)raad.

Inbraak
Aalsmeer - In de nacht van 
vrijdag 15 op zaterdag 16 au-
gustus is ingebroken in een 
woning in de Berkenlaan. 
Ook de schuur is door de die-
ven bezocht. Er zijn diverse 
goederen ontvreemd. De po-
litie heeft een technisch on-
derzoek gehouden.
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INFORMATIEF
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Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. Eerst 
bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

TANDARTs-
DIENsTEN

Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

OlgA
Overleg Lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Kruisweg 875a Hoofddorp, 
tel: 023-5622032, fax: 023-
5627126, stolga@zonnet.nl

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.meerbode.nl

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. 
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspre-
ken. 
Dierenambulance: Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen 
en gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Catharina-Amaliastraat in Aalsmeer, een donkerrode smalle kater 

met witte buik van kin tot kruis, op alle vier de tenen zit wat wit. Hij 
heeft donkere  sproeten op zijn linker onderooglid, een spitse kop 
en is gechipt.

- Brasemstraat Aalsmeer, een grijs bruin cyperse poes met rode vlek 
op zijn kop. Ze heet Rosa.

- Attalantalaan in Aalsmeer (N-Oosteinde), een rode kater met een 
beetje wit. Hij heeft een hangbuik en is gechipt.

- Wilhelminastraat in Aalsmeer, een lapjespoes met veel wit op de 
buik, Ze heet Mitzy.

- Hoofdweg, Kudelstaart, een zwart witte poes, met een zwart- en 
een wit pootje- een witte bef, oplopend tot onderkaak. Ze draagt 
een wit leren bandje met steentjes, waar een magneet-balletje en 
een belletje aan hangt. Ze is gechipt.

- Ringvaartzijde in Aalsmeer, een grote rode dikke kater, met wat wit 
bij neus en hals en witte voetjes. Hij heeft een kleine kop.

- Lorentzhof in Kudelstaart, een langharige schilpadpoes. Over haar 
neus loopt een schijdingslijn van rood naar zwart, ze heeft witte 
voetjes en een witte bef. Ze is zwanger, of is net bevallen.

Gevonden:
- Zwarteweg t.h.v 129 in Aalsmeer, een lapjespoes.
- Aletta Jacobsstraat 20 Kudelstaart, een cyperse poes, met wit op 

haar snoetje, ze heeft een vetbult in haar nek.
- Koolwitjesstraat in Aalsmeer, een schildpadpoes.
- Aalsmeerderweg, in Aalsmeer, een zwart witte kater met wit punt-

je aan zijn staart.

Kankerbestrijding 
zoekt collectanten
Rijsenhout - Iedereen kan iets 
doen tegen kanker. Bijvoorbeeld, 
door een paar uur te gaan collec-
teren in de collecteweek van KWF 
Kankerbestrijding. Meer geld maakt 
meer wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk om de grote groepen pa-
tiënten beter te diagnosticeren, be-
handelingen op maat te bieden en 
een betere nazorg voor deze groter 
wordende groep patiënten te bie-
den.
De collecte wordt dit jaar gehou-
den van 1 tot en met 6 septem-
ber. Wie zich als collectant wil in-
zetten of meer informatie wilt over 
het collecteren kan bellen met Ruud 
Stroes, Zeilhof 13, Rijsenhout, tel. 
06-15022664.

Bijeenkomst 
voor senioren 
in Seringenhorst

Aalsmeer - Elke woensdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 uur is er in 
Seringenhorst aan de Parklaan een 
bijeenkomst van senioren die een 
spelletje doen, een kaartje leggen 
en met elkaar een kopje koffie drin-
ken. Zo af en toe worden er ook ex-
tra activiteiten georganiseerd zoals 
een lunch of bingo. 
De laatste tijd zijn veel senioren ver-
huisd en daarom roept de SWOA 
nieuwe senioren op om toch de 
stap eens te maken richting Serin-
genhorst in de Parklaan. Het ver-
plicht tot niets, alleen de koffie kost 
een kleinigheid, namelijk 70 euro-
cent. De SWOA  hoopt dat ook vrij-
willigers zich zullen melden. Meer 
informatie is verkrijgbaar via 0297-
344094. 

Flinke vangst voor vissers
Aalsmeer - Op zondag 15 augus-
tus zat de familie Wessels langs de 
Ringvaart in het zonnetje aan de 
koffie. “Ons oog viel op een paar vis-
sers die nogal wat werk aan het ver-
richten waren. En ja hoor, een flinke 
vangst. Een half uur hebben ze er-

over gedaan om hem binnen te krij-
gen. Een grote meerval van 1.19 me-
ter .De heren kwamen uit ons buur-
landje België. Ze hebben hem ove-
rigens naar behoren weer netjes te-
rug geplaatst”, aldus Corrie Wes-
sels. 

Sport- en spel-
instuif dinsdags 
voor ouderen
Aalsmeer - De SWOA organiseert 
elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur een sport- en spelinstuif 
voor senioren. De kosten bedra-
gen hiervoor 2,50 euro per keer. Op 
het programma staan activiteiten 
als badminton, jeu de boules, tafel-
tennis, koersbal, sjoelen, lijnbal en 
fitgymnastiek. In de maanden juli 
en augustus vinden de activiteiten 
plaats op de Midgetgolfbaan in de 
Hornmeer, waar Joke Winkler, Joke 
Dekker en Mieke Regelink dan ook 
te vinden zijn. 
Meer informatie is verkrijgbaar bij 
de SWOA, Parklaan 27, telefoon 
0297-344094.

8 september info-avond 
Alpha-cursus in De Spil 
Kudelstaart - Op maandag 8 sep-
tember start er weer een Alpha-cur-
sus in De Spil. 
Wil je meer weten over het christe-
lijk geloof, dan is deze cursus iets 
voor jou. Maar ook als je je geloof 
nog eens vanaf het begin wil door-
denken, ben je van harte welkom! 
De eerste avond is een informatie-
avond, waarop je tevens kunt er-
varen hoe een Alpha-avond in z’n 
werk gaat. De cursus bestaat uit tien 
maandagavonden en een weekend. 
In een goede en open sfeer kun je 
zelf ontdekken wat het betekent om 
christen te zijn. Iedere avond begint 
met een gezamenlijke maaltijd om 
19.00 uur, gevolgd door een inlei-
ding van ongeveer 20 minuten. In 
deze inleidingen wordt ingegaan op 
diverse kernpunten van het chris-
telijk geloof, zoals: Wie is Jezus? 
Waarom stierf Jezus aan het kruis? 
Bijbel lezen, waarom en hoe? Waar-
om en hoe bidden? Wie is de Hei-
lige Geest en wat doet Hij? en nog 
vele andere onderwerpen. In klei-
ne groepjes wordt hierover doorge-
sproken en kun je met al je vragen 
terecht. De avonden worden in ont-
spannen sfeer afgesloten door met 
elkaar nog iets te drinken. Uiterlijk 

22.00 uur kan eenieder huiswaarts 
gaan. Alle avonden worden gege-
ven in De Spil in de Spilstraat 5 en 
gaan uit van de Samen-op Wegge-
meente Kudelstaart. Is je interesse 
gewekt, kom dan 8 september om 
19.00 uur naar de informatie-avond 
en eet gezellig mee! De cursus is 
niet aan leeftijd gebonden, dus weet 
je (u) welkom! Bel voor meer infor-
matie en/of opgave naar Carla van 
Oostveen, tel. 320465. 

Wandelen met 
vrijwilliger
Aalsmeer - Tot eind oktober wan-
delen vrijwilligers van de Stichting 
Welzijn Ouderen (SWOA) elke dins-
dagmiddag met senioren die soms 
een steuntje in de rug nodig heb-
ben, maar ook wel zelfstandig wan-
delen (met en zonder rollator). 
Met het busje van Zorgcentrum 

Aelsmeer gaan zij er op uit, even 
een frisse neus halen. Wie wil er 
mee? 
De kosten bedragen 2,50 euro. De 
SWOA heeft ook nog steeds vrijwil-
ligers nodig. 
Helaas is het busje niet altijd be-
schikbaar en lezers die hiervoor 
een oplossing kunnen aandragen 
worden verzocht te reageren bij de 
SWOA, Parklaan 27. 
Het telefoonnummer is 0297-
344094.

Van wie is Cyperse poes?
Kudelstaart - Al enige tijd liep er 
in de Aletta Jacobsstraat een cyper-
se poes. 
De Dierenbescherming heeft het 

dier nu tijdelijk opgevangen. Her-
kent u de poes op bijgaande fo-
to? Neem dan contact op via 0297-
343618.

PCOB een week 
in Ootmarsum
Aalsmeer - De PCOB gaat een mid-
week op vakantie en wel van maan-
dag 13 tot en met vrijdag 17 okto-
ber. De deelnemers verblijven in het 
mooie Stadshotel Jolanda te Oot-
marsum. Prachtige excursies in de 
omgeving staan op het programma. 
Er zijn nog enkele kamers vrij. Wilt u 
mee? Neem dan contact op met de 
reisleiding. Voor inlichtingen: Annie 
van den Broeck, 0297-327220 of 06-
20720740.

Ondersteuning voor mantelzorgers 
in het Alzheimer Café
Hoofddorp - Partners en familiele-
den spelen een zeer belangrijke rol 
bij de zorg voor mensen met demen-
tie. De verzorging die zij voor hun 
rekening nemen is omvangrijk, zon-
der hen zou de zorg voor demente-
rende niet mogelijk zijn. Maar wie 
zorgt er voor de mantelzorgers? 
Op dinsdag 26 augustus zullen Els-
beth Holz en Hanneke ten Brin-
ke nader op dit onderwerp ingaan 
in het Alzheimer Café. De bijeen-
komst vindt plaats in zorgcentrum 
de Meerstede aan de Burgemees-
ter Pabstlaan 260 in Hoofddorp van 
19.00 tot 21.00 uur. Bezoekers krij-

gen ruim de gelegenheid om vra-
gen te stellen, ook is er tijd om met 
elkaar te praten. Het Alzheimer Café 
is een ontspannen ontmoetingsplek 
voor mensen die zorg of ondersteu-
ning bieden aan een dementerende 
en voor dementerenden zelf. U hoeft 
zich niet van te voren aan te melden, 
u kunt gewoon binnenlopen.
De toegang is gratis en de koffie 
staat klaar. Voor vragen of meer in-
formatie kan gebeld worden met 
het Steunpunt Mantelzorg Amstel-
ring: 0900-1866 of mail naar: am-
stellandmeerlanden@alzheimer-ne-
derland.nl

 

Zondag 24 
augustus

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
Arno Post.
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. Spreker Joost Vervark. Crèche 
voor de kleinsten en speciaal pro-
gramma voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. dienst met ds. 
A. Jansen. Om 18.30u. ds. J. Bosch, 
Hoofddorp. Gez. dienst met NGK. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Wikke 
Huizing. Extra collecte voor st. Vrou-
wen. Zendingshulp.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. J.P. Pie-
terson, Harderwijk. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u. 
dienst.

Protestantse Gemeente
Diensten in Open Hofkerk, Opheli-
alaan. 10u. ds. J. van Popering. Af-
scheid Kindernevendienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. W.H.B. ten 
Voorde, Almere. 17u. Kampdank-
dienst.
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graaf-
land. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. prof. 
Gdr. J. Hoek, Veenendaal. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 

KERKDIENSTEN
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Om 10u. dienst, ds. K. Muller en 
18.30u. ds. J. Bosch, Hoofddorp. 
Gez. dienst in CGK.

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-
school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Geen dienst.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 7.45u. euch.viering met kar-
melieten in Kloosterkapel . Om 10u. 
in Zorgcentrun Aelsmeer. Woord-
comm. viering met A. Blonk. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
comm.viering met N. Kuiper. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk dienst olv 
parochianen. 
Rijsenhout: geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst, ds. J. van Veen. 

RK Parochie Sint Urbanus
Bovenkerk. Diensten zaterdag, 19u., 
zondag 10.30u en woensdag 9u. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst mw. A. Creemer. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst. Zondag 10u. 
eucharistie met deken A. Bakker en 
ds. Blonk. Mmv 3 koren. Feestelijke 
afsluiting Feestweek 150 jaar. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Zondag 19u. dienst. 

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 
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GrondleGGers nog springlevend!
door Joke van der Zee

Nieuw tijdperk 
voor 120-jarige 
Nieuwe Meerbode
Aalsmeer - In de serie ‘Grondleggers nog springlevend’ over 
oude Aalsmeerse bedrijven, mag de Nieuwe Meerbode niet 
ontbreken. ‘Wij’ bestaan namelijk meer dan 100 jaar en de eer-
ste Meerbode werd zelfs precies 120 jaar geleden gedrukt! Tijd 
dus voor de krant om zelf in de schijnwerpers te staan.

Dat er veel verandert in meer dan een eeuw tijd komt keer op 
keer naar voren in de afleveringen hiervoor. Bedrijven worden 
groter, verhuizen van locatie of gaan over op een andere pro-
ductie... de interviews met nazaten van ‘grondleggers’ vertel-
len verhalen van hoe het vroeger was. Hoe men 100 jaar gele-
den leefde, werkte en woonde. Hoe Aalsmeer er 100 jaar ge-
leden uitzag. Voor een krant die zo’n hoge leeftijd bereikt zijn 
interviews niet eens nodig, de kranten vertellen hun eigen his-
torie! Een duik in het krantenarchief levert schitterend mate-
riaal op. Oude Meerbodes met artikelen in een schrijfstijl uit 
Grootmoeders Tijd. Niet alleen ‘den’ spelling is ‘zoo’ oud, ook 
de manier waarop werd geschreven zou voor nu ondenkbaar 
zijn! In een vooroorlogse Nieuwe Meerbode staat bijvoorbeeld 
een ingezonden brief van ‘een jongeman’ die niet begrijpt dat 
‘er een groot aantal jongemannen is, die de lasten van een hu-
welijksleven niet willen dragen’. Hij snapt wel dat je ook niet 
‘met elk meisje kan trouwen die op zijn pad komt’ maar toch 
is het ‘vreeselijk dat er kameraden zijn die het geluk nog niet 
mogen smaken’.

Hij reageerde op een eerder bericht over ongehuwde vrouwen. 
Een discussie dus, zoals je nu tegenkomt op internetforums. In 
die oude tijd gaf de redactie gerust antwoord met een duide-
lijke mening. De Nieuwe Meerbode plaatste in de beginjaren 
niet alleen de nieuwtjes uit Aalsmeer maar ook over wat er ge-
beurde in het land. Mensen keken echt uit naar het plaatselijke 
blad dat trouwens op woensdags en zaterdags verscheen.

Hoewel het krantenbedrijf moeilijke tijden doormaakte, bijvoor-
beeld in de Tweede Wereldoorlog maar later ook in de jaren 70, 
is de Nieuwe Meerbode overeind gebleven. En hoe: de krant 
hoort bij een uitgeverij met maar liefst twaalf edities, een eigen 
drukkerij en een verspreidfirma. In een tijd dat de meeste huis-
aan-huisbladen overgenomen zijn door grote concerns mogen 
we best trots zijn op een nog altijd onafhankelijke krant! 

Meerbode of Nieuwe Meerbode?
In de volksmond heet de Nieu-
we Meerbode gewoon de Meerbo-
de. Maar eigenlijk waren dat twee 
verschillende kranten. In 1879 ver-
scheen de Meerbode bij plaatselijke 
drukkerij De Ruyter. Negen jaar later, 
in 1888 werd het streeknieuwsblad 
De Nieuwe Meerbode opgericht. 
De Meerbode - dus zonder ‘Nieuwe’ 
verdween in 1945. In de tijd van de 
oprichting van de voorloper van de 
huidige krant speelde het geloof een 
rol. De Nieuwe Meerbode nu draagt 
geen duidelijke geloofsovertuiging of 
politieke voorkeur uit - we blijven en 
zijn onafhankelijk en brengen nieuws 
voor alle mensen, die verschillend 
denken. Het plaatselijke nieuws mag 
niet gekleurd zijn, vinden we. Maar 
goed, de oprichters waren voorman-
nen van verschillende kerken. De 
waarschijnlijke locatie waar de aller-
eerste krant werd gedrukt was in de 
Zijdstraat, waar ooit Jamin een win-
kel had. Later, in 1912 verhuisde de 
Nieuwe Meerbode naar de Kanaal-
straat, waar het krantenbedrijf bijna 
80 jaar zou blijven. Het verhaal gaat 
ook dat de drukkerij van de Nieuwe 
Meerbode aan de Aalsmeerderdijk 
was gevestigd. Ooit begon hier de 
Meerbode (die andere krant) opge-
richt door drukkerij de Ruyter. Om-
dat de heer Mur, die destijds schreef 
voor de Meerbode, tegen de wil van 
zijn baas een weerwoord in de krant 
plaatste (schijnbaar ‘kwetsend’ voor 
christelijke groeperingen, moest Mur 
vertrekken. Hij nam later de Meerbo-
de over (de uitgave die in ‘45 stopte). 
Tot zover de ontstaansgeschiedenis.

Advertenties
Konden lezers zich vroeger nog 
abonneren op de Nieuwe Meerbo-
de, vandaag de dag bestaat de krant 

bij de gratie (het geld dus) van ad-
verteerders. Het mes snijdt aan twee 
kanten want winkeliers willen hun 
waar onder de aandacht brengen 
en de krant kan er van bestaan. Kan 
daardoor leuke en nieuwswaardige 
verhalen brengen. Als de verhalen 
goed zijn, worden natuurlijk ook de 
advertenties goed gelezen. Het aan-
tal advertentiepagina’s bepaalt het 
aantal ‘leespagina’s’ oftewel redac-
tiepagina’s. 
In de eerste jaren waren onderne-
mers niet zo happig op adverteren. 
Dat was nog nieuw! Reclame? Daar 
had menigeen nog helemaal geen 
weet van. Mond-tot-mondreclame, 
daar moest je het van hebben. Dat is 
tegenwoordig wel anders! Wil je erbij 
horen dat laat je van je zien, dan ad-
verteer je! Leuk te weten is dat som-
mige Aalsmeerse winkels al meer 
dan vijftig jaar adverteren. 
Sommige advertenties - eigenlijk de 
meeste - uit Grootmoederstijd wer-
ken op de lachspieren. Zo waren er 
contactadvertenties waarin ‘een net 
persoon uit de boerenstand met een 
inkomen van 3500 gulden per jaar 
op zoek is naar een knappe boe-
rendochter’. Wie zet nu nog zijn in-
komen in de krant? Wat je veel zag 
in de beginjaren waren advertenties 
van kwekers. Foto’s of plaatjes, dat 
was niet ‘in’. Meestal zag je een brij 
aan letters. Gelukkig heeft de krant 
van vandaag - de Nieuwe Meerbode 
heeft een eigen reclame/dtp afde-
ling - meer verstand van goede ad-
vertenties maken!

Moeilijke tijden
Voor iedereen was de oorlog tussen 
1940 en 1945 natuurlijk een moeilij-
ke tijd. Ook voor de krant. De bezet-
ter verplichtte om stukken op te ne-
men over de Wehrmacht en de NSB. 

Dat wilde de redactie niet en prompt 
volgde in 1941 een verbod tot ver-
dere verschijning. In die tijd werden 
de artikelen nog met ‘lood’ gezet en 
toen op bevel van de Rijkscommis-
saris duizenden kilo’s lood moesten 
worden ingeleverd, er bijna geen an-
der drukwerk meer kwam en er be-
slag werd gelegd op de gehele in-
ventaris, was verder werken onmo-
gelijk. Na de oorlog krabbelde ie-
dereen weer op, zo ook de Nieu-
we Meerbode. Er waren wel concur-
renten, zoals de Aalsmeerder Cou-
rant en het Witte Weekblad. Het Am-
stellands Nieuwsblad is ter ziele ge-
gaan. 
De Nieuwe Meerbode is vandaag de 
dag de enige lokale krant in Aalsmeer 
die daar ook werkelijk gevestigd is. 
De meeste medewerkers wonen ook 
in Aalsmeer. Halverwege de jaren 
tachtig diende een nieuw tijdperk 
zich aan. Het lood werd vervangen 
door films waarna  het computertijd-
perk al gauw zijn intrede deed. Nu 
natuurlijk absoluut niet meer weg te 
denken! In alle afdelingen speelt de 
computer een rol, van administratie 
tot de druktechniek en van de dtp/
advertenties tot redactie... de schrijf-
machine is al lang aan de wilgen ge-
hangen. Inmiddels is alles gedigi-
taliseerd en is de Nieuwe Meerbo-
de in een heel nieuw tijdperk beland. 
Voor het zover was moest in de jaren 
tachtig nog wel een nieuwe directie 
met recht nieuw leven in het bedrijf 
blazen. Directeuren werden de he-
ren Regoor, Jan Goulooze en Luuc 
van der Ouw. De in 2004 overleden 
Goulooze heeft zijn stempel gedrukt 
op het bedrijf. Maar dat deden vòòr 
hem nog vele anderen die niet meer 
onder ons zijn. Tragisch was bijvoor-
beeld het vliegtuigongeluk in 1989 
waarbij een journalist van de krant, 

Habby Wilts overleed. Het vliegtuigje 
van waaruit de kleurrijke Wilts foto’s 
van het Concours Hippique maakte 
stortte neer in het Haarlemmermeer-
se bos, midden in het meer. 

Vandaag de dag
Door de jaren heen kreeg de Nieuwe 
Meerbode bij een groot aantal inwo-
ners vaste voet aan de grond. Waar-
bij de pagina met rouwadverten-
ties meestal als eerste wordt beke-
ken... Medewerkers kwamen en gin-
gen, maar opvallend is dat de mees-
te mensen jarenlang bleven. Een 
dienstverband van dertig jaar is geen 
uitzondering. 
Het bedrijf groeide en eind jaren 
tachtig moest worden omgezien 
naar een nieuw pand. Dat werd de 
Visserstraat, de huidige locatie. Toen 
het aloude pand in de Kanaalstraat 
tegen de vlakte ging, kon directeur 
Jan Goulooze er niet naar kijken... 
Burgemeester Hoffscholte opende 
het nieuwe krantenkantoor in 1991. 
Inmiddels heeft het reilen en zeilen 
bij de Nieuwe Meerbode een gro-
te verandering doorgemaakt. Gro-
te computerschermen, digitale op-
maak en supermoderne inboeksy-
stemen worden gebruikt. De huidi-
ge directeur Luuc van der Ouw heeft 
al deze veranderingen in gang gezet, 
met behulp van de tweede generatie, 
zoon Mark van der Ouw. Een krant 
moet uiteraard met zijn tijd meegaan 
en dat geldt voor alle twaalf uitga-
ven die in Noord-Holland verschij-
nen (en Zuidholland/Utrecht: de 
Nieuwe Meerbodes in Uithoorn en 
Mijdrecht). 
Het is maar goed dat de Nieuwe 
Meerbode de toevoeging ‘Nieuw’ 
heeft gehouden want zo blijf je al-
tijd nieuw(s)!

Burgemeester Hoffscholte opende op aparte wijze het 
krantenkantoor aan de Visserstraat. Hij sprong door 
een deur van krantenpapier!

Directeur Luuc van der Ouw (rechts) en bedrijfsleider 
Peter van der Pol kijken toe hoe het oude gebouw in 
de Kanaalstraat met zijn ‘dakjes’ gesloopt wordt.
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officiële mededelingen
21 augustus 2008

DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Dorpsstraat 111, 2 x els, 1 x conifeer en 2 x pinus.
• Zwarteweg 125, 1 x naaldboom.
• Geraniumstraat 39, 1 x blauwspar en 1 x den.
Datum verzending vergunningen: 22 augustus 2008.

Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegveguning is ver-
leend:
• Hornweg 244 en 248.
Datum verzending vergunning: 18 augustus 2008.

wet milieuBeheer

Melding artikel 8.40 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge 
art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen.
Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Be-
stuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet 
milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden 
voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit het 
genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mo-
gelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen van 
beroep tegen de ingediende melding.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ver-
gunningen, Handhaving & Subsidies.

Activiteitenbesluiten Wet Milieubeheer: 
• Scheepsrestauratie J. van der Weijden, Herenweg 45a.
Datum melding: 8 augustus 2008
• Technisch Bureau W.M. Bruine de Bruin BV, Legmeerdijk 125.
Datum melding: 28 juli 2008
• Endemol Nederland BV, Van Cleeffkade 15.
Datum melding: 1 augustus 2008
Besluit Glastuinbouw
• Braat Rozen BV, Mijnsherenweg 51.
Datum melding: 5 augustus 2008

woningwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over hiernaast genoemde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handha-
ving en subsidies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Aalsmeerderweg 265, het bouwen van een kas t.b.v. teelt;
• Herenweg 66, het vernieuwen van een botenhuis;
• Herenweg 66, het plaatsen van een botenhuis (achter);
• Lisdoddestraat 12, het plaatsen van een beschoeiing; 
• Rietwijkeroordweg 69, het gedeeltelijk vergroten van een kas-

sencomplex.
Verzenddatum bouwvergunningen: 26 augustus 2008.

t/m 4 sept. Kapvergunningen: Mijnsherenweg 108, 3x chamae-
cyparis en 1x berk; Mijnsherenweg 106, 1x cupresso-
cyparis; Johan Frisostraat 14, 1x berk; Hornweg 128, 
1x berk en 10x conifeer; Achter Beatrixstraat 44, 1x 
es; Uranusstraat 17, 2x loofboom; Meervalstraat 17, 
1x den.

t/m 5 sept. Beleidsregels Schuldhulpverlening;
t/m 6 sept. Wet milieubeheer: KPN Lakenblekerstraat 13;
t/m 6 sept. Wet milieubeheer: Oosteinderweg 530 en Zijdstraat 

70A.
t/m 9 sept. Kapvergunningen: Oosteinderweg 410, 1x moerascy-

pres; Mijnsherenweg 53, 1x picea amorica;
t/m 9 sept. Kapvergunningen: Herenweg 59, 2 berken; Uiterweg 

323, 2 berken;
t/m 10 sept. Kapvergunningen: Kudelstaartseweg, sectie 2141, 1 

acer negundo, 1 metasequoia, 4 berken, 8 wilgen, 1 
esdoorn, 1 els;

t/m 10 sept. Kapvergunningen: Zwarteweg 57, (1x es); Rietgors-
straat 31, (1x conifeer); Roerdomplaan achter 85, (2x 
treurwilg); Roerdomplaan 20, (1x es); Roerdomplaan 
22, (1x acer); Roerdomplaan 26, (1x acer); Roer-
domplaan 30, (1 acer); Roerdomplaan 32, (1x acer); 
Roerdomplaan 76, (1x acer); Roerdomplaan 78, (1 
acer);  Karekietstraat naast 32, (1x acer);  Roerdom-
plaan naast 80, (1x acer); Fuutlaan t.o. 40, (1x acer); 
Saturnusstraat (speelterein) 24, (2x sierkers); Bil-
derdammerweg 60, (1x es); Schweitzerstraat achter 
128, (1x acer); Schweitzerstraat naast 101, (1x pla-
taan); Schoutweg/Hoofdweg, (1x beuk); Mijnsheren-
weg 120, (3x sierappel); Schweitzerstraat achter 92. 
(1x sorbus); CCB hof, (1x wilg en 1x populier); Gal-
vanistraat achter flat, (12x populier; 2x haagbeuk); 
Seringenpark 13, (1x prunus); Seringenpark 22, (1x 
eik); Seringenstraat 17, (1x meidoorn); Spoorlijnpad, 
(1x els); Ophelialaan 230, (1x acer); Ophelialaan 
naast 111, (1 acer); Goudenregenstraat 18, (1x kas-
tanje); Goudenregenstraat 20, (1 kastanje); Baanvak 
101, (1x sierkers); Baanvak parkeerplaats nabij 101, 
(1 sierkers); Ophelialaan 232, (1x berk); Heegstra-
park achter Cyclamenstraat, (2x sierappel); Gloxinias-
traat (grasveld Ons Eerste Thuis) (3x esdoorn, 1x la-
rix); Geraniumstaat (geluidsscherm), (1x acer); Oos-
teinderweg 64, (1 boom); Oosteinderweg t.h.v. 286, 
(1x acer); Oosteinderweg 344, (1x acer); Oostein-
derweg 384, (1x acer); Oosteinderweg 521, (1x els); 
Hornweg fietspad naast 231,(7x meidoorn);

t/m 19 sept. Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m diverse evene-
menten in Aalsmeer;

t/m 19 sept. Verkeersbesluit: aanleggen gehandicapten parkeer-
plaats Leeghwaterstraat 7 te Kudelstaart;

t/m 29 sept. Uitwegvergunningen : Hornweg 244 en 248;
t/m 3 okt. Kapvergunningen: Dorpsstraat 111, 2x els, 1x coni-

feer en 2x pinus; Zwarteweg 125, 1x naaldboom; Ge-
raniumstraat 39, 1x blauwspar en 1x den;

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6

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

ter inzagetermijn tot vrijdag 22 augustus 2008
• Machineweg 207, het bouwen van een woning
• Weteringplantsoen, het plaatsen van een lift aan het apparte-

mentencomplex
ter inzagetermijn tot vrijdag 29 augustus 2008
• Dorpsstraat 15, het vergroten van een hotel/restaurant
ter inzagetermijn tot vrijdag 5 september 2008
• Anjerhof 1, het gedeeltelijk vergroten van de huidige garage en 

de functie wijzigen in woonfunctie 
ter inzagetermijn tot vrijdag 12 september 2008
• Spiegelstraat/Stuurboordstraat, het plaatsen van bouwketen
• Aalsmeerderweg 344, het tijdelijk plaatsen van bouwketen
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 september 2008
• Sportlaan 69, het plaatsen van een brug
• Teelmanstraat 2, het veranderen van een bedrijfsgebouw tot lo-

giesgebouw
ter inzagetermijn tot vrijdag 26 september 2008
• Dotterbloem 8, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 

achterzijde;
• Pontweg 12, het vervangen van de bedrijfsruimte;
• Mijnsherenweg 40, het vergroten van de woning;
• F.A. Wentstraat 6, het vergroten van de bedrijfsruimte;
• Werven 57, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde;
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning;
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 oktober 2008
• Goudenregenstraat 17, het vergroten van de woning;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van twee ondergrondse op-

slagtanks;
• Zwarteweg 116, het veranderen van een bedrijfspand naar een 

logiesgebouw.

rectificatie op week 33
Met uitzondering van de bouwvergunning Achter de Wilgen zijn alle 
verleende bouwvergunningen van vorige week reguliere bouwver-
gunningen, geen 1e fase bouwvergunningen.

wet op De ruimteliJke orDening (wro)/
wet ruimteliJk orDening (wro)

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij 
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Een ieder kan 
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of 
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 19 WRO bekend dat zij voornemens is vrijstelling te verlenen 
van:
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Stommeer-Zuid 1964’, voor het vergroten 

van de woning op de verdieping, Goudenregenstraat 17.
Lid 2 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Hornmeer 1976’, voor het 

plaatsen van twee ondergrondse opslagtanks, Lakenblekerstraat 
13.

Lid 1 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Bedrijfsterrein Hornmeer 1976’ en ‘Bedrij-

venterreinen Stommeer en Hornmeer’ voor het veranderen van 
een bedrijfspand naar een logiesgebouw, Zwarteweg 116. 

De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende stuk-
ken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter inzage bij 
afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. Vanaf 1 juli 
2008 is het, in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, nood-
zakelijk dat naast een ontwerpontheffing ook een ontwerpbouwvergun-
ning ter inzage wordt gelegd. Op deze manier wordt voor de ontheffing 
en de bouwvergunning dezelfde procedure doorlopen. Dit komt de over-
zichtelijkheid ten goede. De ontwerpbesluiten zijn dan ook aan elkaar 
gekoppeld. Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes 
weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betref-
fende bestuursorgaan. Omdat de ontwerpen aan elkaar gekoppeld zijn, is 
het niet nodig om op beide ontwerpen een zienswijze in te dienen. Eén 
zienswijze op het verzoek als zodanig is voldoende.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning met toepas-
sing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is ontheffing en bouw-
vergunning te verlenen van:
• Het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg e.o. 2005’ voor het lega-

liseren van 12 parkeerplaatsen aan de Oosteinderweg 223a in 
Aalsmeer.

Verleende vrijstellingen

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen onderstaande besluiten, binnen zes weken na 
toezending van deze besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Am-
sterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. 
Indien de verleende vrijstelling samenhangt met een bouwvergunning, 
verzoeken wij u bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning. 
Dit kan binnen zes weken, na de dag van verzending van de verleende 
bouwvergunning. Nadere informatie kan gedurende de openingstijden 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving en subsi-
dies, balie 6, tel. 0297-387698.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:
Lid 2
• Rietwijkeroordweg 69, het vergroten van een kassencomplex.
Lid 3
• Lisdoddestraat 12, het plaatsen van een beschoeiing.
Deze besluiten worden op 26 augustus 2008 verzonden.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 34

t/m 21 aug. Kapvergunningen: Kerkweg 1, 1 x abies, 2 x abies 
glauca; Stommeerweg 127, 2 x es, 2 x gouden regen; 
Bilderdammerweg 55, 1 x berk; Gravin Aleidstraat 4, 
1 x atlas ceder; Leeghwaterstraat 24, 1 x cedrus at-
lantica glauca.

t/m 22 aug. Wet milieubeheer, melding artikel  8.19: Garagebe-
drijf van den Broeck B.V.,Machineweg 301;

t/m 22 aug. Ontwerp Waterplan Aalsmeer;
t/m 28 aug. Uitbreiding lijst gemeentelijke monumentenlijst;
t/m 29 aug. Nota Ondernemend Jeugd- en Gezinsbeleid;
t/m 29 aug. Kennisgeving Wet milieubeheer: aanvraag vergunning 

gemeente Aalsmeer voor het oprichten en in werking 
hebben van een gemeentewerf en een brandweerka-
zerne, Zwarteweg 77a;

gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Tel.: 0297-387575
Fax: 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 26 augustus en 9 septem-
ber. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, tel. 0297-387660.

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

oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: 
tel. 0900-1234561
Loket Sociale Zaken: 
ma 9.00-11.00 uur
wo 13.30-15.30 uur
vr 9.00-11.00 uur
tel. 0297-51 31 11
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
tel. 0297–36 96 00
Budgetbegeleiding en 
Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297- 51 39 31.

serViceliJn
Voor al uw klachten en meldingen. 
Servicelijn: 0297-387575 of mail 
naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle
klachten en/of meldingen worden 
door de gemeente Aalsmeer binnen 
7 werkdagen afgehandeld. Mocht het 
zo zijn dat we dat streven niet waar 
kunnen maken krijgt u daarover nader 
bericht. Indien u niets van ons heeft 
gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en 
in het weekend. Bereikbaar via het 
hoofdnummer: 0297-387575.

schiphol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en geluid-
klachten over het vliegveld kunt u 
contact opnemen met de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS). 
CROS is bereikbaar op alle dagen van 
9.15-17.00 uur: tel. 020-6015555 of 
via vragen@crosinfo.nl of klagen@
crosinfo.nl.

serVicepunt Beheer
en uitVoering
proVincie noorD hollanD
Voor al uw klachten en vragen over 
provinciale wegen en bruggen: 0800-
0200 600 of mail naar infobu@
noord-holland.nl
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Met openluchtatelier voor kinderen

Burgemeester Litjens opent 
11e Kunstroute Aalsmeer
Aalsmeer - Burgemeester Litjens 
opent elfde Kunstroute Aalsmeer
Aalsmeer – Wat eens begonnen is 
als een bescheiden atelierroute is 
uitgegroeid tot een groots kunsteve-
nement wat publiek uit Aalsmeer en 
verre omgeving in het derde week-
end van september graag bezoekt. 
In het weekend van 20 en 21 sep-
tember staat alweer de elfde Kuns-
troute Aalsmeer op het programma 
en de officiële opening gaat dit jaar 
op zaterdag om 11.00 uur verricht 
worden door burgemeester Pieter 
Litjens op jachthaven Otto aan de 
Uiterweg 94. Alle werkgroepen van 
KCA hebben zich ingezet om ook 
van de editie van 2008 weer een ui-
terst interessante route te maken. 
Op twaalf verschillende locaties in 

de gemeente kan genoten worden 
van schilderijen, aquarellen, teke-
ningen, grafiek, beelden, foto’s, ke-
ramiek, sieraden, poëzie, voordrach-
ten, jazz, klassieke- en wereldmu-
ziek. 

Uiterweg en dorp
De helft van de te bezoeken locaties 
bevinden zich op de Uiterweg. De 
andere kunstlocaties voeren de be-
zoekers via de Dorpsstraat, de Chry-
santenstraat en het Stokkeland naar 
de Gerberastraat en de watertoren 
en de galerie aan de Kudelstaartse-
weg. 
De tuin van het Oude Raadhuis 
wordt tijdens de Kunstroute omge-
toverd tot een openluchtatelier voor 
kinderen. Allerlei soorten krijt, verf, 

papier en mooie gekleurde stoffen 
liggen klaar om mee aan de slag te 
gaan. De jongens en meisjes krijgen 
de opdracht om letters te ontwer-
pen en deze te versieren met blade-
ren, figuren, dieren of patronen. De 
workshop is beide dagen van 14.00 
tot 16.00 uur en is geschikt voor kin-
deren tussen de vier en twaalf jaar 
oud. 

Kinderkunstzolder
De resultaten van de workshops 
gaan direct getoond worden op de 
kinderkunstzolder van het Oude 
Raadhuis. De Kunsroute Aalsmeer 
is zaterdag 20 en zondag 21 sep-
tember te bezoeken tussen 12.00 en 
17.00 uur en de toegang tot alle lo-
caties is gratis.

Zet je team in schijnwerpers in Praambode!

23ste Pramenrace start 
over precies 23 dagen
Aalsmeer - Over precies 23 da-
gen is het alweer tijd voor de 23ste 
Aalsmeerse pramenrace. Op 13 sep-
tember barst het feest weer los. Het 
thema is ‘Horen, zien, zwijgen en 
2008 andere’. En dan heeft SPIE het 
natuurlijk niet over andere zintuigen 
maar over spreekwoorden en gezeg-
des. Inschrijven kan nog steeds, het 

inschrijfgeld is voor de maand au-
gustus 36,72 euro. Op 6 september, 
tijdens de braderie, wordt 40 eu-
ro gerekend en op 8 september, tij-
dens de sportavond in de feesttent, 
is het inschrijfgeld verhoogd naar 50 
euro. Inschrijven na de sportavond 
is geen aanrader, SPIE rekent dan  
liefst 100 euro. 

“We moeten streng zijn, want hoe 
later iedereen zich opgeeft hoe ver-
velender het voor ons is”, aldus de 
penningmeester van de pramen-
race-organisatie.
De eerste opdracht is afgelopen za-
terdag bekend gemaakt op Radio 
Aalsmeer. Van 13.00 tot 14.00 uur is 
het SPIE-bestuur regelmatig te gast 
bij Joke Wegman. Meer weten over 
de pramenrace? Kijk op:
www.pramenrace.nl.
Over precies 21 dagen ploft de 
Praambode weer huis-aan-huis op 
de mat in Aalsmeer. De redactie en 
de acquisitie zijn al volop nieuws en 
advertenties aan het vergaren. Een 
leuk onderwerp voor in de praam-
bode in gedachte, uw/jouw team 
in de schijnwerpers? Jubileum, 
de eerste of de laatste keer? Mail 
het, liefst met foto, naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl. De redac-
tie maakt er vervolgens een leuk 
verhaal van en vast en zeker dat jul-
lie team goede reacties krijgt van 
collega-racers. Adverteren in de-
ze goed gelezen special? Mail dan 
naar verkoopaalsmeer@meerbode.
nl. Voor algemene informatie: tel. 
0297-341900.
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AGENDADe Carnivoor en winkeliersvereniging Ophelia:

Zaterdag een avond lang 
Jordaanse sfeer in Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de derde keer al-
weer staat winkelcentrum Ophelia 
aanstaande zaterdag 23 augustus 
tussen 20.00 en 01.00 uur in het te-
ken van de Jordaanse sfeer en kos-
ten noch moeite zijn gespaard om 
de bezoekers een uitgebreid pro-
gramma voor te schotelen. Tal van 
artiesten zullen zich op deze typi-
sche Amsterdamse avond van hun 
beste zijde laten zien en horen. 
Hans, Kap, Robert Leroy, Harry Slin-
ger, Mick Harren, Hanna en Frits en 
de Aalsmeerse Toppers (Chris Bos-
se en Rob Ojevaar) hebben toege-
zegd hun medewerking te verlenen 
en met een dergelijk affiche kun je 
voor de dag komen. Vanaf 16.00 uur 
zal de Ophelialaan omgetoverd wor-
den in een muziekplein en dat be-
tekent tevens dat de Ophelialaan 
afgesloten zal zijn voor doorgaand 
verkeer. De diverse optredende ar-
tiesten zullen we wat nader voor-
stellen.

Hans Kap 
Vrolijke liedjes waar je lekker op 
mee kunt zingen. Dat is het han-
delsmerk van het repertoire van de 
sympathieke Amsterdamse topac-
cordeonist en entertainer Hans Kap. 
Hans heeft door vele jaren ervaring 
een herkenbaar, vrolijk en veelzijdig 
repertoire opgebouwd. Met wereld-
beroemde nummers zoals onder an-
dere: Aan de Amsterdamse grach-
ten, Tulpen uit Amsterdam, Medley 
Willy Alberti, Medley Johnny Jor-
daan en nummers van André Ha-
zes weet hij de bezoekers in de juis-
te stemming te krijgen. 

Robert Leroy
Muziek speelt een belangrijke rol 
in het leven van Robert Leroy en hij 
heeft dan ook een indrukwekkende 
lijst met optredens en grote evene-
menten waar hij zijn medewerking 
aan heeft verleend opgebouwd. In 
de loop van de jaren verschijnen di-
verse singles en albums en zeker 
niet zonder succes en hoge noterin-
gen in de album top 100 zijn niet van 
de lucht. Met de single “Jij leeft in 
mij” bestormt Robert Leroy in 2008 
de Nederlandse hitlijsten. In maart 
vindt het eerste concert van hem 
plaats in Mijdrecht onder leiding 
van de band “Tilt”. Tijdens het con-
cert worden twaalf nieuwe songs 
die op het album ”Hart zonder huis” 
staan ten gehore gebracht.

Harry Slinger
Als leadzanger van de popgroep 
Drukwerk verwierf Harry Slinger in 
1980 landelijke bekendheid met het 
nummer”Je loog tegen mij” dat zes 
weken lang aan de top stond van 
alle hitlijsten. Hits als “Marianne-
ke”, “Schijn een lichie op mij” en 
“Hé Amsterdam”, “Lijn 10” en “Ca-

rolien” volgden elkaar in rap tempo 
op. In 1990 wordt met tegenzin be-
sloten het met Drukwerk voor ge-
zien te houden. Het podiumbeest 
Harry Slinger was echter nog lang 
niet uitgezongen en produceerde 
solo-CD’s als “Uit stilte geboren” en 
“Naar je hart”. Zijn rode mutsje kon 
hij ook niet aan de wilgen hangen 
want naast zijn eigen nieuwe num-
mers bleef het publiek vragen naar 
het Drukwerkrepertoire. Ook speel-
de hij rollen in Tv-programma’s, 
films en musicals. Tevens heeft hij 
kans gezien een nieuwe CD op te 
nemen: “Het Juiste Spoor”, een zeer 
gevarieerd album met zowel balla-
des als rocknummers waaronder 
“Amstel Hotel”, “Volwassen Nou” en 
“De Multinationale”. 

Mick Harren
Al twintig jaar is de Noord-Holland-
se zanger Mick Harren een feno-
meen in de muziekwereld. Met zijn 
krachtige stem, zijn meeslepen-
de muziek en zijn energieke shows 
weet hij een groot publiek aan zich 
te binden. In 2003 komt zijn eerste 
Engelstalige CD “Good Things” uit 
en van deze CD worden twee sin-
gles uitgebracht die de Top 40 we-
ten te halen. Een van de hoogtepun-
ten in zijn carrière is het optreden 

tijdens het huwelijksfeest van Prin-
ses Maxima en Prins Willem Alexan-
der. In 2005 schrijft Mick Harren het 
nummer “Doe maar gewoon” en het 
nummer wordt als leader gebruikt 
voor de real-life soap “De Veer-
kampjes”. Tijdens het 30-jarig be-
staan van het beroemde Jordaan 
Festival maakt Mick opnieuw indruk 
en dertienduizend mensen zijn live 
getuige van zijn grandioze show. 
Eind maart 2008 komt Mick met “Zo 
verliefd op jou” een topsong naar 
zou blijken. Mick Harren, twintig 
jaar artiest, twintig jaar een begrip.

Hanna en Frits
Het duo Hanna en Frits is wellicht 
niet zo bekend, maar het staat vast 
dat Hanna Barends en Frits Tang al-
les in zich hebben om de Jordaans-
feer over te brengen. Met het prach-
tige nummer “Vannacht als de bloe-
men dromen” hebben zij aange-
toond uit het juiste hout gesneden 
te zijn en weten hoe ze de gevoelige 
snaar moeten raken en dat geldt ei-
genlijk voor het hele repertoire.

Aalsmeerse Toppers 
Achter de naam Aalsmeerse Top-
pers gaan Chris Bosse (van Grill Bar 
De Carnivoor) en Rob Ojevaar (van 
de band Wild) schuil en vorig jaar al 
gaven zij een klein voorproefje. Dat 
mondde uit in optredens in onder 
andere Bon Ami en besloten werd 
een repertoire op te bouwen waar-
mee een optreden van uur gevuld 
kan worden. Er is flink gerepeteerd 
en afgelopen week heeft de genera-
le repetitie plaatsgevonden. 
Alle muzikale acts bij elkaar opge-
teld ziet het er naar uit dat de Jor-
daan-sfeer in volle omvang en he-
vigheid zal losbarsten komende za-
terdag 23 augustus in de Ophelia-
laan. De toegang tot het muziekfes-
tijn is gratis en het is te hopen dat 
de weergoden de organisatie goed 
gezind zullen zijn. U/jij komt toch 
ook?!

Straatband live in Bon Ami
Aalsmeer - Na de zomerstop zal 
discotheek club Bon Ami weer iede-
re laatste zondag van de maand zijn 
deuren openen voor het concept 
Bon Ami Live. Dit concept is spe-
ciaal opgezet voor de oudere jon-
geren ofwel 25 plussers. Op deze 
zondag worden bezoekers getrak-
teerd  op live-muziek en een dj die 
muziek uit de jaren tachtig en ne-
gentig zal draaien. Tevens is er een 
mogelijkheid om iets te eten, zodat 
niets van het live-optreden gemist 
hoeft te worden. Zondag 31 augus-
tus komt de welbekende Alsjem-
aar van de Straatband een optreden 
verzorgen tijdens Bon Ami Live. De 
geroutineerde Straatband, bestaan-

de uit André Alderden en Bob En-
thoven op gitaar, Remco de Hundt 
op toetsen, Ab Hansen op bas, Peter 
Geleijn op drums en Niels Truijens, 
Mieke van Trigt en Lenie Zuijder-
houdt op zang, zal met hun zeer di-
verse en uitgebreide repertoire on-
getwijfeld de tent weer op zijn kop 
zetten. 
Na alle vakanties kan het niet an-
ders dat het weer een oergezel-
lige middag en avond zal worden. 
Bon Ami zal zijn deuren openen om 
16.00 uur en de band start het live-
optreden om ongeveer 17.00 uur. De 
entree bedraagt 5 euro. Voor meer 
informatie kijk op de website: www.
bonami.nl.

Muziek/Theater
Tot en met 6 september:
* Openluchttheater ‘Zomergasten’ 
in Amsterdamse Bos, iedere dins-
dag tot en met zaterdag v/a 21.30u. 
Bij twijfelachtig weer: 020-6433286.
Zaterdag 23 augustus:
* Jordaanfestival met live-mu-
ziek van Hans Kap, Robert Leroy, 
Harry Slinger, Mick Harren en de 
Aalsmeerse toppers Chris en Rob in 
Ophelialaan van 20 tot 01u.

Exposities
Tot en met 24 augustus:
* Zomerexpositie met schilderij-
en van Peter de Haan en  Janneke 
Tangelder en beelden van Victorine 
Lomans in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u. 
Vanaf 12 juli:
* Grote expositie met werken van 
Paula Evers, Paul Mühlbauer en 
Bernadette Zeegers in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg 1. Open za-
terdag en zaterdag 13-17u.

Diversen
Donderdag 21 augustus:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
Vrijdag 22 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Koppel-klaverjassen bij buurtver. 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan v/a 20u. Koffie v/a 19.30u.
* Kudelstaart Open bij dartclub 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart.  
Inschrijving sluit 19.45u.
Zaterdag 23 augustus:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
Dinsdag 26 augustus:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen 
op midgetgolfbaan, Beethovenlaan 
van 13.30 tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 27 augustus:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 28 augustus:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.

Vergaderingen
Donderdag 21 augustus:
* Bewonersavond Hornmeer over 
waterplan in buurthuis Roerdom-
plaan 3 vanaf 20u.
Maandag 25 augustus:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in 
De Binding, Zijdstraat v/a 19.30u.
Dinsdag 26 augustus:
* Jaarvergadering Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap in ‘t Anker, Oostein-
derweg vanaf 19.30u.
Donderdag 28 augustus:
* Beraad en raad in gemeentehuis 
vanaf 20u.

Met optreden van de Foppers
Après-ski in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 6 sep-
tember wordt er een groot Après-
ski feest in het Dorpshuis van Ku-
delstaart georganiseerd met een 
optreden van Kees Markman en 
de Foppers. Het Dorpshuis heeft 
vanwege de drukte op de afgelo-
pen feesten een extra feest inge-
last om het 40-jarige bestaan te vie-
ren. Als thema is gekozen voor een 
Après-ski Party en daarmee zullen 
alle remmen los gaan. Iedereen is 
wel bekend met Après-ski en het 
Dorpshuis zal dan ook omgebouwd 
gaan worden tot een sfeervolle loca-
tie waar feest, feest en feest weder-
om hoog in het vaandel zal staan. 
Deze avond zal de muziek wederom 
verzorgd worden door de alom be-
kende dj Kees Markman, die volle-
dig in stijl van de avond Après-ski 
muziek zal draaien. Er gaan zelfs 
nog geruchten dat in samenwerking 
met Kees Markman een extra ar-
tiest zal komen optreden. Daarnaast 
zal er een optreden zijn van de Fop-
pers, wat gegarandeerd een feest 
oplevert! Vanaf de eerste toon is het 
meezingen geblazen met deze drie 
enthousiaste zangers. De leukste 
ideeën ontstaan vaak als een gein-

tje. Drie artiesten, al gepokt en ge-
mazeld in “het vak”, staken de kop-
pen bij elkaar. Solo waren ze al een 
begrip op de schrale zandgronden 
van de Veluwe. De combinatie van 
dj Chiel, party Harry en Tom van Ze-
venbergen bleek echter een schot in 
de muzikale roos. Elk met hun per-
soonlijke kwaliteiten maar zeker als 
trio ook zeer verfrissend. “Als we zelf 
maar lol hebben“, was het eerste 
uitgangspunt. Ten tweede werd, met 
veel zorg, een repertoire samenge-
steld. Hits van toen en nu komen in 
een sneltreinvaart voorbij waarbij 
het criterium was: herkenning, mee-
zingen en vooral feest, feest, feest! 
‘Laat je tekstboekje maar thuis’ en 
wordt meegesleept door dit heerlij-
ke meezingfestijn. Herkenbare inha-
kers van Walter Kroes, Jan Smit, An-
dré Hazes en songfestival toppers. 

Voor deze extra avond kunnen de 
kaarten gekocht worden op de 
standaard verkoopadressen, Albert 
Heijn en Dorpshuis Kudelstaart, en 
kosten 10 euro per stuk. Passe-par-
tout kaarten kunnen niet gebruikt 
worden voor deze avond. Zaal gaat 
open om 20:00 uur. 

Salsadansen in The Beach
Aalsmeer - Heb je altijd al salsa 
willen dansen? Maar ben je er nooit 
aan toe gekomen? Kom dan eens 
kijken bij de salsa cursussen in The 
Beach aan de Oosteinderweg. Sals-
adansen is geschikt voor iedereen 
en brengt zowel kleine als grotere 
groepen samen in het dansen op 
tropische klanken. Op maandag 1 
september organiseert The Beach 
in samenwerking met Salsa.nl een 
gratis kennismakingsles voor be-
ginners en gevorderden. De begin-
ners proefles begint om 19.00 uur 
en de gevorderden proefles start om 
20.15 uur. 
Vanaf de tweede week in septem-
ber start The Beach op de maan-
dagavond met een versnelde cursus 
voor beginners. Na vier weken les 
en oefenen heb je de belangrijkste 
basistechnieken onder de knie en 
kan al leuk meekomen op één van 
onze maandelijkse salsaparty’s. Heb 
je de smaak te pakken, dan kun je 
in oktober gelijk doorgaan met het 
tweede niveau. In dat niveau leer je 
nog meer leuke moves en nog meer 
belangrijke technieken als uitbrei-
ding op de versnelde cursus.  Heb je 
al eerder aan salsadansen gedaan? 
En wil je de draad weer oppakken? 
Maak dan gebruik van de (versnel-
de) instroomcursus. Afhankelijk van 
je eigen kennis en kunde is instro-

men op alle niveaus mogelijk. Voor 
meer informatie surf naar:www.
beach.nl of bel met 0297-347444.

Aalsmeer live met bands 
MacJigger en Hucksters
Aalsmeer - Voor het derde jaar al-
weer wordt de derde dag van de 
Aalsmeerse feestweek verzorgt 
door Aalsmeerse bands. De Hobo 
String Band en Rietveld kregen als 
eerste de tent op het Praamplein vol, 
evenals vorig jaar Ten Beers After 
en de Alsjemaarvande Straatband 
heel veel publiek mochten verwel-
komen. Op woensdag 10 septem-
ber is het de beurt aan de MacJig-
ger Band en de Hucksters. Het heeft 
een tijdje geduurd, maar tijdens de-
ze feestweek zal MacJigger zijn 
langverwachte comeback maken. 
Het belooft een waar rock-festijn te 
worden met Aalsmeers enige ech-
te Stones-band. Het publiek gaat 
getrakteerd worden op onvervals-
te Stones-klassiekers met veel ple-
zier en humor gebracht door door-

gewinterde rockers. Zanger Mac-
Jigger wordt bijgestaan door de gi-
taristen Keith Dré Alderden en Ron-
nie Bart Wood. Achter de bas stat 
Darryl Ab Jones , Remco Ian Ste-
wart zorgt voor de toetsenpartij-
en en pannenrammer Charlie Peet 
Watts timmert alles vakkundig dicht 
achter de drums. De zangeressen 
Mieke en Lenie vormen Mac’s ei-
gen bombita’s. Nieuw in de band is 
saxofonist Robbie Keys. Hij vervangt 
mondharmonicaspeler Brian Leen 
Jones, die er na een al te grondi-
ge inspectie van de bodem van zijn 
zwembad niet bij kan zijn. 
Rocken wordt het vervolgens ook 
met bekende vijfmans-rockcover-
band de Hucksters. Deze band, op-
gericht in 1993, verzorgt al jaren op-
tredens in café’s, feesttenten en za-

len in heel Nederland en staat ga-
rant voor een avond dampende 
(meezing)-rockcovers. De setlist is 
grotendeels samengesteld uit songs 
die niet meer weg te denken zijn uit 
de rockgeschiedenis, zoals num-
mers van Led Zeppelin, Deep Pur-
ple, Van Halen, Guns ’n Roses, Pearl 
Jam en onder andere de Red Hot 
Chili Peppers. De Hucksters bestaat 
uit zanger en gitarist Hans, drum-
mer Jack, bassist Ed, toetsenist Ger-
rit en gitarist Michael. 

Deze gezellige avond door en voor 
Aalsmeerders begint 10 september 
om 20.30 uur, tent open vanaf 20.00 
uur, en de entree is 5 euro. Meer 
weten over de Aalsmeerse feest-
week van 8 tot en met 14 septem-
ber? Kijk op www.feestweek.nl.

Punten voor heren
Kaarten geschud 
BV Hornmeer
Aalsmeer - De eerste kaart avond 
is weer geweest bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Voordat men aan 
het kaarten kon beginnen, moesten 
natuurlijk eerst de vakantie verha-
len aangehoord worden. Verhalen 
van over heel de wereld. Veel leu-
ke verhalen, soms minder leuk als 
men veel regen had gehad, maar 
dat hoort er nu eenmaal bij.
Klokslag 20.00 uur werden de kaar-
ten geschud en konden de kaarters 
laten zien of zij de vakantie perio-
de goed waren doorgekomen. Men 
had er zin in, er is echter niet hoog 
gekaart. Maar dat deed niet terza-
ke, men had schik en daar gaat het 
bij de buurtvereniging hoofdzakelijk 
om. Opvallend was wel dat de kop-
pels één, twee en drie heren waren. 
Op één zijn Ben Johannessen en 
Siem Burgers geëindigd met 5165 
punten, op twee Martin Levarth en 
Frits Zeldenthuis met 5138 punten, 
op drie Wil Piet en Ies Huijkman met 
5046 punten, op vier Tiny van de 
Polder en Bep van Netten met 4928 
punten, op vijf Plony de Langen en 
Martha Zeldenthuis met 4843 pun-
ten en op zes Jan Bergisch en Miep 
Bloemen met 4829 punten. De poe-
delprijs was voor het koppel Floor 
van Engelen en Kees Kuggelijn met 
3864 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Rina 
Tas met 538 punten, op twee Cor-
ry Zaal met 597 punten en op drie 
Nel Schouten met 601 punten. De 
poedelprijs was voor Trudy Knol met 
979 punten

Cursus Creatief 
voor senioren
Aalsmeer - Op maandag 8 septem-
ber start de SWOA een cursus Cre-
atief voor senioren in wijksteunpunt 
Meander in de Clematisstraat. De 
cursus bestaat uit twaalf lessen van 
twee uur en staat onder de professi-
onele begeleiding van Ageeth Nieu-
wendijk. De lessen worden eens in 
de veertien dagen gegeven. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar 
dus meldt u snel aan! De cursus 
kost 66 euro en begint 8 september 
om 13.30 uur. Aanmelden bij SWOA, 
tel. 0297 323138. Bij geen gehoor 
kan het kantoor in de Parklaan ge-
beld worden, tel. 0297 344094.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
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‘JIM HArlEy’  MJH 15r
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Afscheid ‘Denk aan de buren’ van Ally
Smartlappenkoor op zoek 
naar nieuwe muzikant
Aalsmeer - Op 3 juli heeft het 
smartlappenkoor ‘Denk aan de bu-
ren’ met een groots feest afscheid 
genomen van haar Pianist Ally 
Maarse. Diverse leden van het koor 
namen op ludieke wijze afscheid 
van hem, maar het hoogtepunt van 
de avond was toch wel het ontroe-
rende lied dat speciaal voor hem is 
geschreven. Menig traantje werd er 
weggepinkt. Alle leden en ex-leden 
gaven hem als dank een witte roos. 
De leden en het bestuur wensen Al-
ly nog een lang en gelukkig leven.
Maar ja, dan ineens zit het koor zon-
der pianist. Het koor is daarom op 

zoek naar een muzikant die samen 
met Cor Trommel (accordeon) het 
koor wil gaan begeleiden. Het zou 
leuk zijn als het weer een pianist is, 
maar andere muzikanten zijn ook 
van harte welkom. Het koor oefent 
elke donderdag in cafe Bacchus 
in de Gerberastraat 4 van 20.30 tot 
22.30 uur. Het repertoire is smart-
lappen en levensliederen. Voor meer 
informatie over ‘Denk aan de buren’ 
zie www.smartlappen.com. Geïnte-
resseerd? Bel: 0297-390513 of stuur 
een mail naar  info@smartlappen.
com. Postadres is Ketelhuis 47, 1431 
LS te Aalsmeer.

De nieuwe dirigent van Toonkunstkoor Aalsmeer, Michel Berendsen.

Koninklijk Toonkunstkoor hervat 
repetities met dirigent Michel
Aalsmeer - Het Koninklijk Toon-
kunstkoor bestaat in november 125 
jaar en bij het afscheid van dirigent 
Piet Kiel is daar uitgebreid bij stil 
gestaan. 
Nu gaat het koor onder leiding van 
de jonge dirigent Michel Berendsen 
een nieuwe fase in. In de paar we-
ken voor de zomervakantie, na het 
afscheid van Piet Kiel, heeft Michel 
Berendsen getoond een nauwkeu-
rig dirigent te zijn. Hij weet de koor-
leden enthousiast te maken voor 
een andere manier van instuderen 
en op een andere manier naar de 
koorwerken te kijken en te luisteren. 
Het koor studeert werken in van Vi-
valdi (Gloria), Schubert (Mis in G-
dur), die nieuw zijn voor het koor. 
Daarbij is versterking van de partij-

en, vooral bassen en tenoren, zeer 
welkom.
De samenwerking met COV Con 
Amore uit Leiden zorgt daarbij ook 
voor een stimulans om meerdere 
werken tegelijk in te studeren. Zo 
zal in december het Weihnachtsora-
torium van Bach in de Pieterskerk te 
Leiden worden uitgevoerd.
Houdt u van klassieke koorzang, dan 
zou u beslist eens moeten komen 
luisteren of gelijk mee komen zin-
gen op de repetitieavond. Dat kan 
geheel vrijblijvend. De repetities zijn 
op dinsdagavond vanaf 19.45 uur in 
gebouw Irene aan de Kanaalstraat.
Kijk voor meer inlichtingen op 
de website: www.toonkunstkoor-
aalsmeer.nl of bel 0297-323378. U/
jij bent van harte welkom.

Zomerstop weer voorbij voor 
muziekvereniging Flora 
Kudelstaart - Voor muziekvereni-
ging Flora is de zomerstop bijna 
voorbij. Na een aantal weken gaan 
de muziekanten er weer met veel 
plezier tegenaan. 
Flora is een muziekvereniging be-
staande uit een fanfareorkest, een 
jeugdorkest en een blokfluitgroep. 
Er worden veel muziekstijlen ge-
speeld,  van een mooie mars en mu-
sical tot klassiek werk. 
Een aantal malen per jaar  wordt  
een concert gegeven, zodat geïn-
teresseerden kunnen zien en horen 
wat er zoal gebeurt tijdens de re-
petitie. De fanfare repeteert iedere 
maandagavond van 20.00  tot 22.15 
uur. De leerlingen krijgen op de 
maandagmiddag les en het jeugd-
orkest op de maandagavond van 
19.00 tot 20.00 uur. 
Alle groepen staan onder leiding 
van dirigent Dick-Jan Veerbeek. 
Ook kunnen er via de vereniging 
lessen gevolgd worden bij de mu-
ziekschool. 
De repetities van de fanfare begin-
nen op maandag 25 augustus, het 

leerlingenorkest start op maandag 
1 september. 

Nog plaats in blokfluitgroep
Kinderen die lid worden bij Flo-
ra gaan vaak eerst op blokfluitles. 
Hier leren ze noten lezen en blok-
fluitspelen, een hele goede onder-
grond om later door te kunnen stro-
men en op een instrument te gaan 
spelen. Op de woensdagmidda-
gen worden deze blokfluitlessen 
gegeven door Bernadette de Bree. 
Zij heeft in haar groep nog enke-
le plekken vrij. Deze lessen zijn gis-
teren, woensdag 20 augustus, weer 
begonnen, maar nieuwe leden zijn 
nog van harte welkom. Alle lessen 
en repetities worden gegeven in het 
eigen clubgebouw van Flora aan de 
Bilderdammerweg 118. Vind je het 
leuk om lid te worden van Flora of 
wil je meer informatie over de ver-
eniging? Neem dan contact op met 
Ton Hol, tel. 0297-326209,  Monica 
Straathof, tel. 0297-341972 en voor 
de blokfluitlessen met Bernadette 
de Bree, tel. 0297-286683.

Djembé-lessen voor jong en oud
Aalsmeer - De djembé is een Afri-
kaanse trommel die traditioneel 
werd gebruikt als communicatie-
middel, maar ook als instrument op 
feesten en partijen. Nu is het een 
populair instrument in zowel Afrika 
en in Europa. Wil je ook djembé le-
ren spelen? Op woensdag 10 sep-
tember start er een beginnerscursus 
voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 

12 jaar. De aanvangstijd is 16.00 en 
de les duurt tot 17.00 uur. Om 19.30 
start er een cursus voor volwasse-
nen en deze zal tot 21.00 uur duren. 
De lessen vinden plaats in jonge-
rencentrum N201 aan de Zwarte-
weg. Voor meer informatie en aan-
meldingen kan gebeld worden naar 
Kelsie, tel.  06-21430219 of  kijk op 
de website www.djembikkels.nl.

Back to Bovenkerk 30 augustus
Terschellingse folklore 
met Bovenkerkse draai
Bovenkerk - Op zaterdag 30 au-
gustus wordt in Bovenkerk  weer 
het dorpsfestival Back to Boven-
kerk georganiseerd. Op het dorps-
plein achter het Noorddamcentrum 
is zaterdagavond vanaf 20.00 uur tot 
middernacht een terras ingericht, 
waar deejays en een folk-band zul-
len optreden.  
De stichting Cardanus en de Bo-
venkerkse horecabedrijven Silver-
sant en Noorddamcentrum heb-
ben de organisatie en uitvoering in 
handen van dit muzikale en gezelli-
ge gebeuren. Op het nieuwe dorps-
plein van Bovenkerk vinden ou-
de en nieuwe Bovenkerkers zich 
bij het genot van een drankje on-
der de muziek van een bijzondere 
folk-groep: de Schylger Stout. De-
ze groep is afkomstig uit Terschel-
ling, waar oud-Bovenkerker Frans 
Rosenberg jaren geleden is neerge-
streken. De muzikale Bovenkerker 

heeft niet alleen banden gehouden 
met zijn geboortedorp, maar is ook 
op het eiland actief. Back to Boven-
kerk krijgt daardoor een verrassen-
de uitvoering. Originele Terschel-
lingse folk met een Bovenkerkse 
draai. Een combinatie die je meege-
maakt moet hebben. Back to Boven-
kerk wordt verder verzorgd door de 
deejays Joran en Tim. Bij goed weer 
zal het ouderwets gezellig zijn op 
het tijdelijke dorpsterras, waar tot  
middernacht de muziek zal klinken. 
Bij slecht weer wordt er een uitwijk 
gevonden in het   Noorddamcen-
trum. Kaarten voor dit dorpsfeno-
meen kosten 9 euro,  inclusief vijf 
consumpties, en zijn nog verkrijg-
baar bij het Noorddamcentrum, Sil-
versant, Cardanus en bij organisa-
tor Lex Koot, Poelslaan 110 in Bo-
venkerk. Het emailadres van de or-
ganisatie is back2bovenkerk@wa-
nadoo.nl.

Welkom bij klaverjasclub 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
augustus is er in De Oude Veiling 
weer volop gekaart. 
In een spannende finale eindigde 
Els Peters als eerste met 6021 pun-
ten, zij ontving de dinerbon. Lida 
Dekker had beduidend minder pun-
ten, namelijk 3187 en zij ontving een 
heerlijke fles wijn als poedelprijs. 
Floor van Engelen heeft aangege-
ven wegens drukke werkzaamhe-
den geen tijd meer te hebben om 

het klaverjassen te organiseren. De 
Oude Veiling dankt hem, langs deze 
weg, voor zijn inzet en wensen hem 
veel succes en plezier met zijn ve-
le hobby’s. 
Ook klaverjassen? U bent elke za-
terdag vanaf 14.00 uur van har-
te welkom in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Voor nader inlichtin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met De Oude Veiling, tel. 0297-
368378.

Nog aantal deelneemsters kan zich opgeven!

Wie wordt Aalsmeers 
mooiste in 2008?
Aalsmeer - Voor de Miss Aalsmeer 
verkiezing is de organisatie van de 
Feestweek Aalsmeer op zoek naar 
meiden en dames vanaf 17 jaar. 
Sinds jaar en dag staat de don-
derdagavond tijdens de feestweek 
in het teken van show en spekta-
kel. Aalsmeerse schonen afgewis-
seld met populaire artiesten. Wat te 
denken van het Volendamse trio de 
3 J’s en Monique Smit? Maar ook 
van Aalsmeers eigen bodem mag 
natuurlijk geen zanger ontbreken, 
Jan Leliveld draagt Aalsmeer een 
warm hart toe en zal met zijn heer-
lijke meezingers het publiek weten 
te vermaken. Jeroen van der Boom, 
bekend van de nummer één hit ‘Jij 
bent zo’, mag ook op deze Miss 
Aalsmeer verkiezing niet ontbreken. 
Net als voorgaande jaren, zullen ook 
dit jaar de Knappe Kappers uit de 
Markstraat weer de hele dag bezig 
zijn om alle dames nóg mooier te 
maken dan ze al zijn. Twaalf dames 
zullen in een avondvullende show, 
en in drie verschillende outfits het 
publiek en de jury enthousiast pro-
beren te maken en strijden om een 
jaar lang de titel Miss Aalsmeer te 
mogen dragen. Velen zijn  al voor-
gegaan, twaalf missen hebben het 
kroontje al een jaar mogen dragen, 
en aan wie zal Miss Aalsmeer 2007, 
Suzanne Alberts, het kroontje dit 
jaar overhandigen? Net als de twee 
voorgaande jaren worden de missen 
tijdens de tweede ronde, de vrije-
tijdsronde, gekleed door de dn hip-
pe kledingwinkel aan de Markstraat. 
De dames van LINK fashion zullen 
de missen in jonge stoere  kleding 
steken. Voorafgaande aan de Miss 
verkiezing kiezen alle dames hun fa-
voriete setje kleding uit in de winkel, 
welke zij tijdens de eerste ronde zul-
len dragen. De Themaronde zal dit 
jaar in het teken staan Horen, zien, 
zwijgen en 2008 andere gezegdes. 
Dit samenhangend met het thema 
van de pramenrace op zaterdag 13 
september.  Als vanouds zal de der-
de ronde van de avond, de galaron-
de zijn. Alle dames komen dan nog 
één maal deze avond voorbij in de 
allermooiste avondjurken, met de 
chicste kapsels, afwachtend op het 
oordeel van de jury. De Miss verkie-
zing is spannend, maar vooral ook 

een groot feest om aan mee te doen, 
maar niet alleen daarom, ook het ri-
ante prijzenpakket van dit jaar is een 
reden om je op te geven voor de ver-
kiezing. De eerste, tweede en derde 
prijzen bestaan  uit mooie geldprij-
zen, waaronder  450 euro als hoofd-
prijs, en een maandabonnement op 
Health Club Amstelhof in De Kwa-
kel. De eerste prijs wordt aangebo-
den door Zeilschool Aalsmeer, de 
tweede prijs door Van der Arend 
Tuinbouwtechniek en de derde prijs 
wordt,evenals vorige jaren, aange-
boden door de pramenraceteam de 
‘Wijzen uit het Oosten’ onder leiding 
van captain Rolf Maarse. Op dit mo-
ment is er nog plaats voor vijf deel-
neemsters. Lijkt het je leuk om een 
spectaculaire dag te ervaren, en op 
de catwalk in het middelpunt van 
de belangstelling te staan? Geef je 
dan op. Vriendinnen, voetbalteams, 
of helemaal alleen? Ga de uitdaging 
aan! Opgeven kan door een email te 
sturen naar: feestweekaalsmeer@
gmail.com. Deelneemsters krijgen 
twee kaarten aangeboden voor de 
donderdagavond voor familie of 
vrienden, en ook nog een kaart voor 
een avond naar keuze. Wil je als be-
zoeker de Miss verkiezing bijwonen, 
of je favoriete miss aanmoedigen? 
Koop snel je kaarten bij één van de 
verkooppunten.
Voor meer informatie check: www.
feestweek.nl.

De Werkschuit start met 
nieuwe, creatieve cursussen
Aalsmeer - Voor kinderen, tieners 
en volwassen biedt de Werkschuit 
Aalsmeer diverse creatieve cursus-
sen. Ze gaan van start op maandag 
22 september in Het Stommeer-
kwartier
in de Baccarastraat 15. Dit najaar 
is het cursusaanbod uitgebreid met 
onder andere zes lessen keramiek 
op de maandagavond  vanaf 17 no-
vember van 19.45 tot 22.15 uur. De-
ze cursus biedt gelegenheid om aan 
de keramiek een eigen invulling te 
geven.
Ervaring is niet vereist. De cursis-
ten worden professioneel begeleid, 
de docente is opgeleid als beeld-
houwster.
Op donderdagavond 9 oktober van 
20.00 tot 21.30 start een nieuwe 
cursus Paverpol. In zes lessen leren 
cursisten op een eenvoudige ma-
nier een zittend beeld te maken van 
oude lappen gedrenkt in havenpool. 
Dit is een milieuvriendelijke textiel-
verharder op waterbasis. De eerst 
twee lessen gaan de deelnemers 
een oude vaas omtoveren tot een 
waar kunstwerk.
Op de zaterdagmorgen vanaf 27 
september start een nieuwe cur-
sus Gemengde teken- en schilder-
technieken. In zeven lessen leren de 
cursisten met verschillende teken- 
en schildermateriaal te werken .Elk 
materiaal heeft zijn eigen kenmer-
ken en de daarbij horende technie-
ken. De deelnemers gaan de mo-
gelijkheden daarvan ontdekken, ze 
toepassen en met elkaar combine-
ren. Specifieke ervaring is niet ver-
eist. Nieuwsgierigheid, het willen 
uitproberen en plezier in teken en 
schilderen zijn de sleutelwoorden 
voor deelname aan deze cursus.
Op donderdagmiddag is er voor 

de tieners een cursus papier-ma-
ché. In zes lessen gaan de cursis-
ten een groot beest maken (giraffe, 
olifant, varken, etc.) van papier-ma-
ché. De deelnemers gaan in deze 
cursus stap voor stap aan het werk. 
De dieren worden gevormd van een 
‘geraamte’ dat bekleed wordt met 
papier-maché. 
Na het drogen wordt het beest ge-
schilderd en afgelakt.
Het weekrooster van alle cursussen:  
Op maandag van 19.30 tot 22.00 uur 
Tegel- en glasmozaïek, van 19.45 tot 
22.15 uur Keramiek en eveneens 
van 19.45 tot 22.15 uur Modelboet-
seren. Op dinsdag van 9.15 tot 11.45 

uur Aquarelleren, van 16.00 tot 17.30 
uur  Creatieve vorming voor kinde-
ren, van 19.30 tot 21.30 uur Teke-
nen en schilderen en van 19.45 tot 
22.15 uur Beeldhouwen. Op woens-
dag van 13.30 tot 15.00 uur Crea-
tieve vorming voor kinderen en Te-
kenatelier voor kinderen van 6 tot 
9 jaar, van 15.30 tot 17.00 uur Crea-
tieve vorming voor kinderen en cur-
sus Tekenatelier voor jongeren van-
af 10 jaar, van 19.30 tot 22.00  uur 
Abstract schilderen en van 19.45 tot 
22.15 uur Edelsmeden. Op donder-
dag van 16.00 tot 17.30 uur Mozaïek 
voor tieners en  cursus Papierma-
ché voor tieners, van 19.30 tot 22.00 

uur   cursussen Vilten voor gevor-
derden en Vilten voor beginners en 
van 20.00 tot 22.00 uur de cursussen 
Glas in Lood en Paverpol. Op vrijdag 
van 10.00 tot 12.30 uur Gemengde 
schildertechnieken, van 14.00 tot 
16.30 uur Schilderen met acrylverf 
en van 15.45 tot 17.15 uur Creatieve 
vorming voor kinderen.

Kinderpartijtjes
De Werkschuit organiseert ook cre-
atieve kinderpartijtjes voor jongens 
en meisjes vanaf 6 jaar. Inlichtingen 
over een kinderpartijtje is te verkrij-
gen via www.creatieve-kinderpar-
tijtjes.nl.
Folders voor opgave voor één of 
meerdere cursussen liggen in de bi-
bliotheek, in het gemeentehuis, in 
het zwembad.en bij de boekwinkels 
in Aalsmeer. Telefonisch aanvra-
gen kan bij Margot Tepas, tel. 0297-
340150 of Ester Krenn, tel. 0297-
531326, of stuur een mail naar www.
gklein.org/wsa.

Aalsmeer - Op donderdag 4 sep-
tember start buurtvereniging Oost-
end weer met de klaverjasavonden 
en rummicuppen. Het kaarten be-
gint om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur, zodat eerst genoten 
kan worden van een kop koffie en 
thee. Voor de beste klaverjasser of 
rummicupper aan het eind van het 
seizoen staat een leuke prijs klaar 
en op de avonden zelf zijn er ook al-
tijd prijzen te winnen. Plaats van sa-
menkomst is buurthuis ’t Middel-
punt in de Wilhelminastraat.

Kaartseizoen bij 
Oostend start

Rolstoeldansclub Aalmeer heeft 
plaats voor nieuwe leden
Aalsmeer  - Rolstoeldansclub 
Aalsmeer is op zoek naar nieuwe le-
den. Mensen met een lichamelijke 
beperking en valide danspartners 
worden uitgenodigd te komen dan-
sen. De lessen zijn op dinsdagavond 
van 19.30 tot 22.30 uur in buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmi-

nastraat. Geïnteresseerden worden 
uitgenodigd enkele proeflessen te 
komen volgen.
De eerste les is op 16 september. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Finy Jan-
sen, tel. 0297-523537 of Gerrit Vree-
ken, tel. 0297-326071.
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Bestuursvoorzitter LVNL 
wordt topadviseur
Schiphol - De voorzitter van het 
bestuur van Luchtverkeersleiding 
Nederland, de heer G.H. (Eric) Kroe-
se gaat per 1 oktober aanstaande 
de Nederlandse overheid adviseren 
bij het tot stand komen van het Eu-
ropese luchtvaartbeleid. Dit omvat 
onder meer de vorming van één Eu-
ropees luchtruim, het project Sin-
gle European Sky van de Europe-
se Unie. Deze ontwikkeling is voor 
Nederland van groot belang omdat 
het luchtruim van ons land in een 
van de drukste luchtverkeersgebie-
den ter wereld ligt. De heer Kroe-
se zal Nederland vertegenwoordi-
gen in verschillende internationale 
instellingen en bij overleggen waar 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van de luchtverkeersleiding in Euro-
pa en een Europees luchtverkeers-
management. De heer Kroese heeft 
de afgelopen jaren een grote kennis 
op dit gebied opgebouwd. Hij heeft 
als voorzitter van de Chief Execu-
tives’ Standing Conference van 
het agentschap Eurocontrol tus-
sen 2003 en 2006 een belangrijke 
rol gespeeld bij de ontwikkelingen 
gericht op een toekomstig, efficiënt 
ingericht en geleid Europees lucht-
ruim. In juli jl. is daartoe een be-
langrijke stap gezet met het gereed 
komen van een haalbaarheidsstu-
die naar één gezamenlijk luchtruim 
boven de landen van de Benelux, 
Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. 
Verder heeft hij in bestuursfuncties 
binnen de internationale organisa-
tie van luchtverkeersleidingsdien-
sten CANSO veel bijgedragen aan 
de professionalisering van de lucht-
verkeersleiding en het ontwikkelen 
van internationaal geldende afspra-
ken voor verschillende onderdelen 
van de bedrijfsvoering van luchtver-

keersleidingsorganisaties. De inter-
nationale werkzaamheden namens 
en in opdracht van de Nederlandse 
overheid zullen de komende jaren 
aanzienlijk toenemen. Deze zijn dan 
niet goed meer te combineren met 
de taken van bestuursvoorzitter van 
LVNL. Met de aanvaarding door de 
heer Kroese van deze nieuwe func-
tie wordt de kennis en menskracht 
van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat voor het luchtvaartdos-
sier versterkt en wordt de relatie 
met het Zelfstandig Bestuursorgaan 
LVNL geoptimaliseerd: beleid en 
uitvoering komen nu dichter bij el-
kaar. Het bestuur van LVNL onder-
schrijft de noodzaak van een pro-
actieve aanpak van de overheid bij 
de totstandkoming van één Euro-
pees luchtruim. 
Het is voor de bereikbaarheid van 
Schiphol door de lucht van strate-
gisch belang dat het Nederlandse 
luchtruim goed aansluit op dat van 
andere landen. Ook zal dat nieuwe 
mogelijkheden kunnen bieden om 
de geluidhinder in een groter gebied 
rond Schiphol in de toekomst te be-
perken. Ook de sector heeft aan-
gegeven dat een spoedige besluit-
vorming in Europa van het groot-
ste belang is voor de totstandko-
ming van één Europees luchtruim. 
KLM is verheugd met de benoeming 
en heeft alle vertrouwen in de heer 
Kroese als adviseur die de belangen 
van de Nederlandse luchtvaart naar 
het Europese niveau kan tillen. Pre-
sident-directeur Peter Hartman van 
KLM: “Een Europees luchtruim be-
tekent winst voor alle partijen: min-
der kans op vertragingen, een lage-
re belasting van het milieu en geen 
onnodige kosten voor de luchtvaart-
sector.”  

Officiële opening 6 september
Scherpe prijzen in kiosk 
Duoplant op Raadhuisplein
Aalsmeer - Duoplant is een veel-
zijdig familiebedrijf in het exporte-
ren van bloemen en planten, bloem-
bollen, potgrond en aanverwante ar-
tikelen. Drie jaar geleden is het be-
drijf begonnen met het verkopen 
van bloemen en planten aan parti-
culieren. Dit onder het motto: “We 
laten de mensen weer eens bloe-
men en planten kopen!” Dit houdt 
in dat Duoplant bloemen en planten 
vers op de veiling inkoopt en door 
de combinatie die gemaakt wordt, 
scherp inkopen voor de export, be-
tekent voor particulieren dat ook zij 
voor zeer scherpe groothandelsprij-
zen kunnen kopen. Duoplant heeft 
ook binnenlandse groothandel, de 
particulieren kopen voor exact de-
zelfde prijzen in als de bloemenwin-
kels. Deze formule, die niet bol staat 
van service maar wel voor kwali-
teit en scherpe prijzen staat, is bui-
ten verwachting aangeslagen. Daar-
naast maakt Duoplant voor particu-
lieren en groothandel elke dag ver-
se boeketten. Deze boeketten wor-

Winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum presenteert

Flitsende Aalsmeerse Fashion 
Night tijdens Feestweek
Aalsmeer - Op dinsdag 9 sep-
tember presenteert de Winkeliers-
vereniging Aalsmeer Centrum een 
nieuw evenement tijdens de Feest-
week:  De Aalsmeerse Fashion 
Night. Op dinsdag 9 september ver-
zorgen twaalf ondernemers uit on-
ze gemeente een wervelende show 
met kleding, schoenen, brillen en ju-
welen in de feesttent op het Praam-
plein. “Het laatste grote gebeuren 
op modegebied was Aalsmode, in 
de tv-studio, ongeveer vijftien jaar 
geleden”, vertelt voorzitter Ed Kriek. 
“We hebben onze leden benaderd 

wat zij graag aan extra evenemen-
ten georganiseerd wilden zien. Een 
modeshow bleek hoog op de ver-
langlijst te staan. 
Er zijn in Aalsmeer ook een groot 
aantal modewinkels en gevarieerd 
qua aanbod”. De bezoekers kunnen 
rekenen op de flitsende, afwisselen-
de show op muziek met zowel spor-
tieve, vrijetijds kleding als het chi-
que genre, kinderkleding, positie-
kleding, sets voor grotere maten en 
lingerie. De najaars- en wintercol-
lecties worden getoond. De kleding 
wordt afgewisseld met presentaties 

van schoenen, juwelen en brillen. 
Voor  de  organ is a t ie  van  de 
Aalsmeerse Fashion Night heeft de 
Winkeliersvereniging een professio-
neel bureau in de arm genomen. 
Dit bureau verzorgt modeshows 
door het hele land, onder ande-
re voor Mart Visser. In de tent 
wordt een twaalf meter lange cat-
walk aangelegd en de presenta-
tie gebeurt door professionele mo-
dellen die gekapt worden door het 
Aalsmeerse Trendy Hair. “Van iede-
re winkel wordt een aparte presen-
tatie gegeven. Iedereen krijgt gelij-

ke aandacht”, vervolgt Kriek. “Van 
wie aan de beurt is, komt de naam 
met logo op een groot scherm. Voor 
het publiek ook gemakkelijk. Als ze 
iets leuks zien, dan weten ze met-
een naar welke winkel ze moeten 
gaan”. 
De bezoekers krijgen overigens 
geen uitgebreide uitleg van wat ge-
showd wordt. “Het wordt een wer-
velende, flitsende show op mu-
ziek”, verduidelijkt Kriek. De reac-
ties van inwoners tot nu toe zijn po-
sitief. De kaarten vinden al gretig af-
trek. “Mensen kopen vaak meerde-
re kaarten. Ze zijn echt voornemens 
met een groepje te komen”. 
 In totaal is er plaats voor 700 be-
zoekers, inclusief vijftig vip-plaat-
sen helemaal voor aan. De toegang 
is 12,50 euro. De vip-kaarten kos-
ten 70 euro en dit bedrag is inclu-
sief hapjes en drankjes. Deze be-
zoekers gaan echt als vips behan-
deld worden. 
“Maar”, zo benadrukt Kriek. “Van-
af alle plaatsen zal de presenta-
tie goed te zien zijn. De plaatsen 
worden rondom de lange en bre-
de catwalk neergezet”. De zaal gaat 
9 september om 20.00 uur open, 
Aalsmeer Fashion Night start ver-
volgens om 20.30 uur. “We maken 
er een gezellig feest van met mu-
ziek na de show en in de pauze 
komt een bekende Aalsmeerse ar-
tiest optreden”, besluit de voorzitter 
van de Winkeliersvereniging. Als de 
Fashion Night goed verloopt, zijn de 
ondernemers voornemens volgend 
jaar opnieuw dit evenement te orga-
niseren. “We willen er dan een goed 
doel aan verbinden”. 
Deelnemers aan de Fashion Night 
zijn Big L, Denise Fashion, Van der 
Schilden Lingerie, Small Talk, De 
Studio, Teddy’s Kindermode, Hans 
Heij Schoenen, Henrita Schoenen, 
Ed Kriek Optiek, Sparnaaij Juweliers 
en Trendy Hair. Bij deze winkels zijn 
toegangskaarten te koop.
Wacht niet te lang, de Aalsmeerse 
Fashion Night blijkt in trek!

Zaterdag 6 september boordevol activiteiten
Puur Aalsmeer brengt vier 
evenementen onder één noemer
Aalsmeer - Het bloemencorso rijdt 
dit jaar voor het eerst niet meer, 
maar niemand hoeft bang te zijn dat 
de eerste zaterdag van september in 
Aalsmeer een saaie dag gaat wor-
den. Drie bestaande activiteiten en 
één geheel nieuw evenement heb-
ben de krachten gebundeld. Onder 
de noemer Puur Aalsmeer bieden zij 
een dag- en avondvullend program-
ma dat is gericht op bezoekers uit 
de hele regio. 
De corsobraderie, verlichte boten-
show en het vuurwerk aan de West-
einderplassen zijn al geruime tijd 
succesvolle evenementen die jaar-
lijks vele duizenden bezoekers trek-
ken. Dit jaar komt daar een nieuw 
evenement bij, waarin de nadruk 

niet ligt op bloemen maar op die 
andere puur Aalsmeerse kwaliteit: 
water. Op initiatief van de Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promo-
tie (AWP) wordt voor het eerst een 
grootse watersportdag georgani-
seerd. De watersportdag speelt zich 
af op vier locaties aan de Uiterweg. 
Het programma is zeer gevarieerd 
en biedt voor zowel watersportlief-
hebbers als andere bezoekers tal 
van mogelijkheden voor een leuk en 
informatief bezoek. 
Zo zijn er onder andere demon-
straties, kinderactiviteiten en work-
shops, is er een indoor watersport-
markt en vinden er muzikale optre-
dens plaats. Deze activiteiten spe-
len zich af van 13.00 tot 18.00 uur.

In het centrum vindt deze dag een 
grote braderie plaats. In de winkel-
straten staan circa 150 kramen van 
standhouders, winkeliers en vereni-
gingen. 
Leuke koopjes, speciale aanbiedin-
gen en lekkernijen zijn volop te vin-
den. Ook zijn er diverse kinderat-
tracties en vinden er demonstraties 
plaats. De braderie begint om 10.00 
uur en eindigt om 17.00 uur. 

Watertaxi’s en captains dinners
Bezoekers kunnen op een eenvou-
dige én leuke manier tussen de bra-
derie en de locaties van de water-
sportdag pendelen door middel van 
een treintje en via watertaxi’s vanaf 
de Kolenhaven en het Praamplein. 

Tussen de middag- en avondfesti-
viteiten vinden er aan de Uiterweg 
drie ‘captains dinners’ plaats, waar 
vanaf 18.00 uur genoten kan wor-
den van een heerlijk diner met mu-
zikale omlijsting. 
Voor deze diners is reserveren 
noodzakelijk, wat kan via de websi-
te www.puuraalsmeer.nl.

Verlichte Botenshow 
en vuurwerk
De avond van 6 september staat in 
het teken van de verlichte boten-
show en het vuurwerk. De boten-
show start tussen 20.00 en 20.30 
uur vanaf het Topsvoortsebos op de 
Kleine Poel. 
Van hier wordt een route gevaren 
over de Kleine Poel, de Ringvaart en 
uiteindelijk naar de watertoren bij 
de Grote Poel waar om 23.00 uur het 
vuurwerk begint. 
Alle liefhebbers met een (verlicht) 
vaartuig zijn van harte welkom om 
mee te varen. 
Het vuurwerk belooft zoals elk jaar 
een spetterende afsluiting van de 
dag te worden. Vanaf de boulevard 
langs de Stommeer- en Kudelstaart-
seweg heeft het publiek een schitte-
rend uitzicht op een vuurwerkshow 
boven het fraaie decor van de West-
einderplassen. 
De organisatie heeft zich ingespan-
nen om ingrediënten toe te voe-
gen die het evenement nóg specta-
culairder maken. Het moge duide-
lijk zijn: Puur Aalsmeer is een puur 
Aalsmeers dagje uit voor de he-
le familie! Voor de organisatie heb-
ben Aalsmeer Westeinder Promo-
tie, Winkeliersvereniging Aalsmeer 
Centrum, Aalsmeer Festival en de 
organisatie van het vuurwerk de 
handen ineen geslagen. In de ko-
mende weken wordt regionaal aan-
dacht besteed aan het evenement, 
onder andere via reclame op alle 
lijnbussen van Connexxion. Ook is 
er een speciale website geopend: 
www.puuraalsmeer.nl.

Fitness Aalsmeer 
gaat uit zijn dak
Aalsmeer - Al ruim 8 jaar is Fitness 
Aalsmeer de gezelligste fitnessclub 
van Aalsmeer én omgeving. Geves-
tigd in de tennis- en squashhal Rac-
ketsport staat bij Fitness Aalsmeer 
de persoonlijke aandacht en bege-
leiding voor haar leden centraal. Dit 
concept is de laatste jaren zo goed 
aangeslagen dat de club uit haar 
huidige ruimte is gegroeid. 
Om die reden wordt er op dit mo-
ment een compleet nieuwe ruimte 
gerealiseerd op het dak van Rac-
ketsport. 
De gezellige sfeer en het enthousi-
aste personeel gaan gewoon mee 
het dak op, waardoor het straks niet 
alleen de gezelligste club in de om-
geving is, maar ook nog één van de 
mooiste! 
Niet alleen de fitness wordt ver-
nieuwd, maar de hele sporthal krijgt 
een facelift; entree, kleedruimtes, 
interieur, kortom een heel nieuw 
sportcomplex. Begin september zijn 
de bouwwerkzaamheden van Fit-
ness Aalsmeer afgerond. 
Op 6 september is er een feestelij-
ke opening van de nieuwe sport-
ruimte.
Sporten met uitzicht
De eigenaren van Fitness Aalsmeer, 
Seth van der Dussen en Hylke Siet-
zema, zijn al langere tijd bezig met 
de uitbreidingsplannen van hun fit-
nessclub. Uiteindelijk is ervoor ge-
kozen om een ‘derde boog’ op het 
huidige platte dak te plaatsen tus-
sen de twee bestaande tennishal-
len in. Hierdoor wordt het aanzicht 
van de volledige sporthal een stuk 
fraaier. De nieuwe fitnessruimte 
krijgt dezelfde hoogte als een ten-
nishal, wat een enorm ruimtelijk ef-
fect geeft. Door de glazen voorge-
vel met uitzicht over het park heb 
je straks het gevoel écht buiten te 
sporten. Het concept van Fitness 
Aalsmeer zal ook na de verbouwing 
ongewijzigd blijven. Dit betekend 
dat met plezier sporten en een goe-
de persoonlijke begeleiding voor-
op blijven staan. Zo kunnen alle le-
den gebruik maken van de gratis fy-
siotherapeutische begeleiding en is 

er de mogelijkheid een voedings-
programma op te laten stellen door 
een voedingsdeskundige. Naast de 
intensieve begeleiding staat Fitness 
Aalsmeer bekend om haar eerlijke 
prijzen. De verwachting is dat Fit-
ness Aalsmeer ook na de verbou-
wing scherpe tarieven hanteert. 

Geliefd bij actieve 40-plussers 
Fitness trekt met name jonge men-
sen. Bij Fitness Aalsmeer is ook een 
grote groep 40-plussers actief. Vol-
gens clubeigenaren Hylke en Seth 
is dit goed te verklaren: “De laat-
ste jaren is er vanuit de overheid 
steeds meer aandacht voor het be-
lang van voldoende bewegen. Ge-
lukkig maar, want al meerdere ma-
len is bewezen dat het de levens-
kwaliteit verbeterd en de kans op 
hart en vaatziekten enorm afneemt. 
Daarnaast is onze club erg laag-
drempelig. Bij ons zie je geen body-
builders en strakke pakjes. Bij ons 
voelt iedereen zich op z’n gemak, 
van jong tot oud.” De kwaliteit van 
Fitness Aalsmeer is vorig jaar er-
kend door de Huisartsenvereniging 
Aalsmeer, met wie zij een samen-
werking zijn aangegaan. Dit project 
heet “Aalsmeer in beweging”. Men-
sen met een verhoogt risico op hart- 
en vaatziekten worden hierbij door 
de huisarts doorverwezen naar Fit-
ness Aalsmeer. In sommige gevallen 
wordt zelfs een deel van het fitness-
abonnement vergoedt door de zorg-
verzekeraar. Overigens krijgen alle 
verzekerden van Zorg en Zekerheid 
sowieso een korting van 10 procent 
op het abonnement en betalen zij 
geen inschrijfgeld voor de club.

Open dag 
Aanstaande zaterdag 23 augus-
tus is er een opendag bij Fitness 
Aalsmeer. Iedereen wordt uitgeno-
digd een kijkje te komen nemen in 
de nieuwe sportruimte die dan bij-
na klaar zal zijn. Tevens zijn er aan-
trekkelijke acties die dag om voor-
delig te kunnen sporten. Iedereen is 
welkom van 9.00 tot 16.00 uur in de 
Beethovenlaan 114 in de Hornmeer.

 

Ophelia nieuws
Traktatie van Man Kapsalon
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
de maandactie augustus gehou-
den in de Ophelialaan. Twintig men-
sen zijn getrakteerd op een cadeau 
van een ondernemer van de Ophe-
lialaan.
Dit keer was deze ondernemer Man 
Kapsalon. Ondernemer René Kas-
lander delde twintig flessen sham-
poo uit met daarbij een lekker geur-
tje. De twintig gelukkige mensen 
vonden de actie zeer geslaagd.
Voor aanstaande zaterdag 23 au-

gustus staat er een groot spekta-
kel op het programma in de Ophe-
lialaan, het derde Jordaanse festi-
val met onder andere een optreden 
van Harry Slinger en Chris en Rob. 
Deze muzikale activiteit begint om 
20.00 uur. 
Het Jordaanse festival wordt geor-
ganiseerd door de Carnivoor en win-
kelcentrum Ophelia. Iedereen is van 
harte welkom op dit gezellige eve-
nement. Voor meer informatie kijk 
op de website ww.opheliaplaza.nl.

den samengesteld met seizoens-
bloemen. Inmiddels worden er in 
een week zo’n 1800 boeketten ge-
draaid, waaronder ook voor sport-
verenigingen, evenementen op de 
Jaap Edenbaan, 
Cultureel centra, diverse super-
markten en tankstation Loogman. 
Aangezien de formule zo’n succes 
is, wil Duoplant ook via vier ver-
kooppunten in Aalsmeer en om-
geving mensen kennis laten ma-
ken met hun bloemen en planten. 
Het bedrijf houdt op vrijdag en za-
terdag verkoop op de A. Schendel-
laan in Uithoorn en start op 29 au-
gustus met de bloemenkiosk (offi-
ciële opening 6 september) op het 
Raadhuisplein in Aalsmeer. Eind 
2009 opent Duoplant een bloemen-
winkel in het nieuw te bouwen win-
kelcentrum in Aalsmeer-Oost. Ook 
op de Legmeerdijk, waar alles ver-
werkt wordt, is het familiebedrijf uit 
haar jasje gegroeid en betrekt daar-
om in 2009 een nieuw gebouwd 
pand. Duoplant is zeer verheugd om 

de bloemenkiosk op het Raadhuis-
plein nieuw leven in te blazen. Sa-
men met een team van enthousias-
te medewerkers zal flink uitgepakt 
worden, waardoor u als consument 
niet om de bloemenkiosk heen kan. 
Astrid Sluiter en Erna Vlasman-v.d. 
Broeck, hebben niet als de eigena-
ren heel veel zin om deze formule 
bekend te maken. Mocht u op het 
Raadhuisplein niet dat kunnen vin-
den waar u naar op zoekt bent, dan 
kunt u voor coniferen,buxus, hees-

ters, laanbomen, graszoden, diverse 
kamerplanten in verschillende soor-
ten en maten, etc. ook terecht op de 
Legmeerdijk 274 te Amstelveen.
Let op: Volgende week staat er een 
advertentie in deze krant met een 
waardebon om tijdens de officiële 
opening op 6 september een gratis 
plant af te kunnen halen in de bloe-
menkiosk op het Raadhuisplein.
Nieuwsgierig geworden? Kijk ook 
eens op www.duoplant.nl of kom 
gewoon eens langs.
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Dakkapel is ruimtewinner 
en geeft meer licht
Cruquius - U heeft meer ruim-
te nodig in huis, maar waar kunt u 
die ruimte vinden? Het antwoord 
is eenvoudig: Buiten waar nu veel-
al de dakpannen liggen. De zolder 
is in veel huizen een ondergescho-
ven kindje en dient vaak als berging. 
Door de bouw van een dakkapel to-
vert u de zolder om tot een volwaar-
dige kamer met prima lichtinval. Uw 
huis is opeens groter geworden en u 
geeft een nieuwe dimensie aan uw 
wooncomfort
Door de toepassing van STIJL 2000 
kunststof kozijnen, met HRplud glas, 
in combinatie met de prefab dak-
kapel ontstaat een kwalitatief top-
product. De waarde van de woning 
wordt verhoogd. 

Kom van dat dak af
Dakkapellen staan bloot aan extre-
me weersomstandigheden. Een tra-
ditionele dakkapel blijft altijd on-
derhoud vragen en zit meestal op 
een moeilijk te bereiken plaats, zo-
dat deze lastig te reinigen is. Met 
de STIJL 2000 dakkapel hoeft u het 
dak niet meer op, want deze dakka-
pel wordt volledig uit onderhouds-
arme materialen vervaardigd. STIJL 
2000 geeft met een gerust hart twin-
tig jaar garantie. De moderne prefab 
dakkapel wordt geheel in eigen fa-
briek samengesteld en wordt, nadat 
de uitsparing in het dak is gemaakt, 
door een kraan in zijn geheel op het 
dak geplaatst. Het wisselende Ne-

derlandse klimaat kan geen hinder 
meer veroorzaken bij de montage, 
want de plaatsing kan in één dag 
worden gedaan. Daarna volgt de af-
werking. 

Kroon op uw huis 
De dakkapel is een sandwichcon-
structie en wordt naadloos geïso-
leerd tot op het dakbeschot.
De buitenzijde van de dakkapel is 
bekleed met hoogwaardige kunst-
stof producten die zorgen dat de 
dakkapel gegarandeerd waterdicht 
is en geen onderhoud vraagt. De 
zijwanden kunnen ook afgewerkt 
worden met kunststof gevelpane-
len, waarvan de toplaag is voorzien 
van een Renolit-folie. De kunststof 
panelen zijn leverbaar in veel kleu-
ren en houtstructuren. De isolatie 
van de wanden en van het dak vol-
doet aan de hoogste normen op het 
gebied van energiebesparing. Lood-
slabben worden aangebracht aan 
de zijkanten en onderkant van de 
dakkapel. De dakkapel kan in iedere 
maat en dakschuinte geleverd wor-
den. Aan de bovenzijde wordt de 
dakkapel afgewerkt met een boei-
deel in een kleur passend bij dakka-
pel en kozijnen. Kom kijken naar de 
dakkapel van uw leven in de show-
room van STIJL 2000 Hoofddorp op 
de woonboulevard Cruquius aan de 
Cruquiuszoom 29, achterzijde Me-
diamarkt. 
Meer informatie: www.stijl2000.nl.

Back to Business Zomerborrel 
voor ondernemers
Aalsmeer - Nog even en de zomer 
van 2008 is alweer ten einde. De 
scholen zijn inmiddels begonnen, de 
politiek komt weer op gang en ook 
het economische leven draait bin-
nenkort weer op volle toeren. Kort-
om, het nieuwe ‘seizoen’ staat voor 
de deur en dat is een mooi moment 
om even bij stil te staan. Met dit in 
het achterhoofd wordt op donder-
dag 28 augustus een ‘Back to Busi-
ness’ Zomerborrel georganiseerd 
voor ondernemers. Deze borrel is 
een initiatief van ICT-bedrijf Colour 
of Business in samenwerking met 
bedrijvenvereniging Trade Centre 
Aalsmeer. Ondernemers van de be-
drijventerreinen, maar ook andere 
ondernemers uit Aalsmeer en Ku-
delstaart zijn van harte welkom om 

in een ontspannen sfeer vooruit te 
kijken naar het komende onderne-
mersjaar. Bezoekers van de zomer-
borrel kunnen genieten van toppro-
ducten van ‘eigen bodem’. De Scone 
Bierbrouwerij uit Kudelstaart zorgt 
voor heerlijke speciaal bieren en 
andere, verrassende (eetbare) pro-
ducten. Daarnaast worden er voor 
de liefhebbers lekkere wijnen ge-
schonken. 
De Back to Business Zomerborrel 
is op donderdag 28 augustus van 
16.00 tot circa 18.00 uur en vindt 
plaats bij Colour of Business aan 
de Witteweg 61. Aanmelden voor-
af is niet noodzakelijk, u kunt ge-
woon langskomen om bekenden te 
ontmoeten of om nieuwe contacten 
op te doen.

Start Bosmobiel voorzien 
in jubileumjaar 2009
Aalsmeer  -  De Rotary  Club 
Aalsmeer-Uithoorn heeft samen 
met het Amsterdamse Bos en de 
stad Amsterdam verschillende Bos-
mobiel-routes door het Amsterdam-
se Bos ontwikkeld. Inmiddels is met 
het beheer van het Amsterdamse 
Bos een samenwerkingsovereen-
komst gesloten voor een exclusie-
ve gezamenlijke exploitatie van de 
Bosmobiel. 
De officiële start van de Bosmobiel 
is voorzien in 2009 als het Amster-
damse Bos z’n vijfenzeventigste ver-
jaardag viert! De Rotary Club is be-
zig om gelden bijeen te brengen om 
de start van de Bosmobiel mogelijk 
te maken. Zo wordt op zaterdag 27 
september ’s avonds in Mijdrecht 
het rock evenement Amstelland 
Live! georganiseerd.

Vrijwillige chauffeurs
Omdat het voor ouderen vaak niet zo 
makkelijk is om in het bos te wan-
delen en te genieten van de natuur, 
heeft de Rotary Club Aalsmeer-Uit-
hoorn de Bosmobiel bedacht. Dat is 
een elektrisch voortgedreven grote 
golfcar die plaats biedt aan zes per-
sonen. Het idee is door de service-
club ingebracht bij centra voor ou-
deren in plaatsen rondom het Am-
sterdamse Bos en is alom zeer posi-
tief ontvangen. 
Het mooie van het systeem is dat 
de vrijwillige chauffeurs van bus-
jes van die ouderencentra de slecht 
ter been zijnde senioren niet al-
leen naar het bos rijden, maar daar 
ook de Bosmobiel kunnen bestu-
ren. De Rotary Club Aalsmeer-Uit-
hoorn zorgt voor de aanschaf en ex-

ploitatie en zoekt daarvoor bedrijfs-
sponsors. Een van de middelen die 
de club inzet om fondsen bijeen te 
brengen, is Amstelland Live! dat op 
zaterdagavond 27 september in De 
Meijert in Mijdrecht plaats vindt.

Rocken om te rijden
Het programma op 27 september 
klinkt als een klok. Gevestigde na-
men als de progressieve rockfor-
matie Focus in een nieuwe topbe-
zetting met niemand minder dan 
Thijs van Leer (Hocus Pocus, House 
of the King), maar ook een revela-
tie als de nieuwe bluesgroep Oberg 
met gitaarlegende Ted Oberg van 
Livin’Blues (Wang Dang Doodle, LB 
Boogie). Ook de symfonische rock 
komt aan bod met de zesmansfor-
matie Knight of het Progs die hits 
vertolkt van Supertramp, Pink Floyd, 
Emerson Lake & Palmer, Genesis 
en Kayak. Het wordt een swingen-
de avond die niet snel zal worden 
vergeten: rocken om te rijden. Een 
‘must’ voor iedere muziekliefhebber 
tussen Hoofddorp en Vinkeveen. 
Individuele kaarten kunnen van-
af nu voor 30 euro worden aange-
schaft bij De Meijert: 0297-284097 
of www.meijert.nl . Daarnaast zijn er 
tal van speciale mogelijkheden voor 
bedrijven om Amstelland Live! te ge-
bruiken als een muzikaal avondje uit 
met relaties of personeel, compleet 
met een geheel verzorgd dinerbuffet 
of muzikaal omlijst diner vooraf. Be-
langstellenden kunnen vast kijken 
op www.amstellandlive.nl en nade-
re inlichtingen krijgt men door een 
mailtje te zenden naar baggenjan@
gmail.com.

Tour de France Meerbode Prijzenfestival

Jongste winnaar nu extra 
goed bij de tijd!
Aalsmeer - Cedric van den Broek 
is er, ondanks zijn nog jeugdige 
leeftijd van drie jaar, in geslaagd in 
de prijzen te vallen in het Tour de 
France Meerbode Prijzenfestival. Af-
gelopen zaterdag 16 augustus was 
hij, uiteraard onder begeleiding, bij 
Sparnaaij Juweliers te gast om daar 
een horloge uit te zoeken. 
Vrij snel werd duidelijk dat Cedric 

wel wat hulp had gekregen van zijn 
vader, want de redactie herkende in 
hem de prijswinnaar van het Rabo-
bank wielerpakker in het verleden 
en dat kwam toen bijzonder goed 
uit omdat er een trip naar de Cau-
berg op het programma stond. Sa-
men met Martin Schaap van Spar-
naaij Juweliers maakte Cedric een 
weloverwogen en besliste indruk 

voor het horloge van zijn keuze. De 
waarde van 250 euro was hiermee 
natuurlijk nog lang niet bereikt en 
dat betekende dat er nog een da-
mes- of herenhorloge naar keuze 
uitgezocht mocht worden en daar 
werd natuurlijk ook dankbaar ge-
bruik van gemaakt. 
De zaterdag had slechter kunnen 
beginnen.

Martin Schaap van Sparnaay Juweliers draagt winnaar Cedric van den Broek op handen. 

‘Inkopen’ bij 
FloraHolland
Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember start de cursus ‘Inkopen’ bij 
FloraHolland vestiging Aalsmeer. 
Klanten krijgen de kans om zich 
(verder) te bekwamen in het inko-
pen van bloemen en planten op de 
klok. 
Ook komen de veilingprocessen en 
-diensten uitgebreid aan bod. Zo 
helpt de veiling (aspirant)-inkopers 
om breder en slagvaardiger inzet-
baar te worden. 
In tien weken leren deelnemers ie-
dere woensdagavond van 19.00 tot 
22.00 uur de fijne kneepjes van het 
vak. 
Alle belangrijke thema’s komen aan 
bod: de verschillende inkoopmo-
gelijkheden, het keuren van pro-
ducten, assortiment, kwaliteit en e-
business. 
Ook wordt er uitgebreid geoefend 
met inkopen op de snijbloemen-
klok, de potplantenklok en via Ko-
pen op Afstand. 
De cursus wordt geleid door des-
kundigen van FloraHolland ves-
tiging Aalsmeer in samenwerking 
met Floweracademy.nl, de specia-
list in cursussen voor (toekomstige) 
medewerkers in de sierteeltsector. 
Ook komen ervaren praktijkmensen 
aan het woord. 

Er zijn nog plekken beschikbaar. 
Deelname aan ‘Inkopen’ bij Flora-
Holland vestiging Aalsmeer kost 
250 euro per persoon (inclusief op-
leidingsmaterialen). 

Meer informatie en inschrijfformu-
lieren zijn verkrijgbaar via telefoon-
nummer 0297-398802.

Inge Saraswati verzorgt 
workshops Yoga
Aalsmeer - Op dinsdag 26 en don-
derdag 28 augustus verzorgt Inge 
Saraswati workshops yoga en re-
surfacing van 20.00 tot 21.30 uur. 
Yoga gaat over verstillen van je den-
ken, over het goed onderhouden 
van je lichaam, over het goed kun-
nen toepassen van de ademhaling, 
kortom, het gaat over diepe ont-
spanning en innerlijke rust wat re-
sulteert in een toename van levens-
kracht en blijheid. 
De Yoga technieken zijn al eeuwen 
oud en komen uit India. In het wes-
ten is de Yoga heel populair van-
wege haar doeltreffende uitwer-
king op lichaam en geest. De tech-
nieken kunnen worden toegepast 
als alleen maar een ontspanning, 
maar werkelijke Yoga gaat veel ver-
der en gaat over zelfkennis, dus je 
zelf leren kennen waardoor je ook 
leert herkennen waarom je bijvoor-
beeld onrustig bent of chaotisch of 
niet geconcentreerd. “Je kan wel le-
ren ontspannen, maar de oorzaak 
van je gespannen zijn te leren zien 
en leren kennen maakt dat je in een 

groeiproces komt van je eigen ont-
wikkeling. En wat is er mooier dan 
dat? En wat staat dichter bij jezelf 
dan jijzelf? Dit kan je allemaal leren 
op een ontspannen wijze”, aldus In-
ge Saraswati. 

Workshop Resurfacing
Resurfacing gaat over onze moge-
lijkheden en onze onmogelijkheden 
om in het leven die dingen te doen 
die we zouden willen maar niet kun-
nen. Op deze avond zal Inge toelich-
ten wat de deelnemers kunnen ver-
wachten op de Resurfacing work-
shop die zij gaat geven op 18 en 
19 oktober, Wanneer je het woord 
Resurfacing vertaald is het letter-
lijk naar boven komen drijven. Wat 
je kan vertalen als hetgeen wat je 
als blokkades ervaart in je leven en 
je beperkt. In de Resurfacing Work-
shop komen deze beperkingen let-
terlijk naar boven drijven en krijg je 
er zicht op, zodat je deze ballast over 
boord kunt gooien.  Meld je aan via 
0297-328798 of surf naar de website 
www.ingesaraswati.com

Sponsorveiling Pre Ride 
levert bijna 7000,- op!
Aalsmeer - Dinsdag 19 augus-
tus vond op de Aalsmeerse tribu-
nes F en G van bloemenveiling Flo-
raHolland een benefietveiling voor 
de (Pre) Ride for the Roses plaats. 
De (Pre) Ride for the Roses is een 
fietstocht waarvan de opbrengst be-
stemd is voor KWF Kankerbestrij-
ding. Aanvoerders van vestiging 
Aalsmeer en andere sponsors heb-
ben voor deze speciale gelegenheid 
verschillende producten beschik-
baar gesteld, waaronder bloemen, 
planten en zelfs groenten. In totaal 
werd bijna 7.000 euro opgehaald 
voor het goede doel. 

Geld inzamelen voor KWF
De Nederlandse sierteeltsector or-
ganiseert ook in 2008 de Pre Ride. 
De Pre Ride gaat vooraf aan de Ri-
de for the Roses, een jaarlijks terug-

kerend wielerevenement. Op zater-
dag 30 augustus stappen zo’n hon-
derd sierteeltprominenten uit het 
hele land vanaf alle FloraHolland-
sierteeltlocaties voor de Pre Ride op 
de fiets. Ook vanaf Aalsmeer ver-
trekt een delegatie richting Goes, 
waar de ‘echte’ Ride de dag erna 
verreden wordt. De Ride for the Ro-
ses is een initiatief van wielrenner 
en ex-kankerpatiënt Lance Arm-
strong. Doel van dit evenement is 
geld in te zamelen voor KWF Kan-
kerbestrijding. 
De opbrengst van de Ride for the 
Roses wordt, zoals Lance voor ogen 
stond, geheel besteed aan onder-
zoek naar kanker. Meer informa-
tie over de Ride for the Roses en 
KWF Kankerbestrijding is te vinden 
op www.ridefortheroses.nl en www.
kwfkankerbestrijding.nl.

Vrijwilligers zitten niet stil
Al 600 fietsen opgeknapt
Rijsenhout - De vrijwilligers van De 
Meerwinkel hebben alweer de zes-
honderdste fiets opgeknapt. Binnen-
kort wordt deze kinderfiets verkocht 
in de kringloopwinkel aan de Daal-
meerstraat 9 in Hoofddorp. Sinds 
de oprichting van De Meerwinkel 
in 2006, knapt een vaste groep vrij-
willigers op maandag (en sinds kort 
ook op dinsdag en donderdag) fiet-
sen op, die op de milieustraten van 
De Meerlanden in Heemstede en 
Rijsenhout worden ingeleverd. Zo-
wel bruikbare als onbruikbare fiet-
sen worden naar de werkplaats ge-
bracht. De bruikbare fietsen worden 
gerepareerd en nagekeken. Van de 
onbruikbare fietsen worden de on-
derdelen gebruikt. Praktisch alle on-
derdelen die nodig zijn, komen uit 
de sloopfietsen. Optimale recycling 
dus! De opgeknapte fietsen worden 
verkocht in De Meerwinkel voor ge-
middeld 35 euro. 

De vrijwilligers, waarvan Hans van 
Gent en Hein Meijer de initiators 
zijn, zijn om twee redenen fietsen 

gaan opknappen; zij vinden her-
gebruik van tweedehands artike-
len erg belangrijk, maar even zo be-
langrijk vinden zij het om door mid-
del van hun vrijwilligerswerk goe-
de doelen te steunen. Een deel van 
de opbrengst van De Meerwinkel 
wordt namelijk gedoneerd aan goe-
de doelen. Dit goede doel wisselt en 
wordt op voorstel van de vrijwilligers 
van De Meerwinkel bepaald. De vrij-
willigers worden geholpen door me-
dewerkers van de AM-groep.
 
Oproep vrijwilligers
Bij de Meerwinkel zijn veel vrijwil-
ligers actief. Naast het opknappen 
van fietsen, houden zij zich bijvoor-
beeld ook bezig met de inrichting 
van de winkel of het sorteren van 
bruikbare kleding en andere artike-
len. Nieuwe vrijwilligers, vooral fiet-
senmakers, zijn van harte welkom. 
Dus heeft u zin om zich aan te slui-
ten bij dit fiets-opknap-team; neem 
dan contact op met De Meerwinkel 
via info@meerwinkel.nl of bel 023– 
5546920.

Holland Flower House bij 
FloraHolland Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds maandag 18 au-
gustus zijn de vitrines en de corridor 
bij tribune E en F van FloraHolland 
vestiging Aalsmeer omgetoverd tot 
een heus Holland Flower House. Di-
verse aanvoerders en veredelaars 
grijpen deze kans om hun produc-
ten in sfeer te tonen. 
Zo levert chrysanten veredelaar Fi-
des gouden, zilveren en bron-
zen medailles aan, gemaakt van 
de chrysanten ‘Artic Queen’, ‘Ibis’ 
en ‘Bacardi’. Royal van Zanten le-
vert in samenwerking met Bovebo 
van de Zentoo Groep en Multico-
lour de goed verfbare nieuwe chry-
sant ‘Spinner’ aan in alle kleu-
ren van de Olympische ringen. De-
ze chrysantensoort wordt ook van-
af 18 augustus aanstaande geïntro-
duceerd op de klok van Aalsmeer. 
Florist levert met behulp van kweker 
Simon Swarts diverse nieuwe ger-
berasoorten aan om te presente-
ren. Ook de veredelaars Terra Nigra, 
Preesman en Schreurs hebben de 
kans aangegrepen om diverse pro-
ducten uit hun assortiment met de 

kleuren van de Olympische ringen 
tijdens de presentatie te tonen. Bo-
vendien is de Olympische vlam aan-
wezig, gemaakt van chrysant ‘Roma’ 
en ‘Roma red’ door Deliflor. Ook di-
verse rozenaanvoerders laten deze 
kans niet voorbij gaan en presen-
teren hun nieuwste soorten tijdens 
Holland Flower House. Rozenaan-
voerder Zuurbier levert zelfs oran-
je shirtjes aan om in de stemming te 
komen. Niet alleen zijn er bloemen 
te bewonderen tijdens deze grote 
productshow, er is zelfs een 16-kop-
pig Terracottaleger te aanschouwen 
(geleverd door Duif). Om nog meer 
in de Chinese stemming te komen, 
presenteert Formosa: ‘Lucky Bam-
boo’, inclusief Chinese waaiers en 
parasols. 
Bijna alle producten van tribune 
E en F worden gepresenteerd tij-
dens het Holland Flower House in 
Aalsmeer met behulp van veel aan-
voerders en veredelaars. Dus zeker 
het bekijken waard! Holland Flower 
House is te bekijken tot woensdag 
27 augustus.
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Weergoden zijn gunstig gestemd tijdens strandfeest

Zomerse summer Dance Party Druk beZocht!

Aalsmeer - De afgelopen zaterdag ge-
houden Summer Dance Party is goed 
verlopen. Zo’n 2.000 bezoekers gin-
gen uit hun dak op de muziek van top-
dj’s Gregor Salto, Jonas Steur en Galen 
Behr. De negende editie van het zomer-
se jongerenfeest dat op het surfeiland in 
Aalsmeer werd gehouden, heeft het ge-
troffen met het weer. Na weken slecht 
weer, was zaterdag een prettige uitzon-
dering. De door de politie opgelegde 
strenge controles zorgden op het piek-
moment voor lange wachtrijen bij de in-
gang. Het was de enige smet op het ver-
der goed verlopen evenement. 
De vooruitzichten leken niet gunstig. Al 
weken was het slecht weer, niet iets waar 
je van in een zomerse stemming raakt. 
Het werd echter steeds duidelijker dat 
het zaterdag wel eens een mooie dag zou 
kunnen worden. Gelukkig kwam dit uit 
en werd het vanaf donderdag steeds be-
ter weer. Een laatste bui op vrijdagmor-
gen trof alleen de opbouw van het feest-
terrein, het event zelf heeft geen drupje 
regen gehad. Voor de organisatie is het 
weer een van de lastigste factoren. Het 
unieke van het event zit ‘m in de open-
lucht locatie aan de Westeinderplassen, 
en tegelijkertijd is dat ook het grootste 
risico. 

Spektakel
Door het mooie weer konden de en-
thousiaste leden van Waterskivereniging 
Aalsmeer overdag vol overgave diverse 
watersportdemonstraties geven. Nor-
maalgesproken varen zij alleen in een af-
gebakende baan op de poel, maar eens 
per jaar kunnen hun verrichtingen ook 
vanaf de Stommeerweg, Kudelstaartse-
weg en natuurlijk het Surfeiland worden 
bekeken. Naast de demonstraties waren 
er ook heuse races in de competitie voor 
powerboats. Een bijzonder spectacu-
lair gezicht. Voor de jeugdige bezoekers 
stond de klimmuur klaar en zijn konden 
zich laten schmincken.

Dj Robin Fett wint
De DJ’s die meededen aan de finale van 
de DJ Contest 2008 zorgden voor de mu-
zikale omlijsting van het gratis toegan-
kelijke middagprogramma. Zij gaven al-
les om in de spannende finale er uit te 
springen als winnaar. De eveneens vier-
koppige jury bestond uit professionals uit 
de muziek- en entertainmentbranche en 
deejays. De jury had een lastige taak, zo 
bleek. Uiteindelijk werd de jongste kandi-
daat, de 17 jarige Robin Fetter (Dj Robin 
Fett) uit Amstelveen als winnaar aange-
wezen. Duidelijk verrast nam het jonge 
talent het applaus in ontvangst. De deel-
nemers ontvingen bloemen en een exclu-
sief Summer Dance Party T-shirt. De win-
naar kreeg van Blue Magic Licht & Ge-
luid bovendien een cadeaubon van 150 
euro. Maar de prijs waar het allemaal om 
ging is natuurlijk het optreden ’s avonds, 
als opener van de Summer Dance Party. 
Om acht uur stonden de eerste bezoe-
kers al bij de ingang te wachten. Op de 
zomerse muziek van dj Robin Fett liep 
het terrein langzaam vol. Robin bewees 
waarom de jury juist hem als winnaar had 
aangewezen. Naarmate de avond viel en 
de zon langzaam onderging in de West-
einderplassen, werden de inspanningen 
van het team van Barend Biesheuvel van 
Blue Magic Licht & Geluid weer duide-
lijk zichtbaar. Het podium herbergde een 
grote lichtinstallatie vol effecten en gro-
te spiegelbollen. De dj-booth bestond uit 
LED panelen, die alle kleuren kunnen 
aannemen, in diverse patronen. Tradi-
tiegetrouw hing er weer een grote stel-
lage vol lichteffecten aan een hijskraan 
boven de dansvloer. Uit Duitsland werd 
voor de tweede maal een speciale ‘line-
array’ geluidsinstallatie overgebracht. De 
installatie klonk als een klok. Mooi ge-
luid, zonder vervorming, met voldoende 
diepgang voor bassen. Om tien uur was 
het de beurt aan top-dj Gregor Salto. Zijn 
groovy house muziek, met veel Soul, La-
tin, Jazz, Disco en Afro invloeden zorgde 
voor een zomerse sfeer op het eiland. “Ik 
ben blij verrast, had niet verwacht dat het 
zo’n goed opgezet feest zou zijn op zo’n 

mooie locatie, met zulk enthousiast pu-
bliek”, aldus de dj. 

Danseressen
Op het feestterein was duidelijk te zien 
welke bedrijven het feest ondersteunen. 
Zonder de steun van onder andere C1000 
Koster en de andere sponsoren had het 
evenement niet georganiseerd kunnen 
worden. Voor het personeel van de su-
permarkt van hoofdsponsor Kees Jan 
Koster was sowieso feest; zij mochten 
op kosten van hun baas naar de Summer 
Dance Party. “Het blijft een uniek evene-
ment voor Aalsmeer, met een geweldige 
ambiance. Top geregeld, wij blijven als 
sponsor zeker betrokken de komende ja-
ren”, aldus de enthousiaste eigenaar. Tij-
dens het optreden van Gregor Salto be-
traden de danseressen van Danceforce 
voor het eerst het podium. De meiden 
gaven een mooie show weg, om het pu-
bliek nog verder op te zwepen op de mu-
ziek van de deejays. 

Duo performance
Rond half twaalf betraden Jonas Steur en 
Galen Behr het grote podium op het Sur-
feiland voor een speciaal duo-optreden. 
Hun optreden bleek voor veel bezoekers 
de verrassing van de avond. Aanvanke-
lijk zouden beide dj’s na elkaar optre-
den, maar backstage werd spontaan be-
sloten om en om te gaan draaien. Door 
om en om een plaat te kiezen boden de 
dj’s als het ware tegen elkaar op, en dit 
miste z’n uitwerking op de dansvloer niet. 
De optredende dj’s werden ondersteund 
door MC Choral. Deze vrouwelijke MC 
wist met haar krachtige stem het publiek 
verder op te zwepen. Doordat zij niet al-
leen MC, maar ook vocalist is, zong ze 
ook live mee met de muziek. Een wel-
kome verschijning op het grote Summer 
Dance Party podium. De tijd vloog voorbij 
en omdat de vergunning het niet langer 
toestaat, moest het publiek rond 1.00 uur 
afscheid nemen van de dj’s. Maar deze 
wilden eigenlijk helemaal niet stoppen, 
en dus werd er een korte toegift gege-
ven. Na afloop spraken de dj’s hun waar-
dering uit voor het feest en het uitzinnige 
publiek. “Jammer dat het maar tot 1.00 
uur mag duren”, aldus Jonas Steur. “Als 
ik in Aalsmeer zou wonen zou ik het ko-
mende jaar handtekeningen gaan verza-
melen om te zorgen dat het de volgende 
keer langer door mag gaan.” 

Lange rijen
De politie was zeer prominent aanwe-
zig buiten het feestterrein. Met een mo-
biel steunpunt en agenten te paard leek 
het volgens een aantal bezoekers alsof 
er een risico voetbalwedstrijd gespeeld 
werd, in plaats van een altijd probleem-
loos verlopen dansfeestje. Het ‘zero-tole-
rance’ beleid ten aanzien van (soft)drugs 
werd gehandhaafd door middel van een 
100% controle bij de ingang. Alle bezoe-
kers moesten hierdoor stevig gefouil-
leerd worden en een drugshond zorg-
de voor een tweede controle. Hierdoor 
ontstonden op het piekmoment lange 
rijen bij de ingang. Vervolgens trad een 
domino-effect op. Omdat bezoekers la-
ter dan normaal het terrein konden be-
treden, was het ook bij de muntverkoop 
dringen geblazen. De organisatie is niet 
blij met de gekozen insteek en was niet 
berekend op het effect van de 100% con-
trole. Het heeft een onnodig zwaar stem-
pel op het feest gedrukt en een aantal 
mensen heeft door de maatregelen een 
minder leuke avond gehad, hetgeen de 
organisatie betreurt. In overleg met po-
litie, security en organisatie zal moeten 
worden bekeken hoe dit in de toekomst 
op een betere manier kan worden op-
gelost.  Tijdens het evenement zijn veel 
foto’s en video-opnames gemaakt, wel-
ke te zien zijn op de website www.sum-
mer-dance-party.nl. 

Foto’s overdag:
Jacqueline Kristelijn
Foto’s ‘s avonds:
Jeroen Zelle (JZfotografie.eu)
& Jeroen Timmer
(Uitmijnhoofd.nl)
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Kudelstaart - “Hierbij ook enkele foto’s van onze tuin met een vijver waar wij heel trots op zijn. De vijver is ongeveer twee bij drie meter in een tuin van vijf bij negen meter. Onze tuin is gelegen in de Schweitzerstraat 25”, aldus de familie G. Rijneker. 

Rijsenhout - “Bijgaand wil ik u graag onze tuin laten zien. Wij genieten er elke dag van. Door de verschillende zitjes zie je de tuin ook elke keer weer ander. Je kan er echt tot rust komen. De tuin ligt op het zuiden.  En er zijn plekken om in de zon, of in de scha-duw te zitten. Het is echt genieten. Mijn man Rob en zoon Jasper hebben dit jaar een vij-ver samen aangelegd. Dit was veel werk, omdat hij flink uitgediept moest worden. Onze zoon van 17 heeft er hele mooie Koi’s in zwemmen. Ook zijn er kleine Koi’s in geboren. Ze hebben de vijver samen uitgedacht en gemaakt.  Met heel veel plezier. Het is prachtig geworden. Ze hebben er schrikdraad omheen gedaan om de reigers af te schrikken.  Dit werkt goed”, zo laat mevrouw Scheewe van het Piet Lanserhof 36 weten. 

Aalsmeer - “Wat leuk om iedere week die foto’s van al die mooie tuinen te zien! Deze week dacht ik: nu ga ik echt een mooie foto maken van onze tuin en opsturen naar de redactie van de Nieuwe Meerbode. Onze tuin is in 2004 helemaal opnieuw aangelegd. Inmiddels zijn we nu vier jaar verder en is het al eenaardig ‘paradijsje’ aan het worden met voor elk wat wils (zon, schaduw, gras). Doordat ik alleen planten en struiken met witte bloemen heb gebruikt, straalt de tuin een bepaalde rust uit. En eigenlijk staat er het hele jaar door wel iets in bloei met witte bloemen. Op dit moment zijn de witte aga-panthussen de trots van deze tuin; in iedere mand wel 25 bloemen! Wij genieter er echt ieder dag van”, aldus Monique Meijer-Sintenie van Seinpost 9. 

Aalsmeer - “In de laatste week wil ik ook graag een poging wagen en meedoen aan 

uw fotowedstrijd. Tuinieren is een grote hobby van mij en heeft mij al veel plezier ge-

geven. Dit is dus mijn achtertuin in de Vivaldihof 4 in de Hornmeer”, schrijft mevrouw 

D. Maarse-ten Brink.

Aalsmeer - “Ik lang geaarzeld om foto’s van onze tuin in te sturen, want hij is nog niet 

helemaal klaar. Nu in de laatste week heb ik toch maar besloten om het te doen. Mijn 

man is vanaf oktober op avonden en zaterdagen bezig onze tuin te veranderen in een 

paradijsje. Heel veel denkwerk, spitwerk en sjouwwerk is vooraf gegaan aan het wer-

kelijke opbouwen van de tuin, waarvan je nu toch al duidelijk kan zien dat het prachtig 

wordt. Nog niet helemaal klaar dus, maar volgens mij toch de moeite waard om ge-

toond te worden”, aldus mevrouw H. van Eijk uit de Jupiterstraat 17.

Aalsmeer - “Hallo. Dit is mijn tuin en ik geniet er het hele jaar van. De bloemen staan 

altijd in bloei, het hele jaar door. Groene groeten van Kelsie van de Aalsmeerderdijk 455e 

in Aalsmeerderbrug.”
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Aalsmeer - “Bijgaand een foto van een deel van onze tuin. Aangezien we een blinde 

muur maar saai vonden voor de tuin, hebben we een vriend gevraagd een leuk tafereel 

hierop te verven. En zie hier het resultaat! Een echte onderwatertuin! Met onderwater-

planten, koralen, een krab, een inktvis, een schildpad, zeepaardjes en een clownsvis. 

Erg vrolijk en origineel. En onze twee dochters vinden het helemaal fantastisch”, aldus 

Ingeborg Maas, wonende aan de Vlinderweg 176.

 

Aalsmeer - “Hierbij wat foto’s van onze Japanse tuin die nu ongeveer vier jaar gele-
den is aangelegd. We zijn er supertrots op”, aldus Ruud en Claudia Spring in ‘t Veld uit 
de Margrietstraat 8. 

Aalsmeer - “Onze tuin is drie jaar oud. We genieten het gehele jaar van deze tuin. Zo-
wel in zomer als winter zijn er bloeiende planten. In de herfst bloeien de cyclamen en 
herfsttijloos, in de winter verschillende struikjes en zeer vroege bollen, in het voorjaar al-
lerlei bloembollen en dat maakt onze tuin heel plezierig”,  aldus de familie Rijkmans uit 
het Columbiahof 7. 

Aalsmeer - “Deze tuin is de grote trots van mijn ouders, familie Harting” wonende aan de Stom-meerkade 44. Mijn vader werkt er met heel veel plezier in, en ieder jaar wordt de tuin mooier en mooier. Inmiddels is er al weer het één het ander veranderd in de tuin. Mijn moeder’s hobby is het om de tuin met leuke accessoires aan te kleden. Deze foto vind ik mooi, omdat de zon er zo mooi doorheen komt. Het is een verrassing dan ik deze foto heb ingestuurd, maar ik/wij willen laten we-ten dat we ontzettend trots op ze zijn en blij zijn dat we hun kinderen maar ook buurtjes mogen zijn”, aldus Bart, Ilona en Tamar Kock.

Aalsmeer - “Wij presenteren met tros onze bijzondere voor- en achtertuin in de Hugo de Vriesstraat 
41”, laat de familie P. de Brueijs weten. De palmentuinen mogen inderdaad gezien worden en zijn keu-
rig onderhouden. Een stukje paradijs in Aalsmeer!

Aalsmeer - “Hierbij stuur ik u twee foto’s van onze tuin. Eén vanuit de tuindeur geno-
men en één vanaf de visvlonder bij de verhoging van de tuin richting ons huis. Wij vin-
den het een kleurrijke tuin en genieten er elke dag van”, laat de familie Piet uit de Wa-
terhoenstraat 48 weten. 
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Informatieavond vmbo-tl, havo 
en vwo bij ROC Nova College
Amstelveen - Het ROC Nova Col-
lege houdt een extra informatie-
avond over deeltijd vmbo-tl, havo en 
vwo speciaal voor volwassenen, die 
alsnog hun diploma willen behalen 
of een deel van een vak willen vol-
gen. Belangstellenden zijn welkom 
op  woensdagavond 27 augustus op 
de Notenlaan 4 in Amstelveen. Het 
voortgezet onderwijs bij het Nova 
College is bedoeld voor volwasse-
nen die alsnog een diploma of cer-
tificaat willen behalen, die zich wil-
len laten omscholen voor een bete-
re kans op de arbeidsmarkt of die 
beter in staat willen zijn hun kin-
deren te helpen met hun huiswerk. 
Het Nova College verzorgt vrijwel al-
le reguliere vakken. Bovendien zijn 
er bijscholingen Nederlands, En-
gels, Frans, Duits en wiskunde. Wie 
eerder examen heeft gedaan en dat 
niet heeft gehaald, kan bij het Nova 
College voor de wel behaalde vak-
ken nog tien jaar na de examenda-

tum vrijstellingen krijgen. Ook kan 
men vrijstellingen krijgen voor vak-
ken die met een 4 of een 5 zijn af-
gesloten, mits ze voldoen aan de 
regels om te slagen. Dat betekent 
dat iemand nu alleen de nog ont-
brekende vakken hoeft te doen om 
alsnog het diploma te behalen. Zo-
dra het laatste vak is afgerond, ont-
vangt de kandidaat het diploma. 
Dankzij gemeentesubsidie blijven 
de cursusgelden beperkt tot 25,60 
euro per lesuur per jaar. Dat bete-
kent dat wie één vak van twee les-
uur volgt, twee maal 25,60 euro (= 
51,20 euro) cursusgeld betaalt voor 
een heel cursusjaar. De overige kos-
ten bedragen 50 euro per jaar (ex-
clusief examenkosten). De informa-
tierondes op 27 augustus op de No-
tenlaan 4 in Amstelveen beginnen 
om 19.00 uur (havo en vwo) en om 
20.00 uur (vmbo-tl). Voor meer in-
formatie: 023-5302915  en www.no-
vacollege.nl

Fantastische feest voor 
40 jaar BV Hornmeer
Aalsmeer - 40 Jaar bestaat buurt-
vereniging Hornmeer en dit jubileum 
moest natuurlijk gevierd worden. Af-
gelopen zaterdag 16 augustus vond 
het feest in en rond het buurthuis in 
de Roerdomplaan plaats. 
Ruim van te voren kwamen de eer-
ste gasten bij de buurtvereniging 
binnen druppelen, men had er zin 
in. Het weer was perfect, kon niet 
beter. Men kon heerlijk buiten gaan 
zitten, of binnen blijven, men was 
daar geheel vrij in, er heerste van 
het begin af aan een ongedwongen 
sfeer. 
Veel oude bekenden zagen elkaar 
weer eens, dat was nu wat anders 
als elkaar gedag zeggen over de 
schutting of zo. Het bestuur van de 
B.V. Hornmeer had het heel goed 
voor elkaar. 
Door diverse vrijwilligers was het 
geheel netjes aangekleed en er 
stonden drie stookplaatsen klaar 
voor de barbecue. Men hoefde de-
ze avond niet te kijken op een onsje 
meer of minder, er was genoeg voor 
iedereen. Met deze geste heeft de 
B.V. Hornmeer laten merken dat ze 
heel goed inspelen op de wil van de 

bewoners van deze wijk. 
Na afloop was dan ook een veel ge-
hoorde zin: “Dat moeten we meer 
doen.” Alles werkte ook wel mee 
deze avond. Het weer, de gezellige 
mensen die er waren, en natuurlijk 
de heerlijke producten die gegeten 
mochtenworden. 
“In één woord fantastisch”, aldus 
één der bezoekers. 

Gezellige buurtbarbecue in 
Apollostraat/Beethovenlaan
Aalsmeer - De jaarlijkse buurtbar-
becue in de Apollostraat en Beet-
hovenlaan vond zaterdag 16 augus-
tus alweer voor de zestiende keer 
plaats. Dit keer onder geweldig 
goede weersomstandigheden. Om 
16.30 werd het buurtbarbecue-feest 
geopend. Even daarvoor werden de 
buurtgenoten getrakteerd op een 
swingende act door enkele jeugdi-
ge danseressen en één danser. “Een 
geweldige verrassing, volgend jaar 
rekenen we er op dat ze weer een 
dans komen opvoeren”, aldus enke-
le buurtgenoten. 
Volop is daarna genoten van de door 
de bewoners zelf klaargemaakte ge-
rechten en de vlees pakketten ver-
zorgd door de barbecue-commis-
sie. Als extra verrassing kwam de 
ijsboer ook nog langs. Iedere deel-

nemer mocht een ijsje halen. Als 
jaarlijks terugkerend ritueel stond 
tot slot de verloting met leuke ca-
deau’s dankzij diverse sponsoren op 
het programma. De bewoners uit de 
Apollostraat en Beethovenlaan kre-
gen tijdens het feest nog bezoek 
van twee agenten te paard. Vooral 
de kinderen vonden hun komst zeer 
indrukwekkend. Ook loco-burge-
meester Jaap Overbeek toonde zijn 
belangstelling. Helaas voor hem wa-
ren de buren al aan het opruimen. 
Teruggekeken wordt op een heel ge-
slaagd en gezellig barbecue-feest. 
En de toekomst van de buurtbar-
becue is gegarandeerd, spontaan 
meldde Heleen Nelisse zich aan als 
nieuw bestuurslid. Elk jaar wisselt er 
één commissie lid, zodat iedere be-
woner een keer aan de beurt komt. 

Afdeling jeugd en jongeren Rode 
Kruis zoekt coördinatoren!
Aalsmeer - De Rode Kruis afdelin-
gen van Aalsmeer en Uithoorn, die 
op het gebied van jeugd en jonge-
ren samenwerken, zoeken naar jon-
geren die iets willen betekenen voor 
Aalsmeerders en Uithoornaars die 
een steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken. Te denken valt aan men-
sen met een handicap, ouderen, en 
anderen die wel wat hulp kunnen 
gebruiken. Al een paar jaar bestaat 
bij de Aalsmeerse en Uithoornse af-
deling van het Nederlandse Rode 
Kruis een jeugd en jongerengroep. 
Deze actieve en enthousiaste groep 
organiseert op eigen wijze veel inte-
ressante en leuke activiteiten voor 
zowel valide als minder valide men-
sen. Tijdens de activiteiten worden 
de coördinatoren geholpen door ve-
le andere jonge vrijwilligers. Om alle 
activiteiten goed op te kunnen zet-
ten en te organiseren is de groep 
coördinatoren nu op zoek naar ver-
sterking met twee of drie enthousi-
aste jongeren. De taak van een co-
ordinator houdt onder andere in het 
bedenken en realiseren van allerlei 
activiteiten, bijvoorbeeld een dagje 

uit naar Artis of Avifauna, het bijwo-
nen van de activiteiten en het bege-
leiden van andere, jonge vrijwilligers 
tijdens deze activiteiten. Ook onder-
houden de coördinatoren contac-
ten met externe partijen (bijvoor-
beeld voor sponsoring) en met con-
tactpersonen van de doelgroepen. 
De coördinatoren komen gemiddeld 
eens per vijf weken bij elkaar voor 
overleg. Vind je het leuk om acti-
viteiten te organiseren samen met 
anderen? Ben je ongeveer 8 uur 
per maand beschikbaar (op tijden 
en dagen die jóu uitkomen) en bij 
voorkeur bekend in het ‘Aalsmeerse’ 
of ‘Uithoornse’? Dan is een vrijwilli-
gersfunctie als coördinator wellicht 
iets voor jou! Niet onbelangrijk is te 
weten dat voor veel studies studie-
punten verzameld kunnen worden 
voor deze vrijwilligersfunctie. Maar 
vooral is het ontzettend leuk om te 
doen!  Voor meer informatie of aan-
melding kun je mailen naar Yvette 
Peters of Hanna Hoogervorst.  Hun 
e-mail adres is: rodekruisjonge-
ren@gmail.com. Of bel naar J.Kwak, 
tel 0297-326893.       

Noodoproep Diabetes Fonds
Met spoed wijkhoofden 
en collectanten gezocht
Aalsmeer - Het is een groot woord 
natuurlijk, noodoproep. Tóch kiest 
de collecteleidster voor Aalsmeer en 
Kudelstaart van het Diabetes Fonds 
ervoor in de hoop  de noodzake-
lijk aandacht te krijgen. In Aalsmeer 
Oost vallen dit jaar twee zeer waar-
devolle en trouwe wijkhoofden 
uit door omstandigheden. Behal-
ve nieuwe collectanten (vooral in 
de nieuwbouwwijken)  zoekt Nan-
cy van Oorde-Spaargaren dus ook 
twee nieuwe wijkhoofden in Oost. 
Een wijkhoofd benadert ongeveer 
acht à tien collectanten, die vaak al 
jaren meehelpen, om te vragen of ze 
óók dit jaar weer voor het DF willen 
collecteren in week 44 van 26 ok-
tober tot en met 1 november. Een 
week voor de collecte wordt de col-
lectebus door een wijkhoofd bij de 
collectant  afgegeven, inclusief een 
legitimatiekaart en wat collectema-
teriaal, zoals bijvoorbeeld informa-
tiefoldertjes en ‘dank u wel’-kaart-
jes) óf het wijkhoofd vraagt of de 
collectant het materiaal wil komen 
ophalen. Na afloop van de collec-
te levert de collectant(e) de hopelijk 
goed gevulde bus weer bij het wijk-

hoofd in op de gemeenschappelij-
ke geldtel-avond in de week ná de 
collecte op maandag 3 of dinsdag 4 
november. Als de totaal-opbrengst 
in de woonplaats bekend is schrijft 
het wijkhoofd de busopbrengst op 
de bedankkaart en brengt deze 
rond of stuurt ze op per post.
Als wijkhoofd is het niet noodza-
kelijk om zélf mee te collecteren, 
maar het mag natuurlijk wel. Wijk-
hoofden zijn belangrijk voor het Di-
abetes Fonds én voor de collectelei-
ding in Aalsmeer om als verzamel-
punt te fungeren. Het DF Diabetes 
Fonds krijgt géén subsidie van de 
overheid.
Er zijn al ongeveer een miljoen Ne-
derlanders met diabetes en steeds 
meer jonge mensen krijgen het. “We 
zijn afhankelijk van giften, waar we 
belangrijk wetenschappelijk onder-
zoek mee kunnen financieren”, al-
dus Nancy van Oorde, die hoopt dat 
mensen na het lezen van dit bericht 
snel naar de telefoon grijpen of naar 
de computer lopen en zich aanmel-
den als collectant of wijkhoofd. Haar 
telefoonnummer is 06-53 442022, e-
mail nanskees@caiway.nl.

Nancy van Oorde met vlag van het diabetes fonds. Foto: J. v.d. Meer.

Ontmoetingsgroep Aalsmeer 
bestaat één jaar
Aalsmeer - Op 3 september een 
jaar geleden opende Zorgcentrum 
Aelsmeer de deuren voor de Ont-
moetingsgroep. Dit is een nieu-
we vorm van ondersteuning in 
Aalsmeer gericht op zelfstandig wo-
nende ouderen met dementie en 
hun mantelzorgers. Onder de bezie-
lende leiding van Ellen Millenaar, te-
zamen met haar collega’s Jeantine, 
Linda en Renate heeft de Ontmoe-
tingsgroep vorm gekregen.  Dit al-
les was niet mogelijk geweest zon-
der  de vele vrijwilligers die de cliën-
ten van de Ontmoetingsgroep mede 
begeleidden en niet te vergeten al-
le vrijwilligers die drie keer per week 
‘s morgens vroeg  alle deelnemers 
van huis ophalen en in de namiddag 
weer thuisbrengen.
Na een jaar kan gesteld worden dat 
de bijeenkomsten een groot succes 
zijn en als onmisbaar worden erva-
ren, zowel door de cliënten zelf, als 
door de mantelzorgers. Op naar het 
eerste lustrum! De Ontmoetings-
groep heeft een prijsvraag uitge-
schreven om een passende naam 
te bedenken, nu het één-jarig be-

staan een feit is. Binnenkort wordt 
de nieuwe naam  bekend gemaakt.
Een ontmoetingsgroep wordt ge-
vormd door een groep mensen met 
een lichte vorm van dementie aan 
wie een ondersteuningsprogramma 
wordt  aangeboden.  Het uiteinde-
lijke doel  is dat zij zo lang moge-
lijk zelfstandig kunnen blijven func-
tioneren.  De activiteiten die worden 
geboden activeren de hersenen.  
Deze activiteiten zijn grotendeels 
bewegingsgericht, daarnaast zijn 
er spel, reminiscentie, geheugent-
raining en adl activiteiten. Een pro-
gramma duurt van tien uur ’s mor-
gens tot vier uur ’s middags.  Een 
ander doel is om de mantelzorger 
een vorm van ondersteuning te bie-
den. Onderdeel van deze ondersteu-
ning is een gespreksgroep waar-
bij de coördinator samen met een 
medewerker van Vita welzijn de lot-
genoten uitnodigt te praten over de 
beperkingen en de resterende mo-
gelijkheden. De ontmoetingsgroep 
van Zorgcentrum Aelsmeer biedt 
per dag plaats aan twaalf mensen 
met dementie.

Laatste weekend surrealistische 
schilder in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Er hangt iets ongrijp-
baars in het werk van Bergense 
schilder Peter de Haan. Dat is bij 
binnenkomst in Het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat direct merk-
baar. Figuratieve schilderijen met 
een enigszins sprookjesachtig, maar 
ook verontrustend karakter roepen 
vooral vragen op.  
Om dichter bij het werk van de sur-
realistische schilder te komen gaf 
Annefie van Itterzon van KCA een 
poging om de droomwereld van 
de kunstenaar te ontsluiten. Op de 
doeken van de Haan kijken mensen 
en dieren langs elkaar heen, schijn-
baar verdwaald in eigen gedach-
ten. Clowneske figuren met identie-
ke gezichten, worden geplaatst in 
een droomlandschap, alles is over-
spoeld door een onderkoeld blauw 
licht. Nooit eerder werd het aanwe-
zige publiek aangemoedigd om de 
poëtische ordening in het schilde-
rij nou eens goed te bekijken. Welke 
rol speelt het kind dat bijna op ieder 
doek voor komt? Zijn het archetypen 
uit mythologische en bijbelse verha-
len die zijn schilderijen bevolken? 
Wat is de betekenis van de vogels, 
kikkers en vissen die telkens opdui-
ken? Peter de Haan was de grote af-
wezige op de tentoonstelling en liet 

de bezoeker betoverd  achter in de 
raadselen van zijn beeldpoëzie. Lie-
ver werkt hij in grote afzondering op 
zijn atelier aan een nieuw doek: Vol 
dromen en verwijzingen naar his-
torische bronnen, zonder zelf met-
een te begrijpen waarom. Schilde-
ren is voor hem bovenal een manier 
om na te denken, om de wereld be-
ter te begrijpen.
Naast de schilderijen van Peter de 
Haan is er ook werk van Victorine 
Loomans en Janneke Tangelder te 
zien. Snel bezoeken overigens, de 
expositie is nog te bewonderen tot 
en met aanstaande zondag 24 au-
gustus. Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat is geopend van donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Nieuwe expositie
Vanaf 28 augustus presenteert de 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
een nieuwe expositie in Het Oude 
Raadhuis. Schilderen en tekenin-
gen van Hendrik Valk gaan de mu-
ren van de gemeentetelijke exposi-
tieruimte in de Dorpsstraat vullen. 
Deze expositie duurt vervolgens tot 
5 oktober. De officiële opening is op 
zaterdag 30 augustus om 16.00 uur 
door Caroline Roodenburg.

Kudelstaartse exposeert in Ter Aar
Mediamieke tekeningen 
en encaustic art in bieb
Aalsmeer/Ter Aar - Tot 24 septem-
ber is een deel van de werken van 
Kirsten Beintema te bezichtigen in 
de Bibliotheek Rijn en Venen aan 
het Beukenpad 1 in Ter Aar. De ex-
positie bestaat uit mediamieke te-
keningen en encaustic art. De Ku-
delstaartse Kirsten heeft na het vol-
gen van enkele cursussen haar ei-
gen tekentechnieken ontdekt en 
verder ontwikkeld. Voor de tekenin-
gen gebruikt Beintema voornamelijk 
Faber Castell kleurpotloden in com-
binatie met pastelkrijt. Naast gewo-
ne (natuur)-tekeningen maakt Bein-
tema ook ‘mediamieke tekeningen’ 
en ‘encaustic art’. Bij de mediamieke 
werken maakt ze gebruik van haar 
gaven. Ook deze gevoelstekenin-
gen bevatten veel natuurelementen. 
Mediamiek zijn betekent dat je ex-
tra gevoelig bent voor stemmingen, 

emoties en beelden op het paranor-
male vlak. Deze stemmingen, emo-
ties en beelden vangt Beintema op 
en voelt ze aan met haar zintuigen, 
om deze daarna in gevoelstekenin-
gen te ‘vertalen’. 
Naast de mediamieke werken han-
gen er in de bibliotheek ook diver-
se werken encaustic art. De Ku-
delstaartse gebruikt gekleurde bij-
enwas en een strijkijzer als warmte-
bron om de was te verwerken. Van-
uit intuïtie komen deze werken tot 
stand. Door deze werkwijze is het 
bewust creëren van een beeltenis 
niet mogelijk, wel kunnen bepaalde 
beeltenissen herkenbaar zijn. Geïn-
teresseerden worden uitgenodigd 
naar de bibliotheek Rijn en Venen 
in Ter Aar te komen. Openingtijden 
hiervan zijn te vinden op de website 
van de bibliotheek. 

Informatiebijeenkomsten 
van Computerhulp 55+
Aalsmeer - Dit najaar organiseert 
Computerhulp 55+ weer diverse in-
formatiebijeenkomsten in wijksteun-
punt Meander in de Clematisstraat.
Op de dinsdagen 16 en 23 septem-
ber wordt een minicursus Excel ge-
geven. Enkele basisbeginselen van 
het rekenprogramma Excel komen 
aan de orde. Aan de hand van re-
kenvoorbeelden worden enkele for-
mules uitgelegd. Ook wordt aan-
dacht besteed aan de opmaak. Te-
vens kunt u vragen stellen. De uit-
leg wordt gegeven in Excel, ver-

sie 2003. Ook geschikt voor eerde-
re versies, maar minder voor ver-
sie 2007. De minicursus gaat alleen 
door bij voldoende belangstelling. 
Voor het bijwonen van deze bijeen-
komsten dient u zich wel van te vo-
ren op te geven, het aantal plaatsen 
is beperkt. 
De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 
16.00 uur en kosten 5 euro inclusief 
koffie. Informatie en aanmelden: 
SWOA Wijksteunpunt Meander, tel. 
323138, bereikbaar tussen 9.00 en 
13.00 uur.
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Avondgroepen kennismaken 
met computer voor 50-plussers
Aalsmeer - De Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer start op dins-
dagavond 9 september (bij voldoen-
de belangstelling) twee groepen 
‘Kennismaken met de computer’. De 
cursus wordt gehouden in gebouw 
Seringenhorst aan de Parklaan 26a. 
De cursus is voor degenen die wei-
nig of niets weten van computers. 
Stap voor stap worden de cursisten 
wegwijs gemaakt. Naast de klassi-
kale uitleg van de docent zullen de 
cursisten vooral zelf (onder begelei-
ding van de docent) gebruik leren 
maken van de verschillende toepas-
singsmogelijkheden. Het doel van 
deze cursus is: de cursist een goe-

de indruk geven van wat er zoal mo-
gelijk is met de computer. Zo wordt 
ondermeer aandacht besteed aan 
Windows, Word en Internet. De cur-
sus is overigens nog niet aangepast 
voor het besturingsprogramma Win-
dows VISTA. 
De cursus bestaat uit acht wekelijk-
se lessen van anderhalf uur en de 
kosten zijn 105 euro, exclusief cur-
susboek. Maximaal 10 personen in 
de groep.  Voor informatie en/of op-
gave kan gebeld worden met de 
Stichting Welzijn Ouderen Aalsmeer, 
tel. 0297- 344094. Voor meer info 
over de SWOA bezoek de website: 
www.swoaalsmeer.nl

Eerste opdracht Pramenrace: 
Maak originele merklap
Aalsmeer - Op zaterdag 13 sep-
tember om 12.30 uur zal Aalsmeer 
weer roken en ronken tijdens al-
weer de 23ste Aalsmeerse pramen-
race. Het thema is reeds geruime 
tijd bekend: Horen, Zien, Zwijgen 
en 2008 andere, met andere woor-
den: spreekwoorden en gezegdes. 
Het SPIE (Stichting Pramenrace In 
Ere) bestuur is maanden bezig om 
het grootste Aalsmeerse evenement 
goed op het water te krijgen.  Ach-
ter de schermen wordt alles getest. 
Van het ontbijt tot aan de geluidsin-
stallatie bij het palaver. Route opties 
worden besproken, opdrachten uit-
gedokterd en interviews gedaan met 
diverse teams voor verbeterpunten. 
“Jammer”, aldus het bestuur wat het 
laatste punt betreft.  “Er komt nooit 
iets nuttigs uit.” Jury leden worden 
gezocht en gescreend of ze echt 
niet (of juist wel) omkoopbaar zijn. 
Maar met nog zo’n drie zaterdagen 
te gaan is het hele plaatje klaar. De 
medewerkers hebben hun instruc-
ties gehad en de Raad van 12 is he-
lemaal bijgepraat. Nu jullie natuur-
lijk, zonder deelnemers is er niets 
aan. Allereerst de inschrijvingen. 
Echt opschieten met het aanmel-
den van uw team, de pramenrace 
zit voor dit jaar bijna vol! Bekende 
spreekwoorden in deze zijn: vol is 
vol of tjokvol, mudvol, Zo vol als een 
potje met pieren, propvol, Het is zo 
vol als een ei, ga zo nog maar even 
door. Aanmelden kan nog via de 
website, www.pramenrace.nl.  De 
route is gelijk aan die van vorig jaar, 

in de komende Praambode wordt 
daar alles over verteld. Afgelopen 
zaterdag is de eerste opdracht be-
kend gemaakt op Radio Aalsmeer. 
Daar het bestuur vermoedt dat niet 
iedereen heeft geluisterd in verband 
met nog een uitloop van de vakan-
tie, bij deze de opdracht: De post bij 
de Zotte Wilg, post 8, heet dit jaar 
‘Door het oog van de naald kruipen’. 
Natuurlijk nemen de heren en da-
mes van het bestuur dit weer let-
terlijk en hebben het uitgeprobeerd. 
Het lukte helaas niet. Maar op de-
ze post dienen de deelnemers een 
geborduurde merklap in te leveren 
voorzien van een passende spreuk. 
Wat een merklap is? Je kent ze wel, 
oma op de bank, opa aan de sigaar 
en aan de wand het geweldige bor-
duursel wat hun ouders hadden ge-
maakt bij de geboorte van hun eer-
ste kleinkind. Kijk, naar zoiets is 
het SPIE bestuur op zoek en dient 
dan ook te worden ingeleverd bij de 
Zotte Wilg. De maat van de merklap 
mag niet groter zijn dan de praam of 
bok waarin je vaart, liever iets klei-
ner. De tekst zo origineel mogelijk 
en goed leesbaar voor de wat ou-
dere onder ons. Beste deelnemers, 
schakel oma’s, opa’s, buren, vrien-
den en natuurlijk uw partner in en 
ga aan de slag voor de mooiste 
merklap! Volgende week meer en 
natuurlijk luisteren aanstaande za-
terdag naar Radio Aalsmeer waar 
weer het een en ander wordt ver-
teld. Voor vragen kan gemaild wor-
den naar joost@spie.nl.

Kinderhulp Afrika bouwt 
aan de toekomst
Aalsmeer - Al meer dan twintig 
jaar is de Aalsmeers Christelijke 
stichting Kinderhulp Afrika actief in 
het Ugandeze plaatsje Namugongo. 
In die twintig jaar is er een compleet 
dorp gebouwd, waar momenteel 
450 kinderen wonen. De kinderen 
komen op 5 jarige leeftijd het dorp 
binnen, daar gebracht door  een fa-
milielid of  een dorpoudste. Binnen 
het dorp worden de kinderen op-
gevangen in een veilige omgeving, 
waar zij zich geaccepteerd voelen. 
Het eerste doel is om de kinderen 
weer een thuis te geven en te voor-
zien in de basis behoeftes, zoals on-
derdak, kleding, voeding en onder-
wijs. De uiteindelijke doelstelling is 
dat wanneer de kinderen het kin-
derdorp als jong volwassenen ver-
laten, zij in staat zullen zijn op eigen 
benen te staan.
Elk kind doorloopt de basisschool 
die zeven jaar duurt. Daarna volgt 
elk kind nog vier plus twee jaar on-
derwijs. Vier jaar middelbare school 
of een combinatie van een aantal 
vakken van de middelbare school 
en een technische opleiding. Na de-

ze vier jaar volgen bijna alle kinde-
ren een beroepsgerichte opleiding 
van twee jaar (soort MBO oplei-
ding). Na het afronden van deze be-
roepsgerichte opleiding zijn de kin-
deren dan ongeveer 19 à 20 jaar en 
in staat om op eigen benen te staan. 
De zeer getalenteerde kinderen on-
dersteunt de stichting om, indien zij 
zich hiervoor kwalificeren, verder 
naar de universiteit te gaan. Na het 
afronden van hun universitaire stu-
die zijn zij zeker ook in staat om op 
eigen benen te kunnen staan.
De stichting Kinderhulp Afri-
ka houdt geregeld allerlei acties. 
Op dit moment wordt onder ande-
re actie gevoerd voor de uitbreiding 
van de school met een Laboratori-
um en een bibliotheek. Deze actie 
wordt ondersteund door Dorcas en 
de OSA (Ontwikkelings Samenwer-
king  Aalsmeer). 
Voor verder informatie kan gekeken 
worden op de website www.kinder-
hulp-afrika. Het werk ondersteunen 
kan door een gift over te maken op 
giro 5066 t.n.v. Kinderhulp-Afrika 
Aalsmeer.

Ontdek het Stokkeland tijdens 
Open Monumentendagen
Aalsmeer - Ieder jaar worden één 
weekend per jaar monumenten gra-
tis open gesteld in heel Nederland 
om de bevolking in grote schaal in 
contact te brengen met monumen-
ten en de geschiedenis van plaat-
sen en locaties. 
De landelijke open monumentenda-
gen zijn dit jaar op zaterdag 13 en 
zondag 14 september en de werk-
groep Monumenten van de stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
trakteert geïnteresseerden dit keer 
op drie speciale routes. Sporen is 
het thema en in dit kader is een 
wandelroute gemaakt over een deel 
van het Pelgrimspad, een speciale 
vaarroute (alleen op zondag) voert 
de bezoekers eeuwen terug naar 
het begin van de ontginning en ont-
wikkeling van waterdorp Aalsmeer 
en middels een aantrekkelijke fiets-
tocht kunnen bezoekers kennis ma-
ken met resten van en nog bestaan-
de kwekerskassen. 
Startpunt is de Historische Tuin aan 
de Uiterweg en zowel de wandel- 
als de fietsroute voert deelnemers 
langs de monumentale watertoren 
alwaar genoten kan worden van een 
versnapering. De fietsroute brengt 
de deelnemers tevens naar het 
Stokkeland, het groene rustpunt in 

het centrum. Op een kaart van 1766 
staat het Stokkeland al afgebeeld 
met daarnaast de Stommeerkade. 
De naam dankt dit schiereiland 
waarschijnlijk aan het feit dat er 
vroeger veel stokken op stonden, 
waarop visnetten werden gedroogd 
en stokken waarlangs bonen wer-
den geteeld. 
In 1919 is het karakteristieke hou-
ten huis gebouwd door de familie 
Alderden, die in de inmiddels ver-
dwenen kassen potplanten en se-

ringen teelde. In de bewaarde bloe-
menschuur heeft tegenwoordig ke-
ramiste Carla Huson haar atelier. In 
1967 werd al eens geopperd om het 
Stokkeland, dat in de loop der jaren 
voor het grootste deel in het bezit 
kwam van de gemeente, een recre-
atieve bestemming te geven. In het 
raadsvoorstel 
in 1994 werd geopperd het Stokke-
land te gaan gebruiken als open-
baar stedelijk groen. 
En opeens was daar het plan om het 

Stokkeland gedeeltelijk te bebou-
wen. Het karakteristieke beeld van 
dit eiland zou rigoureus veranderen. 
Er kwamen protesten en handteke-
ningen-acties werden op touw ge-
zet. V
oor de Aalsmeerse politiek was na 
het zien van ruim 2.400 handteke-
ningen duidelijk dat er geen draag-
vlak voor bebouwing was is in 1999 
is het besluit genomen een groen 
plan te ontwikkelen. Dankzij de pro-
testen en het besluit van toen de 
heren en dames politici kan nog da-
gelijks genoten worden van het na-
tuurlijke Stokkeland met vele soor-
ten planten en bomen en diverse 
kunstwerken.
 Ti jdens de f iet stocht op de 
open monumentendagen volgt 
vast en zeker een aangename 
(her)kennismaking! 
De werkgroep nodigt u/jou uit om 
wandelend, fietsend of per boot de 
historie van Aalsmeer te ontdekken.

Coördinator Thuiszorg 
Aalsmeer met pensioen 
Aalsmeer - Nanda Peters, coördi-
nator Thuiszorg Aalsmeer, stopt per 
1 september haar werkzaam leven 
als verpleegkundige. 

Nieuw project
Nanda was werkzaam in verschil-
lende zieken- en verpleeghuizen. 
Vijf jaar geleden startte zij vanuit 
Zorgcentrum Aelsmeer een nieuw 
Aalsmeers project, namelijk thuis-
zorg Aalsmeer. 
Tot dat moment was er slechts één 
regionaal werkende thuiszorginstel-
ling, maar vanaf 1 september 2003 
kan men in Aalsmeer kiezen van wie 
men de thuiszorg wil ontvangen.
De afgelopen jaren hebben Nanda 
en haar collega’s hard gewerkt om 
de thuiszorg uit te bouwen tot wat 

het nu is: een lokale thuiszorgorga-
nisatie die zich kenmerkt door laag-
drempeligheid en een persoonlijke 
benadering. 
Het devies van Nanda als coördina-
tor is: ‘Dichtbij mensen, direct zorg’. 
Dat heeft zij in de afgelopen jaren 
geprobeerd handen en voeten te 
geven. 
Onderzoek onder de cliënten heeft 
aangetoond dat Thuiszorg Aalsmeer 
erg wordt gewaardeerd. Haar werk 
gaat overgenomen worden door 
Riet Spaargaren.
Voor wie graag persoonlijk afscheid 
wil nemen van Nanda is er een af-
scheidsreceptie op maandag 1 sep-
tember van 15.00 tot 17.00 uur in 
Zorgcentrum Aelsmeer aan het Mo-
lenpad.

Vrijwilligers voor het voetlicht 

Aad Rodenburg: “Ik ben altijd 
bezig met de toekomst”
Aalsmeer - Wanneer ik op een stil-
le maandag over de Historische tuin 
loop, zie ik in een van de kassen ie-
mand aan het werk. Het blijkt de 
plantkundige, veredelaar, Aad Ro-
denburg te zijn. 
Sinds 2001 één van de zeer gewaar-
deerde vrijwilligers. Ik ben nieuws-
gierig wat er gebeurt en ik vraag of 
ik even mag meekijken. 
Het mag… 
Op de lange werkbank liggen een 
berg takken buxus en berberis. De 
veredelaar snijdt met een vlijm-
scherp mes de takken in kleine 
stukjes van een paar centimeter. 
Daarna worden er nog wat overtol-
lige blaadjes weggehaald. De kleine 
stukjes buxus en berberis worden 
verzameld in een aantal wit groeze-
lige bakken. 
De niet bruikbare delen verdwij-
nen in de container. Er wordt on-
verstoord gewerkt in een en hetzelf-
de tempo. Het is fascinerend om te 
zien. De stekjes worden op een later 
moment geplant. 
De juiste groeistoffen zorgen er-
voor dat tien weken later de stek-
ken voldoende zijn geworteld. Dan 
kunnen de kleine plantjes naar de 

koude grondkas. Ik besef dat er 
heel wat tijd en handenwerk nodig 
is voor het stekje is uitgegroeid tot 
een plant of struik. 
“Dit werk doe ik al mijn hele leven. 
Het is mij met de paplepel ingego-
ten, het zit in mijn genen.” 
Aad Rodenburg is geboren in Ha-
zerswoude en komt uit een familie 
van plant en boom veredelaren. Zijn 
opleiding kreeg hij op de tuinbouw-
school in Boskoop. Hij heeft er nooit 
een moment aan getwijfeld dan dat 
hij later hetzelfde werk zou gaan 
doen als zijn vader en zijn oom. 
“Ik was twaalf en ging met mijn va-
der mee om rozen te oculeren en 
dicht te binden met raffia. Vakantie 
was er vroeger niet bij, maar ik ver-
heugde mij altijd op de augustus-
maand de oculeermaand. Het hele 
dorp deed mee en als het werk was 
gedaan dan bakte alle vrouwen van 
het dorp pannenkoeken en was het 
een groot feest. Wij keken daar we-
ken tevoren al naar uit.” 
Het is prachtig om de nostalgische 
blik in de ogen te zien. Toen bleek 
dat er in Boskoop geen werk en be-
huizing was te vinden sloeg Aad Ro-
denburg zijn vleugels uit en kwam 

terecht in Aalsmeer. 
Hij stichtte een gezin en vond werk 
bij Stokman (rozenkwekerij) en later 
bij de Ridder (ficus en croton ver-
edeling).

Een echte plantenman
Zijn kundigheid en vakmanschap 
werd op juiste waarde geschat en 
het plezier in het werk was groot. 
“Het is schitterend om iets op te 
bouwen. Mijn taak is soorten ver-
nieuwen waardoor zij blijven be-
staan. Je kunt sommige planten of 
bomen niet oud laten worden, dus 
moet je stekken blijven maken. Ik 
draag er zorg voor dat de planten 
niet te bont worden of juist niet te 
groen. Het gaat om het evenwicht 
tussen bont en groen, het kleurbe-
heer is belangrijk. Eigenlijk ben ik 
altijd bezig met de toekomst.”
 Later in het gesprek wordt mij tus-
sen neus en lippen verteld dat Ro-
denburg ook een paar nieuwe soor-
ten croton op zijn naam heeft staan. 
Vier spannende jaren waren er no-
dig om de Gold Sun, een rond groen 
met geel blad, en de Gold Finger, 
een lang smal donkergroen met 
geel blad, te kweken en op de markt 

te brengen. Later werd daar nog de 
ficus Profit Compacta aan toege-
voegd. De Crotons werden in gro-
te containers vervoerd naar Ameri-
ka waar de plant zeer geliefd is. De 
veredelaar genoot van het succes 
dat hij verdiende. Hij kreeg echter te 
maken met persoonlijk leed en het 
lukte niet meer om zijn werk, dat hij 
als een hobby ervoer, te blijven uit-
oefenen. 
Gelukkig waren er goede vrienden 
die hem op een gegeven moment 
meenamen naar de Historische Tuin 
en het was met name Dick Maarsen 
die Rodenburg weer lol in het leven 
teruggaf. 
“Ik ben goed opgevangen en door-
dat ik gebruik kan maken van mijn 
kennis, voel ik mij weer nuttig en 
doe ik het werk dat mij op het lijf 
is geschreven. Ik mis wel mijn oude 
maatjes, maar Dick maakt een hoop 
goed. Nu zit ik een beetje geïsoleerd 
en ik hoop dat daar snel verande-
ring in komt. Wij zitten te springen 
om vakmensen.”

Wandelende encyclopedie
Niet alleen De Historische Tuin ook 
de vereniging Viva Aquaria is ge-
lukkig met de vakkundige bijdrage 
van Aad Rodenburg. Als lid van de 
adviescommissie, verenigingskeur-
meester, bondskeurmeester van de 
provincie Noord Holland, fotograaf 
en als lid in de redactie van het 
maandclubblad, is hij multifunctio-
neel inzetbaar. “Mijn eerste aquari-
um is zelf in elkaar geknutseld, daar 
werd nog stopverf gebruikt. Later 
heb ik nog een groter aquarium ge-
bouwd.” 
Rodenburg werd in 1977 aquarium-
kampioen van Nederland. Toch gaat 
het hem niet om de vissen, hoewel 
hij zij wel van naam kent. Hij heeft 
niet voor niets de bijnaam een wan-
delende encyclopedie te zijn. Het 
zijn de planten die hem het mees-
te boeien. 
“Ik ben een echte plantenman”, ver-
klaart hij ernstig. “Wij (de werkgroep 
Aquatische Planten, WAP) hebben 
nu 37 soorten staan. De moeras-
planten worden gekweekt om de 
echtheid van de soorten te behou-
den. Ik fotografeer de bloemen en 
aan de hand van mijn foto’s wordt 
gekeken naar de echtheid van de 
planten. Het fotograferen van de 
waterplanten is het moeilijkste wat 
er is, je zit altijd met het glas”, ver-
zucht de fotograaf.
Voor het eerst is Rodenburg ook be-
trokken bij de organisatie van een 
symposium en beurs in de Amster-
damse Hortus. 
“Er kwamen zoveel bezoekers op af 
en ik heb zoveel moeten praten dat 
ik ‘s avonds geen stem meer had.” 

Janna van Zon

Prijzenbingo in 
Proosdijhal
Kudelstaart - Op vrijdag 29 au-
gustus wordt in de kantine van de 
Proosdijhal een prijzenbingo-avond 
georganiseerd. Iedereen is van har-
te welkom. 

De ballen gaan rollen om 20.30 uur, 
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
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Jeugdorkest Jong Sursum 
gaat weer van start
Aalsmeer - Na een welverdien-
de zomervakantie gaat jeugdor-
kest Jong Sursum vrijdag 22 augus-
tus weer van start. Binnenkort volgt 
nog een leuke fietstocht met bar-
becue maar de aftrap van het nieu-
we seizoen wordt vrijdag al gedaan. 
Jong Sursum is het jeugd- en oplei-
dingsorkest van muziekvereniging 
Sursum Corda. Iedere vrijdagavond 
wordt er gerepeteerd van 18.45 tot 
19.45 uur onder leiding van dirigent 
Dick Hesselink. Beginnende muzi-
kanten jong, maar ook oud, zijn van 
harte welkom. Je kunt mee komen 
doen als je al een beetje op een 
blaasinstrument kunt spelen, dus 
als je een paar maanden les hebt 
gehad. 
Het orkest is een Harmonieorkest, 
dus naast koperen muziekinstru-
menten is er ook plaats voor kla-
rinetten, dwarsfluiten of hobo. Een 

SV Omnia ging voor goud
tijdens zomerkamp
Aalsmeer - In de week van zon-
dag 27 juli tot en met zaterdag 2 au-
gustus ging SV Omnia op zomer-
kamp te Beekbergen. Dit jaar gin-
gen zeventien kinderen van de ver-
eniging mee. Daarvan waren acht 
kinderen in de leeftijd van 8 tot 10 
jaar en negen kinderen in de leeftijd 
van 10 tot 12 jaar. Op zondag mid-
dag begon het grote avontuur tij-
dens de opening. Het thema dit jaar 
was ‘ZOKA gaat voor goud’. 
Dit in verband met het Olympisch 
jaar en omdat de zomerkampen al-
weer 50 jaar bestaan. Het was dus 
een groot feest op het kampter-
rein. En dat feest duurde een week 
lang. De kinderen boften met het 
mooie weer. Zondag werden er na 
het avondeten kennismakingspel-
letjes gespeeld om de andere kin-
deren uit het dorp te leren kennen. 
Daarna werd er van maandag tot 
en met vrijdag elke dag twee uur-
tjes geturnd of gedanst. De rest van 
de week werden veel leuke spellen 
gespeeld, zoals het Olympische rin-
genspel. 
Op woensdag zijn de vakantiegan-
gers met z’n allen naar het zwem-

De Graankorrel opent met 
barbecue en disco
Kudelstaart - Vrijdag jl. was het 
een gezellige boel in en rondom 
basisschool De Graankorrel te Ku-
delstaart. 
Om de opening van het nieuwe 
schooljaar feestelijk in te luiden 
werd er voor ouders, kinderen en 
leerkrachten een overheerlijke bar-
becue georganiseerd. 
Doordat het weer fantastisch mee-

Dylan Huiskens in actie tijdens de Bavaria City Racing in Rotterdam. 
Foto: W. Klein.

Kart-coureur Dylan Huiskens 
op Bavaria City Racing
Aalsmeer - Afgelopen zondag 17 
augustus werd voor de vierde keer 
de Bavaria City Racing in Rotterdam 
georganiseerd. 
Voorafgaand van het Formule 1 ge-
weld, mochten tien kinderen die 
meedoen aan de NK 4-takt sprint, 
met hun kart over het parcours rij-
den.
In alle vroegte was Dylan naar Rot-
terdam afgereisd. Daar kregen alle 
kart-coureurs een race-overall van 
sponsor ING met hun naam erop. 

Om half een was het dan zo ver. 
Achter de Safety-car reden de kart-

coureurs dik 90 kilometer per uur, 
de maximale snelheid die een kart 
kan rijden, een rondje over het par-
cours. 

Helaas mochten ze maar één rond-
je. Wel konden ze de hele dag in de 
paddock blijven waar hun Formu-
le 1 idolen, zoals Robert Doornbos, 
Giancarlo Fisichella, Adrian Sutil en 
Jarno Trulli, ook rondliepen.
Tot slot kregen ze nog een persoon-
lijke medaille uitgereikt door testrij-
der Sakon Yamamoto. 
“Het was een onvergetelijke erva-
ring”, aldus Dylan Huiskens.

werkte, kon iedereen buiten in het 
zonnetje genieten van zijn hapje en 
drankje.|Dat het er feestelijk aan toe 
ging, was niet alleen te zien, maar 
ook te horen. 
Voor de kinderen en uiteraard voor 
hun ouders en leerkrachten was na-
melijk discotheek Fireball uit Rijsen-
hout aanwezig om er een echt knal-
feest van te maken. 

De grote zaal was omgetoverd tot 
discoruimte waar de beste dans-
pasjes werden geshowd en vele fa-
voriete nummers werden gedraaid. 
Ouders, kinderen en leerkrachten 
kijken met plezier terug op deze 
fantastische opening van het nieu-
we schooljaar, dat mede dankzij de 
steun van een tiental sponsors kon 
plaatsvinden.

bad geweest. Van al dat zwemmen 
werden de kinderen erg moe, dus 
een avondje op tijd naar bed. Maar 
of er nou altijd netjes geslapen 
werd. Ook ’s avonds in de tenten 
was het namelijk veelal keten ge-
blazen. Ook zijn tijdens de vakantie-
week veel waterspelletjes gespeeld 
en favoriete activiteit dit jaar w as 

disco-douchen. De laatste avond 
was er voor iedereen disco en werd 
er veel gedanst. Daarna was het he-
laas alweer zaterdag en moest er af-
scheid worden genomen. 
Het was een hele geslaagde, leuke 
en gezellige week. De meeste kin-
deren hebben al te kennen gege-
ven volgend jaar graag weer graag 
mee te willen! 
Lijkt het jou ook leuk om met SV 
Omnia op zomerkamp te gaan? Hou 
dan de website www.svomnia.nl in 
de gaten of mail naar zoka@svom-
nia.nl.

paar keer per jaar wordt er opgetre-
den, onder andere op een jeugdfes-
tival en op het concert van de ver-
eniging. Ook het grote orkest begint 
weer op 22 augustus, zij spelen van-
af 20.00 uur.

Kom je meespelen?
Bespeel je al een blaasinstrument 
en lijkt het je leuk dit in groepsver-
band te doen, kom dan meespelen 
bij het jeugdorkest! 
De vereniging is altijd op zoek naar 
nieuwe leden, de drempel is laag. 
Leden van de muziekvereniging die 
woonachtig zijn in Aalsmeer komen 
in aanmerking voor korting op het 
lesgeld bij muziekschool de Hint. 
Kom gerust een keer langs! Het 
jeugdorkest repeteert in gebouw 
Irene, naast de grote Dorpskerk in 
de Kanaalstraat, iedere vrijdag van 
18.45 tot 19.45 uur. 

Scholen al 60 jaar op pad 
voor kinderpostzegels
Aalsmeer – In de provincie Noord-
Holland gaan 35.546 leerlingen van 
717 basisscholen vanaf woensdag 
24 september langs de deuren om 
bestellingen voor kinderpostze-
gels en kaarten op te nemen. Dit 
jaar vindt de Kinderpostzegelactie 
voor de zestigste keer plaats, met 
als thema ‘Laat kinderen leren’. Zes-
tig jaar betekent ook dat nu de der-
de generatie kinderen op pad gaat. 
De opbrengst komt ten goede aan 
projecten in binnen- en buiten-
land waarin veiligheid en ontwik-
keling voor kinderen in een achter-
standspositie centraal staan. Ook in 
Noord-Holland steunt Kinderpost-
zegels een reeks projecten.
Landelijk hebben ruim 5.600 basis-
scholen met 240.000 kinderen zich 
aangemeld voor de zestigste Kin-
derpostzegelactie. Dit is ongeveer 
gelijk aan vorig jaar. In 2007 is voor 
8,6 miljoen euro aan bestellingen 
van kinderpostzegels, kaarten en 

extra donaties opgehaald. In Noord-
Holland bracht de verkoop 1.325.000 
euro op. De afgelopen zestig jaar is 
het centrale doel van de Kinder-
postzegelactie hetzelfde gebleven: 
kinderen helpen andere kinderen 
die het minder goed hebben.
 
‘Laat kinderen leren’
Het thema van de Kinderpostzegel-
actie 2008 is ‘Laat kinderen leren’. 
Goed onderwijs in een veilige om-
geving is van doorslaggevend be-
lang voor de ontwikkeling van kin-
deren. Veel kinderen willen of kun-
nen niet naar school.
 In Nederland zijn er kinderen die 
zich onveilig voelen omdat ze ge-
pest worden. Naar school gaan is 
voor hen een dagelijks terugkeren-
de straf. Kinderpostzegels steunt 
met de opbrengst van de Kinder-
postzegelactie de landelijke uitrol 
van de PRIMA anti-pestmethode 
(PRoefIMplementatie Antipest-be-

leid) om pesten op school tegen te 
gaan. Een deel van de kinderpost-
zegelactie gaat verder besteed wor-
den aan de mens- en diervereniging 
Pekoenja in Kudelstaart. Dit is club 
voor kinderen en jongeren die ge-
zamenlijk hun huisdieren kunstjes 
willen aanleren. In ontwikkelings-
landen is onderwijs nog steeds niet 
vanzelfsprekend. 
Er zijn wereldwijd meer dan 100 mil-
joen kinderen die niet naar school 
kunnen. In Senegal bijvoorbeeld 
kunnen kinderen niet naar school 
omdat ze moeten werken voor het 
gezinsinkomen of omdat er in hun 
dorp geen school is. Kinderpostze-
gels maakt in samenwerking met de 
organisatie ENDA in Senegal on-
derwijs voor deze kinderen moge-
lijk. Veiligheid en ontwikkeling voor 
álle kinderen. Kijk op www.kinder-
postzegels.nl voor meer informatie 
over de projecten die Kinderpostze-
gels steunt. 

Doe gerust een gratis les mee
Ritmische gymnastiek voor 
jeugd bij SV Omnia 2000
Aalsmeer - De meest elegan-
te vorm van gymnastiek, Ritmische 
Gymnastiek, heeft elk jaar weer veel 
leuke recreatiegroepen. Het is echt 
een sport voor meisjes.Voor zover 

nog niet iedereen bekend is met de-
ze fantastische sport: het is versla-
vend leuk om te doen en in tegen-
stelling tot wat je op televisie ziet: je 
hoeft er op recreatief niveau niet le-

nig voor te zijn. Je maakt kennis met 
zeer veel verschillende vormen van 
sport, zoals gymnastiekonderde-
len, dansvormen, bewegen op mu-
ziek en ‘spelen’ met touw, bal, hoe-
pel, lint en knotsen. Al deze vormen 
worden uiteindelijk samengevoegd 
tot een geheel in een korte pre-
sentatie op muziek. Elke les is weer 
een verrassing vol met verschillen-
de soorten muziek en aan het eind 
van het uur kun je met een voldaan 
gevoel naar huis gaan, want zo-
veel vormen van bewegen vindt je 
niet gauw in één uur. De doorge-
winterde RG-gymnaste Tosca Bu-
ren staat garant voor een leuke les. 
Tijdens de recreatieve uren is er al-
tijd plaats voor een leuk RG-spel, 
werken aan de algemene lichaams-
houding van de gymnastes, lenig-
heidoefeningen en oefeningetjes 
met materiaal op muziek. Dit alles 
op zeer eigentijdse muziek, want in-
middels heeft ook bij de RG de mo-
derne muziek zijn intrede gedaan en 
zal niet langer gewerkt worden met 
alleen maar pianomuziek, maar juist 
met muziek die de kinderen aan-
spreekt. Verder worden de recrea-
tie lessen gegeven volgens het Re-
genboog systeem. Regenboog RG 
is een door de KNGU ondersteund 
breedtesportsysteem dat er op is 
gericht om kinderen in de leeftijd 

van 6 tot en met 12 jaar te stimule-
ren om mét en zonder de materialen 
van de ritmische gymnastiek te be-
wegen. Ongeveer iedere zes weken 
is er een diploma-les. Hierbij zijn al-
le ouders, broertjes, zusjes en an-
dere belangstellende welkom om te 
komen kijken naar de vorderingen 
van hun dochter/zusje. Aan het ein-
de van die les ontvangen alle  gym-
nastes een kleurrijk diploma. Kort-
om: De recreatieve RG-uren zijn ui-
termate geschikt voor meisjes die 
graag op muziek sporten, het leuk 
vinden om creatief bezig te zijn met 
danspasjes gecombineerd met een 
mooi zwierend lint, hoepel of ande-
re materialen. De lessen worden ge-
geven op dinsdag in de Proosdijhal 
in Kudelstaart en op woensdag in 
de sportzaal van de Mikado aan de 
Julianalaan in Oost. Op beide loca-
ties is er voor de kinderen uit groep 
1, 2 of 3 les van 15.30 tot 16.30 uur. 
Kinderen uit groep 4 of hoger zijn 
van harte welkom van 16.30 tot 
17.30 uur. Doe gerust een keer gratis 
een les mee. Meer weten over Rit-
misch Gymnastiek of wil uw doch-
ter eens een les meedoen? Kijkt u 
dan op de website www.svomnia.
nl of neem contact op met Monique 
Rommerts, tel. 0297-321553 of het 
Sportpunt van SV Omnia 2000, tel. 
0297-322312.
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Karakteristiek
Aalsmeer - Eigenlijk zonde dat de 
regenten van weleer besloten om de 
bruggen uit de Van Cleeffkade te la-
ten verdwijnen. Er zullen wel redenen 
voor zijn geweest. De sloot achter de 
huizen aan de Marktstraat werd de 
latere Gedempte Sloot, het zogehe-
ten weggetje dat daar na het dem-
pen van de sloot, ontstond. 
De brug die daar toen lag werd weg-
gehaald. Zo verdwenen alle bruggen 
uit de Van Cleeffkade. Ze waren niet 
meer nodig. Die bruggen van toen 
werden, mede door de toename van 
het verkeer, lastige obstakels.

Maar, wat men zich toen nog niet 
realiseerde, het karakteristieke ver-
dween bij de binnenkomst van het 
dorp. Het gemoedelijke aanzicht van 
de Van Cleeffkade veranderde toen 
in een weg die voldeed aan de eisen 
van die tijd. En nu komt er één brug 
terug in de Van Cleeffkade ter hoog-
te van de Kerkweteringsloot.

Er moeten veel werkzaamheden ver-
richt worden en verkeersmaatregelen 
genomen worden voordat de brug er 
eindelijk ligt. Natuurlijk ben ik blij dat 
daar weer een brug terugkomt. Maar 
het is natuurlijk tóch namaak, een 
hele dure namaak brug wordt het die 
niet lijkt op de brug van weleer. Het 
woord ‘karakteristiek’ is niet van toe-
passing ook al denkt men van wel. 
De brug wordt gloednieuw en doet in 
de verste verte niet mee aan de oude 
ophaalbrug denken. Je kunt je ver-
volgens afvragen of dat moet; de tijd 
is veranderd. Het wordt een andere 
brug waarover is nagedacht. Nou?! 
Maar goed, binnenkort heeft de Van 
Cleeffkade weer één brug terug van 
de vroegere vier bruggen. Het zal wel 
bij deze ene blijven.

Het karakteristieke van het dorp 
Aalsmeer is allang verdwenen. Dat 
komt ook nooit meer terug, het kan 
niet meer, er is ooit te drastisch ge-
sloopt en teveel aangepakt zonder 
rekening te houden met het behou-
den van karakteristieke elementen. 
De kijk van de ontwikkelaars is nooit 
gericht op het behoud van “zo was 
het toen”. De beuk erin en geld ver-
dienen. 
Er is nooit een doordacht plan op ta-
fel gekomen dat rekening hield met 
behoud van beeldbepalende din-
gen. Denk maar eens terug aan die 
mooie oude tuinbouwschool aan de 
Stationsweg dat met de grond ge-
lijk gemaakt is. Hetzelfde geldt voor 
het polderhuis aan de Stationsweg. 
Volgens een raadsbesluit in 1972 zou 
het polderhuis behouden worden, 
maar het huis brandde volledig af la-
ter op een nieuwjaarsnacht. Kort na 
12 uur die nacht stond het polder-
huis in de hens. Het was een vreem-
de, omstreden, brand. En wat te den-
ken van het Stationsgebouw? Dat 
moest ook weg. De slopers stonden 
al klaar om hun vernietigende werk 
op die dag aan te vangen. Door de 
vele protesterenden werd het Stati-
onsgebouw op het nippertje gered. 
Zo is het ook gegaan met de naai- 
en knipschool aan de Hadleystraat, 
de ‘Tienerterp’, dit gebouw zou ‘plat’ 
gaan maar werd behouden door, lu-
dieke, protestacties. Het voormalige 
Stationsgebouw en de ‘Tienerterp’ 
zijn in elk geval blijven staan en func-
tioneren in een andere, zakelijke, in-
vulling.

Toch zijn er nog steeds politici die 
willen slopen of afstoten. Het mo-
numentale pand, het ‘Oude Raad-
huis’, was recentelijk nog in beeld 
om verkocht te worden. Immers, de 
gemeente heeft in de loop der tijd 
al vele eigendommen verkocht zo-
dat de gemeente geen verantwoor-
ding meer had voor de kosten van 
behoud, onder andere door onder-
houd. Op zich is dat geen verkeerde 
gedachte: kijk maar eens hoe goed 
bepaalde gebouwen er nu uitzien. 
‘De Tienerterp’, het Stationsgebouw 
maar ook de v.m. Ulo-school, de v.m. 
openbare lager school aan de Oost-
einderweg, de C.A.V. (studio), de ge-
nieloods, 
De Oude Veiling, enz. Stuk voor stuk 
zijn het nog de beeldbepalende ge-
bouwen die de gemeente dat karak-
teristieke aanzicht oplevert. Met de 
korenmolen ‘de Leeuw’, de dorpskerk 
(voor een deel) en de watertoren is 
de gemeente wel goed bezig. Voorts 
verdient de Doopsgezinde Kerk in de 
Zijdstraat een dikke pluim. Maar het 
‘Oude Raadhuis’ moet de gemeen-
te ook zelf behouden. Aan dat ge-
bouw kleeft vele jaren een gemeen-
telijke historie. 
Dat moet je, als gemeente, zelf koes-
teren. Het karakteristieke van het 
dorp is verdwenen doordat er niet ka-
rakteristiek wordt (en is) gebouwd, in 
het verleden al zoveel sloten zijn ver-
dwenen in het dorp: dat komt nooit 
meer weerom, mensen. 

Het troost me een beetje dat de mar-
kante en kenmerkende gebouwen 
er voor het grootste deel nog staan. 
En dat er weer een soort brug terug-
komt.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Beraad en raad in ‘t kort...
Aalsmeerderbrug - Het reces voor 
de dames en heren politici zit er 
weer op en donderdagavond 14 au-
gustus vond dan ook de eerste bij-
eenkomst na de vakantie van het 
Beraad en de Raad plaats. De agen-
da telde zeven hamerstukken en 
hiervan moesten er twee om uiteen-
lopende redenen geagendeerd wor-
den als behandelstuk alvorens er 
eventueel later op de avond besluit-
vorming over kon plaatsvinden. Dat 
gold voor de verordening leerlingen-
vervoer (op verzoek van de VVD) en 
de criteria voor archeologisch on-
derzoek (op verzoek van AB) en de 
fracties van CDA en PACT gaven te 
kennen nog een opmerking te wil-
len plaatsen bij het hamerstuk vrij-
stelling artikel 19 lid WRO voor het 
veranderen van een bedrijfsgebouw 
in logiesruimten aan de Zwarteweg 
116 en de fractie van AB wilde dit 
doen bij het hamerstuk vrijstelling 
artikel 19 lid 1 WRO voor het bou-
wen van een dubbel woonhuis aan 
de Oosteinderweg 58.

Besluitvorming hamerstukken
Met de verordening leerlingenver-
voer wordt bereikt dat de bekosti-
ging van het leerlingenvervoer ook 

daadwerkelijk alleen aan personen 
wordt toegekend, waarvoor de ver-
ordening bedoeld is. Deze perso-
nen moeten naar de mening van de 
VVD-fractie dan ook in de verorde-
ning beschreven zijn en dat is nog 
niet het geval, dat ligt als het ware 
nog “open” waardoor er onduide-
lijkheid ontstaat. 
Wethouder Ronald Fransen zegde 
toe de afdeling hier nog eens te la-
ten kijken en het onderwerp komt 
op 28 augustus opnieuw op de 
agenda te staan. Het hamerstuk cri-
teria voor archeologisch onderzoek 
wordt later op de avond niet in de 
besluitvorming meegenomen na-
dat de AB-fractie aangegeven had 
dat er een brochure van de Rijks-
dienst voor Archeologie, Cultuur-
landschap en Monumenten naar de 
andere fracties en het College ver-
stuurd is, waarin meer duidelijkheid 
wordt verschaft over archeologische 
onderzoeken in zijn algemeenheid. 
Omdat het onderwerp niet echt tijd-
gebonden is, kan wethouder Ber-
ry Nijmeijer daar wel mee leven. Het 
veranderen van een bedrijfsgebouw 
in logiesruimten aan de Zwarteweg 
heeft de CDA-fractie geen warme 
gevoelens gegeven toen een be-

zoek werd gebracht. Verder wordt 
verzocht de menselijke maat voor 
bewoning te hanteren. De exploita-
tievergunning komt in een later sta-
dium aan bod en dan kan hier naar 
gekeken worden. De AB-fractie 
vraagt, naar aanleiding van het ha-
merstuk over het bouwen van een 
dubbel woonhuis aan de Oostein-
derweg 58, in het vervolg alle rele-
vante informatie te verstrekken, zo-
dat ook een juist oordeel uitgespro-
ken kan worden. 

In de besluitvorming later op de 
avond werden de jaarrekening 2007 
van de stichting Auro voor Open-
baar Primair Onderwijs (sinds 1 ja-
nuari 2006 het bevoegd gezag voor 
de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn 
en De Ronde Venen), de begroting 
2008 van de stichting Auro voor 
Openbaar Primair Onderwijs, de 
vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO voor 
het veranderen van een bedrijfsge-
bouw in logiesruimten aan de Zwar-
teweg 116, vrijstelling artikel 19 lid 
WRO voor het bouwen van een dub-
bel woonhuis en de vrijstelling arti-
kel 19 lid 1 WRO voor het vernieu-
wen van een woning aan de Bilder-
dammerweg 120 aangenomen. 

Gelukkig droog en zonnig 
tijdens vaartocht Bovenlanden
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 15 
augustus stond de jaarlijkse boot-
tocht van stichting De Bovenlan-
den voor begunstigers en sponsors 
op het programma. De deelnemers 
hadden geluk met het weer. Aan 
het begin van de avond klaarde het 
weer op en kwam zelfs een heerlijk 
zonnetje te voorschijn. Met de MPS 
Koningin Juliana vertrok de groep 
vanaf de tuin van zorgcentrum 
Aelsmeer eerst richting de Westein-
derplassen. De tocht voer langs het 
baggerdepot bij het Reigersbos naar 
de rietlanden bij Leimuiden en weer 

terug. Bij het Reigersbos konden de 
‘bootgangers’ zien dat het opvullen 
bij van het baggerdepot tot net on-
der de waterlijn nog in volle gang is. 
De 10.000 kubieke meter die bag-
gerbedrijf Otto er in heeft gestort, is 
nog lang niet voldoende. De eindda-
tum is in 2010 gepland. Na het ‘vul-
len’ van het depot gaan rietplanten 
gepoot worden. Meer weten over 
stichting De Bovenlanden die zorg 
draagt voor aankoop, inrichting en 
beheer van natuurpercelen en be-
houd van seringenakkers? Kijk op 
www.bovenlandenaalsmeer.nl.

Wethouder Ronald Fransen 
meldt online grofvuil aan
Aalsmeer - Op www.meerlanden.
nl kunnen inwoners van Aalsmeer 
nu ook online een afspraak maken 
om hun grofvuil te laten ophalen. 
Wethouder Ronald Fransen heeft 
onlangs gebruik van deze nieuwe 
mogelijkheid gemaakt en vanachter 
zijn pc eenvoudig zijn grofvuil aan-
gemeld. 
In vier stappen een afspraak ge-
maakt Tijdens kantoortijden kunnen 
inwoners van Aalsmeer telefonisch 
contact opnemen met de afdeling 
Publieksinformatie van De Meerlan-
den om een afspraak te maken om 
grofvuil op te laten halen. Nu kan dit 
ook op ieder gewenst tijdstip door 
naar www.meerlanden.nl te gaan en 
te klikken op ‘Aalsmeer’ en vervol-
gens ‘Grofvuil aanmelden’. Daarna 
doorloopt men vier stappen. Wan-
neer alle gegevens kloppen, klikt u 
op ‘afspraak bevestigen’. In het be-
vestigingsscherm vindt u het tijd-
stip waarop het grofvuil wordt op-

gehaald. Met deze online mogelijk-
heid kunt u ook buiten kantoortijd 
een afspraak maken om uw grofvuil 
op te laten halen. 
“Deze optie is een extra service van 
de gemeente en De Meerlanden 
richting de inwoners van Aalsmeer. 
Het is heel eenvoudig om op deze 
manier een afspraak te maken en is 
zo gedaan; een paar minuten en uw 
afspraak is ingepland,” aldus wet-
houder Ronald Fransen.  
Natuurlijk kunnen Aalsmeerders 
hun grofvuil ook nog gewoon naar 
de milieustraat in Rijsenhout bren-
gen en daar goed gescheiden inle-
veren. De milieustraat is gevestigd 
aan de Aarbergerweg 41 te Rijsen-
hout. Op maandag tot en met vrij-
dag is deze geopend van 8.00 uur 
tot en met 16.30 uur en op zaterdag 
van 9.00 tot en met 16.00 uur. Een-
maal per drie maanden wordt het 
grofvuil opgehaald in Aalsmeer. In 
2008 zijn dat nog de maanden sep-

Veel bekijks bij het plaatsen van 
fiets-voetgangersbrug over N201
Aalsmeer - In de avond en nacht 
van zaterdag 16 op zondag 17 au-
gustus heeft aannemer Dura Ver-
meer in opdracht van de provincie 
Noord-Holland de fiets/voetgan-
gersbrug over de N201 bij Rozen-
burg geplaatst. 
De brug is naast de weg gebouwd 
en afgelopen weekend was het mo-
ment dat de brug zijn definitieve 

plaats over de N201 kreeg. De best 
spectaculaire plaatsing trok veel be-
kijks. Een grote groep mensen volg-
den de werkzaamheden op de voet 
en velen legden dit stukje vakman-
schap op de gevoelige plaat vast. 
Eerst tilde een speciaal hefvoer-
tuig de brug voorzichtig op, draaide 
de brug negentig graden zodat de-
ze over de weg kwam te hangen en 

vervolgens werd de brug millime-
ter voor millimeter gedraaid om de-
ze tot slot op de brughoofden te la-
ten zakken. De klus nam ruim drie 
uur in beslag. 
De brug heeft een lengte van ruim 
vijftig meter en is 6.30 meter breed. 
Het langzame verkeer kan u de pro-
vinciale weg ongelijkvloers, dus vei-
lig, oversteken.

PACT-man Jan Koster 
treedt terug uit de raad
Aalsmeer - Al jaren is Jan Koster 
actief in de gemeente Aalsmeer. Als 
ondernemer, als vrijwilliger en, sinds 
2006,  als raadslid namens PACT 
Aalsmeer. “Dat doe ik met veel ple-
zier en dat doe ik met hart en ziel”, 
vertelt de Aalsmeerder. Hij vervolgt: 
“In de afgelopen jaren heb ik echter 
ook gemerkt dat het ondernemer-
schap en het raadslidmaatschap 
op gespannen voet kunnen staan 
met elkaar. Dat kan leiden tot on-
wenselijke situaties. Dat is niet in 
het belang van de Aalsmeerse po-
litiek, niet in het belang van mij en 

niet in het belang van mijn bedrijf, 
hotel Chariot en het daarmee ver-
bonden ‘parkfly’. Daarom heb ik be-
sloten terug te treden als raadslid 
en mijn zetel ter beschikking te stel-
len. Daardoor kan ik mij de komen-
de periode weer met volle inzet en 
enthousiasme richten op mijn be-
drijf en mijn medewerkers.” Jan Kos-
ter besluit: “Ik heb mij de afgelopen 
jaren met plezier en trots als raads-
lid ingezet voor de Aalsmeerse sa-
menleving en ik zal dat als onderne-
mer en vrijwilliger de komende jaren 
onverminderd blijven doen.”

Geweld tegen 
Haarlemmer
Aalsmeer - Op de Gedempte Ou-
de Gracht in Haarlem heeft de po-
litie zondag 17 augustus rond 3.00 
uur drie jongens aangehouden. Ze 
worden verdacht van geweldple-
ging tegen een Haarlemmer van 
17 jaar oud. Hij liep daardoor een 
hoofdwond op. De verdachten zijn 
een Aalsmeerder van 19 jaar oud en 
twee inwoners van Amsterdam van 
14 en 19 jaar. Het drietal is voor na-
der onderzoek ingesloten.

Kinderhof voor 36 
euro per maand 
in pand ‘de Brug’
Aalsmeer  - In het voormalig 
schoolgebouw van ‘de Brug’ aan 
de Machineweg zal Kinderhof ten-
minste voor drie jaar een kinder-
dagverblijf exploiteren. Nu de chris-
telijke basisschool ‘over’ is gegaan 
naar de Brede School in Oosteinde, 
is het voormalige schoolpand bui-
ten gebruik gekomen. Stichting Kin-
derhof zag wel brood in het gebouw 
om er zijn activiteiten in te ontplooi-
en. Burgemeester en Wethouders 
hebben de aanvraag goedgekeurd 
en publiceren die deze week op de 
website. Het gaat om een tijdelijke 
verhuur. De totale oppervlakte meet 
1.233 m2 en naast kinderopvang is 
er ook ruimte voor een peuterspeel-
zaal en buitenschoolse opvang.
Kinderhof gaat 90 euro huur be-
talen, waarvan 60% in mindering 
wordt gebracht. Dit omdat de ver-
huurder noodzakelijke investerin-
gen moet doen om het gebouw ge-
schikt te maken voor hun activitei-
ten. Minus de korting komt de huur 
neer op 36 euro. De afspraak is om 
het schoolgebouw voor drie jaar te 
huren.

Debat voor nieuwe kaders 
volkshuisvesting uitgesteld
Aalsmeer - Het door de fractie van 
AB aangevraagde debat over nieu-
we kaders voor de volkshuisvesting 
is donderdag 14 augustus niet door-
gegaan toen bleek, dat de fracties 
PACT, CDA en VVD het bureau RI-
GO Research en Advies uit Amster-
dam had gevraagd te helpen bij de 
beoordeling van de “Woningmarkt-
analyse Gemeente Aalsmeer” die in 

opdracht van AB is geschreven door 
EKZ Makelaars. 
De AB-fractie was hier niet van op 
de hoogte en wilde toch wel eerst 
kennis nemen van de inhoud van de 
beoordeling alvorens daadwerkelijk 
tot debat over te gaan. 
Het is dan wel zaak dat ook de ge-
actualiseerde Nota Wonen 21 de 
fracties bereikt. 

Bouwplan hotel Mr. Jac. Takkade
Aantal parkeerplaatsen 
roept vragen op bij fracties
Aalsmeer - Bij de behandeling 
van het verzoek om vrijstelling voor 
de bouw van een hotel aan de Mr. 
Jac. Takkade bleek dat de fracties 
van het CDA en de VVD nogal wat 
moeite hadden met de gehanteerde 
parkeernorm van 0,6 per kamer, 147 
parkeerplaatsen voor 24 kamers. 
Beide fracties zijn de mening toege-
daan dat dit nogal krap is. De CDA-
fractie opteert zelfs voor één auto 
per kamer. Wethouder Ronald Fran-
sen wijst op het gegeven dat ver-
wacht wordt dat veel gasten van-
af Schiphol met busjes en taxi’s ge-
bracht en gehaald zullen worden. Bij 
de berekening is uitgegaan van een 
bezettingsgraad van tachtig pro-
cent. De VVD-fractie wijst er op dat 

in het brandweerrapport gesproken 
wordt over 270 kamers en niet over 
244. Dat moet volgens de wethou-
der op een vergissing berusten, het 
zijn er 244. Verder was er ook nog 
een vraag over het aantal zalen. Uit 
de beantwoording bleek, dat de eer-
der geplande zaalruimte gebruikt is 
om het aantal kamers te laten toe-
nemen. 
De besluitvorming zal plaatsvinden 
in de raadsvergadering van 28 au-
gustus en dan zal ook duidelijk wor-
den of de fractie van AB nog steeds 
verdeeld is zoals bij het vorige in-
gediende bouwplan het geval was. 
De PACT-fractie gaf aan geen pro-
bleem te hebben met het aangepas-
te bouwplan.

Waterplan in wijkraad 
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 21 augustus, houdt de Wijk-
raad Hornmeer een bewoners-
avond over het Ontwerp Waterplan 
voor Aalsmeer.  De avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Voor de Hornmeer is 
dit waterplan zeer belangrijk omdat 
de bewoners al jaren kampen met 
overlast van grondwater. De heer 
Carl Riechelman van de gemeen-
te Aalsmeer zal uitleg komen geven 
over het Waterplan en vragen be-
antwoorden. Het waterplan ligt tot 

22 augustus ter inzage bij de ge-
meente. Bewoners van de Hornmeer 
hebben vorige week een flyer in de 
bus gekregen met informatie over 
de bewonersavond. Over dit onder-
werp kunt u ook de website van de 
wijkraad www.wijkraden-aalsmeer.
nl bekijken: zoek onder Hornmeer 
naar het Waterplan.
De eerstvolgende reguliere verga-
dering is donderdag 18 september. 
Het e-mailadres van de wijkraad is 
wijkraadhornmeer@hotmail.com , 
postadres is: Meervalstraat 4, 1431 
WG  Aalsmeer.

Tegenslag webcam 
op watertoren
Aalsmeer - De officiële lancering 
van ‘de Westeinderplassen onli-
ne’ oftewel de webcam op de wa-
tertoren, ondervindt vertraging. Het 
idee, door de VVD geopperd, werd 
lovend ontvangen. 24 Uur beelden 
van het Westeindergebied, uitge-
zonden via de website Aalsmeerp-
laza.nl. De webcam is al een tijdje 

geleden bevestigd op de bovenste 
rand van de watertoren, maar con-
tinue-beelden voor de hele wereld 
zichtbaar, kan de camera nog niet 
geven. Ditmaal gooide bliksemin-
slag roet in het eten. Wanneer de 
webcam nu in gebruik gaat, is nog 
niet bekend. 
De gemeente zal er wel een officieel 
tintje aangeven en uiteraard zijn de 
24-uursbeelden dan te zien via een 
link aan de gemeentelijke website 
(www.aalsmeer.nl).
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Bouwvergunning 
Dagcentrum 
gehandhaafd
Aalsmeer - De bezwaren die waren 
ingediend op de verleende bouw-
vergunning voor uitbreiding van het 
Dagcentrum voor gehandicapten in 
de Vuurdoornstraat, zijn ongegrond 
verklaard. B&W laten weten dat de 
bouwvergunning dus in stand blijft. 
Het besluit houdt in dat ‘Ons Twee-
de Thuis’ het woon-, dag- en dien-
stencentrum aan de Vuurdoorn-
straat mag vergroten.

Investeringskrediet voor 
uitbreiding van De Mikado 
Aalsmeer - In juli is in Nieuw-Oos-
teinde de brede school De Mika-
do opgeleverd. Omdat het gebouw 
nu al te klein is, zullen op het dak 
veertien tijdelijke lokalen worden 
gebouwd. Op 24 april heeft de ge-
meenteraad een voorbereidings-
krediet beschikbaar gesteld voor 
het plaatsen van veertien dakloka-
len, aanpassingen van de Bloemhof 
tot gymnastiekgebouw en de overi-
ge kosten die deze tijdelijke situa-

tie met zich meebrengt. De voorbe-
reidingen voor het plaatsen van de 
daklokalen zijn inmiddels afgerond. 
Van de drie aannemers die zich 
hadden ingeschreven voor de bouw 
van de daklokalen, kwam Matrix 
bouw (die ook het permanente ge-
bouw van De Mikado heeft gereali-
seerd) met de meeste gunstige bie-
ding. Om bovengenoemde investe-
ringen te kunnen doen, zal de raad 
worden gevraagd in te stemmen 

met een investeringskrediet van cir-
ca 3.300.000 euro inclusief btw. Zo-
dra de raad dit krediet beschikbaar 
heeft gesteld, zal Matrix bouw de-
ze opdracht worden gegund. Het is 
de bedoeling dat de lokalen op 1 ja-
nuari 2009 gereed zullen zijn voor 
gebruik. Op basis van de huidige 
prognoses zal met de tijdelijke loka-
len worden voorzien in de behoef-
te aan extra onderwijshuisvesting in 
Aalsmeer-Oost.

                                                                                                                 De Brede School ‘Mikado’ in Oosteinde. 

Motor uit loods 
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 13 op donderdag 14 augus-
tus is ingebroken in een boten-
loods aan de Uiterweg. De dieven 
zijn er vandoor gegaan met een bui-
tenboordmotor van het merk Mer-
cury, type F15-NL. Het slot van de 
loods is open gebroken. De diefstal 
heeft tussen kwart voor negen in de 
avond en kwart over zes ’s ochtends 
plaatsgevonden.

Fietspad Machineweg naar 
Middenweg wordt afgesloten
Aalsmeer - De werkzaamheden 
voor de ontwikkeling van bedrijven-
terrein Green Park Aalsmeer wor-
den weer opgestart. Vorig jaar is in 
deelplan 3 de  paddenpoel aange-
legd en nu worden de eerste kavels 
bouwrijp gemaakt. In deelplan 3  ‘de 
Hoeksteen’ (verlengde van de Mo-
lenvlietweg) en een deel van deel-
plan 5 en 7 gelegen langs de Ma-
chineweg worden de kavels bouw-
rijp gemaakt en de wordt infrastruc-
tuur aangelegd. In deze gebieden 
komen de eerste ondernemers die 
zich gaan vestigen in Green Park 
Aalsmeer. 
Daarnaast zal er gestart worden 
met de aansluiting van de toekom-
stige Middenweg op de Machine-
weg. De huidige Middenweg zal in 

de toekomst worden verbreed en 
heringericht en worden aangeslo-
ten op de Machineweg. De Midden-
weg vormt een belangrijke gebieds-
ontsluitingsweg voor het verkeer in 
Aalsmeer met de aansluiting op de 
vernieuwde N201. 
Ter plaatse van de aansluiting van 
de Middenweg op de Machineweg 
wordt een verkeersbrug gebouwd 
voor zowel autoverkeer als fiets- 
en voetgangersverkeer. Het huidi-
ge fietspad en fietsbrug (over het 
Zwanenwater) vanaf de Machine-
weg naar de Middenweg zal hier-
door komen te vervallen en worden 
vervangen door een nieuw fietspad 
langs het toekomstige tracé van de 
Middenweg. Om deze werkzaam-
heden mogelijk te maken wordt op 

maandag 25 augustus de fietsbrug 
en fietspad bij het Zwanenwater af-
gesloten voor het verkeer. De afslui-
ting duurt tot medio 2009 dan wordt 
de verkeersbrug Machineweg/Mid-
denweg opengesteld voor verkeer 
en zal deelplan 5 en 7 van Green 
Park Aalsmeer vanaf de Machine-
weg bereikbaar zijn voor zowel au-
toverkeer als voor fiets- en voetgan-
gers. Tijdens de afsluiting van het 
fietspad worden fietsers en voet-
gangers omgeleid. 
Fietsers en voetgangers kunnen de 
omleiding volgen vanaf de Machi-
neweg via de Aalsmeerderweg naar 
de Middenweg toe. Een andere rou-
te is om vanaf de Machineweg via 
de Hornweg en Molenvlietweg  naar 
de Middenweg.

                                                                                         De paddenpoel op bedrijventerrein Green Park Aalsmeer.

Het fietspad over de Machinetocht ofwel het Zwanenwater gaat vervangen worden. Er komt een nieuw fietspad. Van-
af maandag aanstaande gaat het pad dicht.

College vraagt raad 
krediet voor ontwikkeling 
Aalsmeer - Het College van Burge-
meester en wethouders heeft in hun 
vergadering van 12 augustus jl. be-
sloten het herinrichtingsplan surfei-
land vast te stellen en verzoekt nu 
de gemeenteraad hiervoor de finan-
ciële middelen beschikbaar te ste-
len. 
Al lange tijd laat de uitstraling van 
het surfeiland, gelegen aan de Ku-
delstaartseweg te wensen over. 
Juist op warme zomerse dagen is 
dit eiland een belangrijke plek om 
te recreëren. Op 4 oktober 2006 is 
een eerste overleg geweest met alle 
wijkraden en de jongerenraad over 
de uitgangspunten voor het herin-
richtingsplan voor het Surfeiland. 
Dit overleg is op een plezierige wij-
ze verlopen en heeft geresulteerd in 
gezamenlijk geformuleerde ontwerp 
uitgangspunten. 
Op basis van deze uitgangspunten 
heeft het Landschapsbureau Ha-
ver Droeze uit Amersfoort een voor-
lopig inrichtingsplan opgesteld. Dit 
inrichtingsplan is op 20 maart 2007 
aan alle raadsfracties, wijkraden en 
overige belangstellenden gepresen-
teerd en nu goedgekeurd door het 
College. De gemeente Aalsmeer is 

van plan de herinrichting van het 
Surfeiland in 2009 uit te voeren. 
Naast een subsidie van de provin-
cie en de opbrengst van de horeca-
voorzieningen moet de gemeente 
ook zelf een financiële bijdrage le-
veren.  Het college stelt de gemeen-
teraad nu voor de noodzakelijke fi-
nanciële middelen beschikbaar te 
stellen zodat 2009 gestart kan wor-
den met de herinrichting.  
Het plan voorziet in een verbetering 
van de ruimtelijke uitstraling en het 
toevoegen van een aantal voorzie-
ningen. Zo zal het parkeren worden 
geconcentreerd en worden gemar-
keerd door hagen, komen er spe-
ciale voorzieningen voor het stal-
len van fietsen en zal centraal over 
het surfeiland een wandelboulevard 
(tot aan de kop van het eiland) wor-
den aangelegd voorzien van bank-
jes en verlichting. Ook zal een aan-
tal speeltoestellen worden geplaatst 
en de hele uitstraling wordt verbe-
terd. Het oprichten van bebouwing, 
bestaande uit een nieuwe snackbar, 
restaurant, toiletvoorzieningen en 
een onderkomen voor de waterski-
vereniging zal naar verwachting in 
2010 worden gerealiseerd.

Raad buigt zich over eerste 
concept collegeprogramma
Aalsmeer - Het concept eerste tus-
sentijdse rapportage van het colle-
geprogramma 2006-2010 is don-
derdag 14 augustus tijdens het be-
raad aan de orde geweest. Halver-
wege de lopende raadsperiode wil 
het college de tussenstand opma-
ken van de verrichtte activiteiten uit 
het collegeprogramma. Het college 
geeft in de rapportage aan op wel-
ke manier er in de resterende raad-
speriode zal worden geïnvesteerd in 
de verschillende raadsprogramma’s, 
zodat de doelstellingen uit het raad-
sprogramma kunnen worden gere-
aliseerd. Het concept wordt ook wel 
de naam Midterm Review meege-
kregen en daar kon lang niet ieder-
een zich in vinden. Tussentijdse rap-
portage is wat dat betreft duidelijk 
genoeg.

Vragen en antwoorden
De fractie van de VVD is er van ge-
schrokken dat de eerstvolgende 
rapportage pas in 2010 zal plaats-
vinden. Betreurd wordt dat de jon-
gerenraad zichzelf opgeheven heeft. 
De lokale nota eerste lijngezond-
heidszorg is in 2007 aan het beraad 
voorgelegd, maar de fractie heeft 
niet veel meer kunnen vinden dan 
de vestiging van een gezondheids-
centrum op het Praamplein. Ver-
der wil de fractie weten waar de 
Schiphol meetpunten, zeven stuks, 
zijn geposteerd. Er zouden er drie 
in Aalsmeer centrum, twee in Ku-
delstaart en twee in Aalsmeer-Oost 
komen. Ook het realiseren van vier 
extra formatieplaatsen om vaca-
tures in te vullen worden onder de 
aandacht gebracht en de VVD is 
nieuwsgierig naar de voortgang van 
de afnameprocedure. Burgemees-
ter Pieter Litjens gaf aan dat de rap-
portage in 2010 door de partijen ge-
bruikt kan worden als voorbereiding 
op het nieuwe collegeprogramma. 
De vier extra formatieplaatsen zul-
len in de begroting 2009 terug te 
zien zijn en daarna kunnen de vaca-
tures ingevuld worden. Wethouder 
Berry Nijmeijer gaf aan dat de nota 
eerste lijngezondheidszorg er wel is 
en wethouder Ronald Fransen kon 
geen antwoord geven op de vraag 
waar de vier Schipholmeetpunten 
staan.
De fractie van AB vraagt zich af hoe 
het zit met het uitvoeren van be-
leid bij de veelheid aan nota’s. Ver-
der wil de fractie weten wat er mis 
is met de werving van personeel en 
de fractie heeft het idee dat er op 
het gebied van duurzame leefomge-
ving weinig is gebeurd. Wat is aan 

gedaan om het stopzetten van de 
jeugd- en jongerenraad te voorko-
men. Hoe zit het met de verhouding 
tussen Cardanus en de N201. Ver-
der wilde de AB-fractie weten wan-
neer er iets gedaan wordt met het 
surfeiland. Burgemeester Pieter Lit-
jens gaf aan dat voor het uitvoeren 
van beleid nota’s gemaakt en even-
tueel geactualiseerd moeten wor-
den en gaf toe dat het op een aantal 
terreinen heel veel moeite kost om 
dit adequaat te doen. 
Wethouder Ronald Fransen gaf aan 
bereid te zijn uitleg te geven over 
het werven van personeel, maar 
wees er wel op dat deze taak bij de 
bedrijfsvoering hoort. Met betrek-
king tot het surfeiland gaf hij aan 
dat dit onderwerp besproken is met 
de fractiespecialisten en in januari 
2009 gaat de schop de grond in. De 
vragen over de jeugd- en jongeren-
raad en Cardanus en N201 zullen in 
het kader van de nota Jeugd en Ge-
zin terugkomen. 
De CDA-fractie geeft aan dat di-
verse zaken zijn doorgeschoven en 
dat was voor de fractie geen ver-
rassing. Er is met veel ambitie be-
gonnen en de vraag is of dit is uit 
te voeren. Het is tevens een leer-
proces. Met betrekking tot het wer-
ven van personeel wordt opgemerkt 
dat er overal veel vacatures zijn op 
de overspannen arbeidsmarkt. Heel 
veel onderwerpen zijn in behande-
ling of komen tussentijds voorbij en 
voor de CDA-fractie is dit moment 
een mooi ijkpunt. De fractie ziet de 
eindrapportage met belangstelling 
tegemoet.De Pactfractie heeft geen 
nieuwe inzichten gezien en heeft 
ook geen behoefte aan een inhou-
delijke bespreking. 
Een zorgelijk punt is wel het aantal 
vacatures en de vraag is natuurlijk 
of dit voor vertraging gaat zorgen. 
Er liggen veel extra taken, er is veel 
in ontwikkeling en daar moet veel 
aan gedaan worden. De tijd dringt. 
Van papier naar praktijk is nu aan 
bod. De fractie van AB gaf nog aan 
bij twee collegepartijen geproefd te 
hebben dat zij alles al wisten en dat 
het opstellen van de tussenrappor-
tage zonde van de tijd en de inspan-
ningen is geweest. “Als het allemaal 
nieuw was geweest dan hadden we 
het niet goed gedaan en het is altijd 
handig om halverwege alles op een 
rij te zetten”, aldus burgemeester 
Pieter Litjens. De tussentijdse rap-
portage komt, voorzien van de aan-
vullende opmerkingen, op 28 au-
gustus wederom op de agenda te 
staan.

‘Verkeersvragen’ van AB
Aalsmeer - De fractie van AB 
maakte gebruik van de mogelijkheid 
om in de rondvraag enkele kantte-
keningen te plaatsen. Zo wilde de 
fractie weten hoe de stand van za-
ken is met betrekking tot Met & Co. 
Het huurcontract is per 1 juli opge-
zegd en bij de fractie bestaat de in-
druk dat er nog steeds veel taxibus-
jes voor de deur staan en bedrijfs-
activiteiten nog steeds plaatsvinden. 
Wethouder Berry Nijmeijer gaf aan 
dat de ruimte in de Ophelialaan mo-
menteel nog in gebruik is als stalling 
en om dienst doet als kantoorruim-
te en dat past in de bestemming van 
het gebouw. Er vindt overleg plaats. 
Verder heeft de AB-fractie de nodi-
ge vragen over het gehandicapten-
vervoer in Aalsmeer waarover nogal 
wat klachten worden ontvangen. 
Ook de Pactfractie wijst hier op. 
Het verlengen van het contract met 
Connexxion staat binnenkort op de 
rol en wethouder Roland Fransen 
zegde toe de problemen in de on-
derhandelingen concreet onder de 
aandacht te brengen zodat er op 
meer punctualiteit gerekend kan 

worden. Wat AB betreft mogen er 
best sancties tegenover staan als 
het vervoer beneden de maat blijft. 
De wethouder waarschuwde er wel 
voor de lat niet te hoog te leggen, 
omdat dan de mogelijkheid bestaat 
dat de vervoerder afhaakt en dan 
heb je helemaal niets. De AB-fractie 
had ook vragen over het weghalen 
van kastanjebomen op het bouw-
terrein Lijnbaangebied. Hier is een 
vergunning voor afgegeven, maar 
de plaats van de ontsluiting van het 
bouwterrein ligt wel heel ongeluk-
kig. Wat AB betreft kan dit tot zeer 
gevaarlijke verkeerssituaties leiden 
bij de kruising van de Oosteinder-
weg met de N201. Wethouder Ber-
ry Nijmeijer gaf aan dat hier goed 
naar gekeken is en daar is uitgeko-
men dat die plek de beste plek is. 
Naar de mening van de AB-fractie 
wordt er op de Bilderdammerweg in 
Kudelstaart nog steeds veel te hard 
gereden en de vraag aan wethouder 
Ronald Fransen is dan ook of hij hier 
nog extra maatregelen gaat nemen. 
Dat is niet het geval, de bestaande 
situatie blijft gehandhaafd. 

Navigatie weg
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 12 op woensdag 13 augustus is 
ingebroken in een Ford Fiësta. Uit 
de auto is het navigatiesysteem ge-
stolen. De inbraak heeft tussen twee 
uur ’s middags en negen uur in de 
ochtend plaatsgevonden.

Fors verlies na 
auto-inbraak
Aalsmeer - Op maandag 18 au-
gustus is tussen half twaalf en één 
uur in de middag ingebroken in een 
Franse bestelbus. De Renault stond 
geparkeerd bij een bedrijf op het 
terrein van de veiling aan de Leg-
meerdijk. De eigenaar is flink ge-
dupeerd. Uit de wagen zijn credit-
cards, sleutels en contant geld ge-
stolen. Tevens zijn de dieven er van-
door gegaan met het navigatiesy-
steem.

Fietsen uit 
schuur weg
Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 13 op donderdag 14 augustus 
is ingebroken in een schuur bij een 
woning in de Dorpsstraat. Het slot 
van de schuur is door de dieven ge-
forceerd. Ontvreemd zijn een bruine 
damesfiets van het merk Batavus en 
een groene kinderfiets. De inbraak 
heeft tussen één uur ’s nachts en 
half negen in de ochtend plaatsge-
vonden.

Winkeldief betrapt
Aalsmeer - Op zaterdag 16 augus-
tus om kwart voor elf in de ochtend 
is in de Ophelialaan een winkeldief 
op heterdaad betrapt. De man van 
Poolse afkomst wilde er zonder te 
betalen vandoor gaan met een pak-
je spek en een deodorant. Hij heeft 
een boete moeten betalen van 125 
euro.

Veel teveel 
alcohol op
Kudelstaart - Op vrijdag 15 au-
gustus om half tien in de avond is 
een 41-jarige Kudelstaarter betrapt 
op rijden onder invloed van alcohol. 
In de Madame Curiestraat werd de 
bestuurder door agenten tot stop-
pen gemaand. Omdat de blaastest 
positief was, werd de Kudelstaar-
ter meegenomen naar het politiebu-
reau voor een ademanalysetest. Het 
apparaat stokte bij liefst 790 Ugl. 
Het rijbewijs van de 41-jarige is in-
gevorderd.

Teveel drank 
achter stuur
Aalsmeer - Op zondag 17 augus-
tus is een 26-jarige man uit Ensche-
de bekeurd wegens rijden onder in-
vloed van alcohol. Op de Zwarteweg 
werd de bestuurder door de politie 
tot stoppen gemaand. De man bleek 
255 Ugl. alcohol in zijn bloed te heb-
ben. De 26-jarige heeft een rijver-
bod gekregen en een boete van 235 
euro.

13-Jarige achter 
het stuur
Aalsmeer - Op vrijdag 15 augustus 
rond half 4 ‘s middags kreeg de po-
litie melding van de bedrijfsbeveili-
ging van de veiling dat op dak een 
wel erg jeugdige bestuurder rond-
jes aan het rijden was. De politie 
ging ter plaatse en maande de au-
tomobilist tot stoppen. Het ging om 
een 13-jarige jongen uit Zaandam 
die rondjes reed in de auto van zijn 
vader. De jongen kreeg een boe-
te en is vermanend door zijn vader 
toegesproken.
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Blood, Sweat & Kiers zorgden voor lekker muziek tussen de Cadillacs...

Veel mensen op de been voor 
Oldtimerfestival langs de Dijk
Leimuiderbrug - Mooi opgepoets-
te oldtimers stonden zondag 17 au-
gustus te glimmen langs de Ring-
vaart in Leimuiderbrug. Het jaarlijk-
se festival, waarbij vooral een keur 
aan mooie Cadillacs te bewonderen 
is, trok heel veel belangstelling. Er 
bestaan diverse clubs die de ‘Cad-
dy’s’ in ere houden en die organise-
ren in heel Nederland toerritten en 
kijkdagen. 
Zo’n dag was het zondag en geke-
ken werd er volop. Aan het begin 
van de middag stond een rit langs 
de Westeinder op het programma 
en daarna mochten de ‘oldies’ aan 
de kant van de weg staan. De auto’s 
van veertig en vijftig jaar geleden 
lijken in niets meer op die van te-
genwoordig en dat is eigenlijk heel 
jammer, zo lieten diverse bezoe-
kers weten. “Die vorm, die kleuren 

en kijk eens naar de enorme mo-
torkap!” Vele oh’s en ah’s voor de 
oldtimers. De organisatie zorgt el-
kaar voor muziek die de gezellig-
heid zeker ten goede komt. Bij oude 
auto’s hoort nu eenmaal ‘oude mu-
ziek’ en die was er ook: Onder meer 
Blood Sweat & Kiers zorgden voor 
lekker in het gehoor liggende mu-
ziek voor café Rooie Kees. Vederop 
was het vooral country dat de klok 
sloeg. Gedanst werd er ook, getooid 
met cowboyhoeden en op Western-
laarzen liet een groep via line-dance 
zich van hun beste kant zien. 
De barretjes op straat deden goe-
de zaken want het grootste deel 
van de zondag was het prachtig en 
dus dorstig weer. Het staartje van 
de dag bracht wel regen, maar toen 
was het einde van het Caddy-eve-
nement al in zicht...

Arkenbeleid: Gemeente 
verleent uitstel van executie
Het woonarkenbeleid; al tiental-
len jaren lang weet iedereen wat er 
speelt.
De gemeente Aalsmeer bouwt 
mooie, dure woonwijken zonder 
aandacht voor mensen met een 
klein budget. Dus vooral in de jaren 
90 werd er door velen gegokt op het 
permanent wonen in een recreatie-
ark in hoop op betere tijden. Het was 
eigenlijk illegaal, ja tuurlijk, maar er 
was geen keus als je in Aalsmeer 
wilde blijven wonen. De gemeente 
verstrekte alsof er niets aan de hand 
was de ene vergunning na de an-
dere, terwijl ze dondersgoed wisten 
wat er gebeurde. Men profiteerde 
er ook nog eens van door de bewo-
ners gewoon voor een heel jaar ge-
meentebelasting te laten betalen en 
de WOZ waarde werd vastgesteld 
alsof het een normaal woonhuis be-
trof. Dus iedereen dacht: het komt 
wel goed.
Jachthavens werden vol gelegd met 
arken. Mooie grote woonarken wer-
den afgemeerd in natuurgebied, de 
gemeente vond het best. Honder-
den mensen bouwden een bestaan 
op met de middelen die ze hadden. 
De gemeente vond het best. De-
cennia lang heeft de gemeente ver-
wachtingen geschapen door alles 
op zijn beloop te laten en iedereen 
die er om vroeg gewoon een recrea-
tievergunning te verstrekken, terwijl 
ze wisten dat men er permanent ge-
bruik van maakte.
En nu opeens is het voorbij, er is 
paniek: er moet gehandhaafd wor-
den, dus uiteindelijk moet iedereen 
er uit! Maar we moeten ons sociale 
gezicht laten zien, dus men bedenkt 
de “persoonsgebonden gedoogbe-
schikking” . Dit houdt in dat je pas 
over een paar jaar definitief je ark 
moet verlaten. Uitstel van execu-
tie dus. Wat de gemeente zich blijk-
baar niet realiseert is dat er honder-
den mensen met enorme schulden 
blijven zitten. Zij hebben een hypo-
theek moeten nemen op de ark voor 
opknapwerk, aanleggen van peper-
dure nutsvoorzieningen, enz. enz. 

Maar zonder woonvergunning raak 
je je ark aan de straatstenen niet 
kwijt. Miljoenen euro’s gaan in rook 
op. Dat is toch te gek voor woorden? 
Al die mensen hebben zelf hun nek 
uitgestoken en geïnvesteerd in be-
taalbare woonruimte omdat de ge-
meente dat niet voor hen deed, en 
wat krijg je als dank? 
De rest van je leven kun je krom lig-
gen om al je schulden af te beta-
len. Die beschikking helpt daar niet 
bij. Want over een paar jaar zijn al 
die hypotheken niet opeens afge-
lost en zijn de arken nog steeds on-
verkoopbaar. In een tv programma 
reageert de burgemeester stoïcijns 
met: “Ja, dat is heel vervelend”. Dat 
getuigt niet van enige betrokken-
heid bij de situatie. Dat geldt ook 
voor de rest van de politiek. Men 
zwelgt blijkbaar in het idee dat er 
nu eens “daadkrachtig gehandeld 
wordt:” Jahoor en hoe moeten wij 
nu verder? Waar moeten we straks 
wonen? Wie betaalt onze torenho-
ge schulden? 
Minstens even erg is het gegeven 
dat er in Aalsmeer nauwelijks star-
terwoningen beschikbaar zijn, maar 
straks liggen er wel een paar hon-
derd arken die niet bewoond wor-
den. Dat is toch idioot? Ze liggen er 
toch al, zijn van alle gemakken voor-
zien, maar worden straks niet meer 
gebruikt. Ik ben daarom van mening 
dat het beleid in zijn geheel van tafel 
moet. Alle woonarken moeten per-
manent bewoonbaar kunnen wor-
den. De afgelopen decennia heeft 
dat immers geen enkele vorm van 
overlast of wat dan ook opgeleverd, 
dus waarom niet? 
Dan kunnen de huidige bewoners 
opgelucht ademhalen en na hen 
vinden starters op de woningmarkt 
een mooie gelegenheid om een be-
taalbare woning te kopen. Hopelijk 
komt de gemeente alsnog tot inkeer. 
Beter ten halve gekeerd dan ten he-
le gedwaald zullen we dan maar 
denken…

Sander Jongkind.

ingezonden

Politie op zoek naar getuigen
Ernstig hoofdletsel na 
val uit personenbus
Haarlemmermeer - Door nog on-
bekende oorzaak is zaterdag 16 au-
gustus rond half zeven ‘s avonds 
een man uit een personenbus ge-
vallen. Het gaat om een 23-jarige 
Aalsmeerder die door de val ernstig 
hoofdletsel opliep. Het ongeval ge-
beurde in Haarlemmerliede op een 
parkeerplaats van een uitgaansge-
legenheid. Een 29-jarige Aalsmeer-
der zat aan het stuur en verklaarde 
tegenover de politie dat de man uit 
zijn busje viel tijdens een bocht. In 

het voertuig zaten acht andere per-
sonen. De traumahelikopter moest 
er aan te pas komen om  eerste hulp 
te verlenen, waarna het slachtoffer 
naar een ziekenhuis is gebracht. De 
bestuurder is aangehouden maar 
na verhoor weer heengezonden. Uit 
een afgenomen blaastest bleek hij 
niet onder invloed van alcohol te 
zijn. 
Getuigen van het ongeval worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. 

Wijkraad de Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad de Dorper 
komt bij elkaar op  maandag 25 au-
gustus vanaf 19.30 uur in het ge-
bouw van de Binding in de Zijd-
straat 53. Ter behandeling staan op 
de agenda onder andere:  Voort-
gang bouwactiviteiten en herstruc-
tureringsplannen in het dorp, toe-
lichting door de gemeente op het 
verkeers- en vervoersplan en de 

eerste discussie gaat plaatsvinden 
over parkeren in de toekomst in het 
centrum.
Het eerste half uur van de bijeen-
komst kunnen bewoners van het 
dorp  onderwerpen voor de wijkraad 
inbrengen en bespreken. De buurt-
regisseur van politie en een amb-
tenaar van de gemeente zijn aan-
wezig.

Auto geheel uitgebrand
Aalsmeer - Op zondag 17 augustus 
om half twee in de nacht kreeg de 
politie een melding dat er een au-
to in de brand stond op de Midden-
weg. 
De wagen stond in de berm gepar-

keerd vanwege pech. 
De auto is geheel uitgebrand. De 
brandweer denkt aan kortsluiting. 
Gewonden zijn er niet, de bestuur-
der was niet aanwezig. 
Foto: Ronald van Doorn.

Politie niet ontevreden over 
verloop Summerdance
Aalsmeer - De Summerdance par-
ty afgelopen zaterdag 16 augustus 
op het surfeiland is volgens de po-
litie goed verlopen. Het was super-
druk, maar er hebben zich nauwe-
lijks ongeregeldheden voorgedaan. 
De politie was overigens met vele 
agenten, zowel zichtbaar als ano-
niem, aanwezig. Bij de ingang is de 
politiehond ingezet ter controle op 
het in bezit hebben van drugs. Er is 
zowel soft- als harddrugs in beslag 
genomen. De bezitters zijn hier-
voor tevens bekeurd. Ook agenten 

op paarden hielden zich op en rond 
het surfeiland. Er hebben zich en-
kele kleine opstootjes voorgedaan. 
Eén daarvan was een schermutse-
ling tussen twee groepen jongeren 
in de Beethovenlaan. Er zijn vijf aan-
houdingen verricht. Het betreft allen 
jongens uit Aalsmeer en Kudelstaart 
in de leeftijd van 17 en 18 jaar. Ver-
der hebben enkele inwoners gebeld 
vanwege geluidsoverlast. “We zijn 
niet ontevreden over het verloop”, 
aldus de politie-woordvoerder tot 
besluit.

Alpina-fiets zoekt eigenaar
Aalsmeer - Op het binnenterrein 
van het politiebureau aan de Dreef 
wacht een grijze kinderfiets op zijn 
of haar eigenaar. 
De fiets is van het merk Alpina en 
stond op slot op het schoolplein 
van de Oosteinderschool aan de Jo-

han Frisostraat. De buurtregisseur 
zag dat jongeren ‘aan de haal’ wil-
de gaan met de fiets. Ter bescher-
ming is het fietsje in beslag geno-
men en meegenomen naar het po-
litiebureau. De eigenaar mag zich 
melden aan de Dreef. 

Bromfietscontrole 
Geraniumstraat
Aalsmeer - Op maandag 18 augus-
tus heeft de politie tussen acht en 
drie uur in de middag bromfietscon-
troles op de Zwarteweg en van één 
tot drie uur ’s middags in de Gerani-
umstraat gehouden. Er zijn totaal 75 
bestuurders tot stoppen gemaand 
en er zijn dertig bekeuringen uit-

geschreven. De boetes zijn gege-
ven voor geen rijbewijs kunnen to-
nen, rijden met vals kenteken, glad-
de banden en de Geraniumstraat in-
rijden terwijl hier een gesloten ver-
klaring geldt. 
De politie is overigens voornemens 
vaker hierop te gaan controleren. Er 
zijn vier kentekenbewijzen ingeno-
men vanwege te hoge snelheid. De 
brommers reden tussen de 66 en 79 
kilometer.

Volkstuinders, afscheid en 
bloemenhulde in de raad
Aalsmeer - De beantwoording door 
het College van een brief van de 
Wijkraad Stommeer met betrekking 
tot vervangende ruimte voor volks-
tuinders Spoorlaan kon geen bijval 
vinden bij de fractie van AB en de-
ze fractie wil, dat de beantwoording 
alsnog op de agenda wordt gezet in 
het eerstvolgende beraad. De fractie 
is het niet eens met de inhoud. De 
brief was gericht aan de raad. Dan 
moet de raad ook goedkeuring ver-
lenen aan de beantwoording alvo-
rens dit antwoord wordt verstuurd.

Bloemenhulde
Raadslid JoopVuijk (CDA) heeft 
aangegeven dat hij na zes jaar 
waarnemend voorzitter van de raad 
te zijn geweest hier een streep on-
der wil zetten. In die periode was hij 
ook nog eens waarnemend voorzit-
ter van het presidium en dat bete-

kende in de praktijk tweewekelijks 
vergaderen met de fractievoorzit-
ters om de agenda samen te stel-
len. Zijn afscheid als voorzitter ging 
gepaard met en bloemetje en hij zal 
zich als raadslid volledig blijven in-
zetten voor de CDA-fractie. Tweede 
waarnemend voorzitter van de raad 
is overigens Joop van der Jagt (AB). 

Voor griffier Peter van Boxtel was 
de eerste vergadering na het reces 
meteen de laatste vergadering in 
Aalsmeer. Hij vertrekt naar het Bra-
bantse Gemert/Bakel om daar als 
griffier aan het werk te gaan. Na-
mens de gemeenteraad stond de 
nestor van de Raad, Wim Spaarga-
ren (VVD) even stil bij de Aalsmeer-
se periode en uiteraard ging het af-
scheid van het bloemendorp ge-
paard met een toepasselijke bloe-
menhulde.

Brandweer kapt omvallende 
bomen op Jac. Takkade om
Aalsmeer - Op woensdag 13 au-
gustus, aan het einde van de mid-
dag, is de brandweer ingeschakeld 
om enkele bomen op de mr. Jac. 
Takkade om te kappen. 
Door de storm dreigden twee bo-
men om te vallen. De brandweer 

heeft met man en macht gewerkt 
onder toeziend oog van vele toe-
schouwers. Sommige kijkers ston-
den er noodgedwongen. Ze konden 
de Takkade niet af. De klus is in on-
geveer anderhalf uur geklaard. 
Foto’s Ronald van Doorn.

Alcoholcontrole 
op Praamplein
Aalsmeer - Op zaterdag 16 augus-
tus is in de avond en nacht een al-
coholcontrole gehouden op het 

Praamplein. Totaal 250 automobi-
listen zijn gevraagd te blazen. Ze-
ven bestuurders bleken te diep in 
het alcoholglaasje gekeken te heb-
ben en hebben een bekeuring ge-
kregen. Eén automobilist weigerde 
te blazen. Ook hij is beboet.

Gemeente verkoopt boor, 
vrachtwagen en persbank
Aalsmeer - De gemeente gaat over 
tot de verkoop van een vrachtwa-
gen, een staande boormachine, 
een persbank en een bandenwisse-
laar. De genoemde materiëlen wor-
den afzonderlijk verkocht. Wanneer 
u belangstelling heeft, dan kunt u 
langskomen op de gemeentewerf 
voor een vrijblijvende bezichtiging 
tijdens de kijkmiddag op maandag 
1 september, van 13 tot 16 uur. U 
kunt als volgt een bod uitbrengen 
op één of meer van deze materië-
len: u levert een bod in een geslo-
ten enveloppe. Uw bod is bindend. 
U kunt uw bod zenden aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Aalsmeer/af-
deling BTO, ter attentie van de heer 

F. Buring. Uw envelop dient u in de 
linkerbovenhoek te voorzien van de 
tekst ‘bieding’. Uw bod dient ont-
vangen te zijn vòòr 10 september, 
10 uur. Op 11 september zullen al-
le enveloppen om 10 uur geopend 
worden en zal tot verkoop worden 
besloten op basis van de hoogste 
inschrijving per materieel. 
U kunt de materiëlen na betaling 
– middels overschrijving – ophalen 
op de gemeentewerf. De gemeen-
te biedt geen garantie voor kwaliteit 
en compleetheid van de te verkopen 
materiëlen. Op de transactie zijn de 
inkoopvoorwaarden en de aanbe-
stedingsvoorwaarden 2003 van de 
Gemeente Aalsmeer van toepas-
sing.  

Koffie drinken met ‘Amigas’
Aalsmeer - In Aalsmeer en Ku-
delstaart komt een groep allochtone 
en autochtone vrouwen regelmatig 
samen op koffieochtenden. De da-
mes kennen elkaar al jaren en ko-
men eens per twee weken bij elkaar 
voor een kopje koffie. Er wordt dan 
flink wat afgekletst! Ook worden re-
gelmatig uitjes georganiseerd, gaan 
de vrouwen samen sporten of uit 
eten. 
De dames komen bij elkaar omdat 
ze allemaal behoefte hebben aan 
vriendschap en gezelligheid, en die 
vinden zij bij elkaar. De verschil-
lende culturen zijn een toegevoeg-
de waarde voor de groep. “We le-
ren veel van elkaar, zijn nieuwsgie-
rig naar elkaar en elkaars culturen. 
De groep bestaat uit stuk voor stuk 
mooie, sterke vrouwen met een bij-

zonder levensverhaal. We waarderen 
elkaar om wie we zijn en we hebben 
een hechte vriendschap”, vertelt Iris 
Hunink en ze vervolgt: “Gezamenlijk 
houden we een weblog bij:  www.
amigas.web-log.nl. Zo noemen we 
onze groep, de Amigas.” De eerste 
koffie-ochtend is aanstaande vrij-
dag 22 augustus en de dames ko-
men bijeen op de Bindingzolder in 
Kudelstaart, ingang Haya van So-
merenstraat. 
De overige data zijn: 5 septem-
ber salsales, 6 september djembé 
workshop, 19 september, 3 oktober, 
17 oktober schilderles, 31 oktober, 
14 november thema-ochtend over 
Mexico, 28 november sinterklaas-
spel en 12 december. Meer weten? 
Kijk op de website. Misschien vind 
u/jij ook gezelligheid bij de Amigas.
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RKDES terechte winnaar 2daags 
voetbaltoernooi bij RKAV
Aalsmeer - Het Renault Nieuwen-
dijk Auto Benelux RKAV toernooi 
is het afgelopen weekend voor de 
vierde keer gewonnen door RKDES 
uit Kudelstaart. Tegen SCW en VV 
Aalsmeer behaalde RKDES voldoen-
de punten om met de beker naar 
huis te gaan. Op donderdagavond 
speelden RKAV en VV Aalsmeer 
de eerste wedstrijd op het nieu-
we kunstgrasveld van RKAV. Voor 
het organiserende RKAV was dit de 
eerste wedstrijd die zij speelden in 
de voorbereiding. Aalsmeer was al 
wat verder met haar voorbereiding. 
Vooral tijdens de eerste helft was 
dit duidelijk zichtbaar. In de twee-
de helft wisselde de nieuwe trainer 
van RKAV, Henri Egberts, enkele 
spelers. Het was duidelijk dat Hen-
ri Egberts alle selectiespelers wil-
de zien spelen, om uiteindelijk zijn 
favoriete elf spelers bij de start van 
de competitie het veld in te kunnen 
sturen. Deze omzettingen zorgden 
ervoor dat RKAV en VV Aalsmeer 
wat meer aan elkaar gewaagd wa-
ren. Uiteindelijk won VV Aalsmeer 
verdiend  met 1-4. Op het tweede 
veld speelden RKDES en SCW te-
gen elkaar. Ook hier was duidelijk 
dat RKDES al wat meer trainingsar-

VV Aalsmeer zoekt voor nieuw 
seizoen scheidsrechters
Aalsmeer - Voor het nieuwe sei-
zoen heeft V.V. Aalsmeer dit jaar 
acht senioren elftallen, één vetera-
nen elftal en één dames elftal inge-
schreven voor de competitie. 
Het aantal elftallen is hiermee ten 
opzichte van vorig jaar met twee se-
nioren elftallen en één dames elftal 
toegenomen. 
Deze zeer positieve ontwikkeling 
heeft als gevolg dat er meer wed-
strijden gespeeld zullen gaan wor-
den op het sportterrein aan de 
Dreef. 
Voor de wedstrijden van de lage-
re elftallen zal de KNVB in een 
groot aantal gevallen helaas geen 
scheidsrechter aanwijzen, aange-
zien de KNVB niet de beschikking 
heeft over genoeg scheidsrechters.  
V.V. Aalsmeer is in deze gevallen af-
hankelijk van de clubscheidsrech-
ters om de wedstrijden te fluiten. In 
september start het nieuwe voetbal-
seizoen en waar de bal rolt, daar is 
een scheidsrechter nodig om alles 
in goede banen te leiden. 
Om het huidige korps van scheids-
rechters uit te breiden is V.V. 
Aalsmeer dan ook op zoek naar en-
thousiaste scheidsrechters die op 

zaterdag middag bij V.V. Aalsmeer 
wedstrijden willen fluiten. 
Ben je ooit gestopt of heb je altijd al 
eens willen fluiten? 
Schroom niet en neem contact op 
met Sander van der Lip, bestuurslid 
senioren zaken bij V.V. Aalsmeer, tel. 
06-20169069.

beid erop had zitten dan SCW. RK-
DES won verdiend met 6-0 en nam 
daarmee na de eerste avond de lei-
ding in het toernooi.

Zelfvertrouwen
Op zaterdagavond speelde RKAV 
op het kunstgrasveld tegen SCW. 
Opnieuw had trainer Henri Egberts 
enkele omzettingen in zijn team ge-
daan. RKAV nam een snelle voor-
sprong, maar die werd door SCW 
weer snel op 1-1 gezet. RKAV ging 
echter door met het spel zoals zij 
dat hadden afgesproken. Dit resul-
teerde uiteindelijk in een verdien-
de 5-1 winst. Uiteraard zegt dit nog 
weinig, maar voor het zelfvertrou-
wen van de groen-witters was het 
zeker goed.
Op het tweede veld ontmoetten RK-
DES en VV Aalsmeer elkaar. Bei-
de teams hadden hun eerste wed-
strijd gewonnen en wilden uiter-
aard graag het Renault Nieuwen-
dijk Auto Benelux RKAV toernooi 
van 2008 winnen. Na een redelij-
ke wedstrijd was het RKDES die de 
wedstrijd met winst afrondde. De 
ploeg uit Kudelstaart won met 6-2 
van VV Aalsmeer. RKDES lijkt hier-
mee al een klein visitekaartje voor 

het nieuwe seizoen te hebben af-
gegeven. Toch liet ook VV Aalsmeer 
zien, vooral op donderdagavond, 
dat zij met een goede ploeg aan de 
competitie kan gaan beginnen. De 
trainer van SCW heeft zoals het zich 
donderdag en zaterdag liet aanzien 
nog enige werkzaamheden te ver-
richten met zijn spelers. Maar dan 
zal ook SCW klaar zijn voor een 
goed seizoen. Bij RKAV is per dag 
duidelijk te zien dat zij goed voor-
uit gaan. Het geloof in eigen kunnen 
komt terug en het begint langzaam 
een team te worden. Als de voorbe-
reiding zo doorgaat, dan gaat RKAV 
zeker als een sterk team de compe-
titie in. Zaterdag j.l kon men af en 
toe hier al voorbeelden van zien. 

Wethouder reikt prijzen uit
Na afloop van het succesvolle 
Renault Nieuwendijk Auto Benelux 
RKAV toernooi, bedankte de orga-
nisatie de twee scheidsrechters, de 
heren Pijlman en Van der Laan, voor 
hun uitstekende leiding tijdens de 
vier wedstrijden. Wethouder Jaap 
Overbeek was aanwezig voor de 
uitreiking van de prijzen. De wet-
houder van onder andere sportza-
ken in de gemeente Aalsmeer was 

net terug van vakantie, maar dat 
weerhield hem er niet van om bij 
RKAV aanwezig te zijn. In zijn toe-
spraak kwam de wethouder uiter-
aard even terug op de aanleg en 
de opening van het nieuwe kunst-
grasveld. Ten slotte is het wethou-
der Jaap Overbeek geweest die hele 
project, samen met het bestuur van 
RKAV en enkele andere leden van 
RKAV, met succes heeft geleid en 
afgerond. Uit handen van wethou-
der Jaap Overbeek ontving RKDES 
terecht de prachtige beker van het 
zevende Renault Nieuwendijk Auto 
Benelux RKAV toernooi. Aalsmeer 
werd tweede, RKAV met een gelijk 
aantal punten als Aalsmeer derde 
(RKAV had de onderlinge wedstrijd 
verloren) en SCW werd vierde. Di-
rect hierna brak het feest los, welke 
traditioneel werd geleid door Kees 
Markman. Veel van de aanwezigen 
moesten kiezen tussen deze gezel-
ligheid bij RKAV of de muziek op 
het recreatie eiland. Gelukkig was 
het merendeel heel wijs en zij ble-
ven tot in de kleine uurtjes bij RKAV. 
Hiermee kwam een einde aan een 
succesvol zevende Renault Nieu-
wendijk Auto Benelux RKAV toer-
nooi. Alle voetballiefhebbers kij-
ken uit naar een mooi en succes-
vol voetbalseizoen 2008-2009, maar 
denken gelijk al aan de achtste edi-
tie van dit gezellige toernooi. Ten-
slotte is het Renault Nieuwendijk 
Auto Benelux RKAV toernooi al en 
begrip in de Aalsmeerse voetbalwe-
reld geworden.

De lessen beginnen weer bij 
Gymvereniging Rijsenhout
Rijsenhout - Deze week beginnen 
de lessen weer bij gymvereniging 
Rijsenhout. 
Wilt u na de zomer ook sportief van 
start gaan, kom dan gerust een keer 
kijken en maak gebruik van twee 
gratis proeflessen. 
Het lesrooster voor de jeugd is iets 
aangepast, dus let goed op dat je op 
de juiste dag en tijd aanwezig bent! 
Voor de keep-fit les is een wachtlijst, 
bij de overige lessen is nog ruimte 
voor nieuwe leden. De pilatus-les is 
nieuw dit seizoen. 
Als er voldoende aanmeldingen zijn, 
wordt de les na de kennismakings-
cursus voortgezet. 
Op maandag is er van 16.30 tot 17.30 
uur recreatieve gymnastiek voor 
jongens en meisjes uit de groepen 
4 en 5,  van 17.30 tot 18.30 uur re-
creatieve gymnastiek voor jongens 
en meisjes uit de groepen 6, 7 en 8, 
van 18.30 tot 19.30 uur jong talent 
en turnen voor meisjes uit de groe-
pen 6, 7 en 8 en van 19.45 tot 21.15 
uur Keep fit dames en heren (18+). 
Op dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur 
bodyshape (18+), van 18.00 tot 
19.00 uur jazz/streetdance tot 1 ok-
tober voor de groepen 3, 4 en 5 en 
van 19.00 tot 20.00 uur jazz/street-
dance tot 1 oktober voor de groe-
pen 6 en hoger. 
Op woensdag van 13.15 tot 14.15 
uur peuter en kleutergymnastiek 

voor jongens en meisjes van 3 tot en 
met 5 jaar, van 15.00 tot 16.00 uur 
jazz/streetdance vanaf 1 oktober 
voor de groepen 2, 3 en 4, van 16.00 
tot 17.00 uur jazz/streetdance vanaf 
1 oktober voor de groepen 5, 6 en 7, 
van 17.00 tot 18.00 uur jazz/street-
dance vanaf 1 oktober voor groep 8 
en hoger en van 18.30 tot 19.30 uur 
springgroep (vanaf 12 jaar). Op don-
derdag tot slot van 19.30 tot 20.30 
uur pilates (10 weekse kennisma-
kingscursus, start 4 september!). 
De les bodyshape wordt gegeven in 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat, de overige lessen vinden 
plaats in de gymzaal aan de Pam-
pusstraat.NK Supersport 600cc

Dubbele winst Schouten 
na chaotische races
Streek - Het legendarische cir-
cuit van Francorchamps in Bel-
gië was dit weekend het strijdto-
neel van de voorlaatste wedstrijden 
voor het Open Nederlands Kampi-
oenschap Supersport 600cc. Sinds 
de laatste ONK in Assen rijdt Ray-
mond Schouten met Kayaba ve-
ring, in Assen pakte dit al goed uit 
en ook op het circuit van Francor-
champs wist Schouten met de hulp 
van Rob van Dijk een goede setting 
te vinden voor zijn Yamaha en pak-
te tijdens de trainingen de pole po-
sition. Voor Kervin Bos en Fredrik 
Karlsen was het zoeken naar een 
vrije ronde om een snelle ronde-
tijd te noteren, met zeventig deelne-
mers aan de trainingen was het ui-
termate druk op het circuit en moei-
lijk om een ronde te rijden zonder 
langzamere rijders tegen te komen. 
Bos en Karlsen noteerde uiteinde-
lijk respectievelijke de zestiende en 
de zeventiende startposities. De Su-
persport 600cc wedstrijden op zon-
dag werden twee chaotische wed-
strijden. Nadat de eerste wedstrijd 
gelijk werd afgebroken omdat ver-
schillende rijders niet op hun juis-
te startpositie stonden en de ande-

re coureurs hierdoor de tempera-
tuur van hun motor zagen stijgen tot 
kookpunt, werd de herstart weder-
om afgebroken door twee valpar-
tijen waar ook Van der Heyden mo-
tors Yamaha coureurs Kervin Bos en 
Fredrik Karlsen bij betrokken waren. 
De coureurs werden van achteren 
aangetikt en konden hun motorfiets 
niet meer overeind houden. Na een 
vertraging van ruim een uur ging de 
eerste race van start en na acht ron-
den was het Raymond Schouten die 
na een inhaalrace de overwinning 
pakte. Kervin Bos en Fredrik Karlsen 
eindigden op een veertiende en vijf-
tiende positie. 
Ook de tweede wedstrijd werd al na 
één ronde afgebroken door een val-
partij. Na de herstart was het Ray-
mond Schouten die als een speer 
van start ging en een mooi en fair 
gevecht had met Vincent Lonbois 
(België), uiteindelijk was het Schou-
ten die de langste adem had en ook 
de tweede wedstrijd op zijn naam 
kon schrijven. Fredrik Karlsen finish-
te als tiende en Kervin Bos verloor in 
de laatste ronde door een remfout 
nog enkele plaatsen en finishte als 
veertiende.

Kennismaken met aangepast 
sporten in september
Streek - In september zal het nieu-
we sportseizoen voor alle sporters 
weer in volle hevigheid losbarsten. 
Een ideaal moment om kennis te 
maken met alle aangepaste sport-
mogelijkheden in de regio. Daarom 
organiseert het Samenwerkingsver-
band Aangepast Sporten in samen-
werking met diverse sportaanbie-
ders de ‘Maand van het Aangepast 
Sporten’. Een maand met allerlei 
Open dagen bij organisaties die een 
sportaanbod realiseren voor men-
sen met een beperking. In héél de 
provincie Noord-Holland zetten ver-
enigingen hun deuren wagen wijd 
open voor iedereen die graag meer 
wil bewegen. Sport doet goed, dat 
weten wij allemaal. Ook de waar-
de van aangepast sporten is geen 
punt van discussie. Juist voor men-
sen met een beperking (lichame-
lijk, verstandelijk, auditief, visueel) 
of chronische aandoening is sport 
uitermate belangrijk. Om gren-
zen te leren kennen en verleggen, 
maar zeker ook om het zelfvertrou-
wen te vergroten. Helaas is onbe-
kendheid met aangepast sporten 

een belangrijke reden dat potentië-
le sporters nog niet actief zijn. Daar-
om hebben alle regiomedewerkers 
aangepast sporten in de provin-
cie Noord-Holland de verenigingen 
met een aangepast sportaanbod bij 
hun in de regio aangeschreven en 
hen gevraagd mee te werken met 
de ‘Maand van het Aangepast Spor-
ten’. Op deze manier willen de sa-
menwerkingsverbanden aangepast 
sporten in Noord-Holland meer be-
kendheid geven aan het uitgebrei-
de scala van mogelijkheden om te 
sporten met een beperking of chro-
nische aandoening. Heeft u een be-
perking of chronische aandoening 
en wilt u graag wat meer bewegen? 
Kijk dan op de website www.aange-
pastsporten.info voor een overzicht 
van alle Open dagen bij u in de re-
gio of neem contact op met de re-
giomedewerker aangepast sporten 
voor een papieren versie. Ook ver-
enigingen die nog hun medewer-
king willen verlenen aan de ‘Maand 
van het Aangepast sporten’ kunnen 
met de regiomedewerker contact 
opnemen.

Duikteam Thamen start 
nieuw duikseizoen
Aalsmeer - Donderdag 4 septem-
ber start het  nieuwe duikseizoen bij 
duikteam Thamen te Aalsmeer. De 
vereniging leidt duikers op van be-
ginners tot gevorderde duikers. Ben 
je op vakantie geweest en ben je 
geïnteresseerd geraakt in de duik-
sport of heb je een brevet gehaald 
in het buitenland en wil je in Neder-
land  in vereniging verband blijven 
duiken? Kom dan gerust eens langs. 
Elke donderdagavond traint duik-
team Thamen van 21.30 tot 22.30 
uur in zwembad De Waterlelie aan 
de Dreef. De vereniging heeft de be-
schikking over gediplomeerde duik-
instructeurs die op vrijwillige basis 

de diverse duikopleidingen verzor-
gen. Voldoende waarborg dus voor 
een perfecte en vooral veilige duik-
opleiding. Binnen de Nederlandse 
Onderwatersport Bond (NOB) wor-
den brevetten van alle andere orga-
nisaties zoals PADI, SSI, etc erkend 
en geaccepteerd. Geïnteresseerd 
geraakt en wil je een keer langs-
komen voor een proefles? Neem 
dan contact op met Marc Eveleens, 
email adres: marc.natas@tiscali.nl 
of telefoonnummer: 0297-347112, 
liefst na 18.00 uur. Bezoek Duikteam 
Thamen ook eens op internet: http://
www.thamen-diving.nl voor aanvul-
lende gegevens. Daan winnaar 

ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen door Daan 
Sandee met 5978 punten, gevolgd 
door Cobie van der Meer met 5296 
punten. Derde is An Uiterwaal ge-
worden met 5215 punten en vierde 
Tinie Lindeman met 5193 punten.
Bij het jokeren eindigde Janny 
Noordam op de eerste plaats met 
140 punten, tweede werd Saar Looy 
met 165  punten.

Opgeven voor 1 september 
Volleyballen in Oosteinde!
Aalsmeer - De volleybalafdeling 
van SV Omnia zou het erg leuk vin-
den als ze Aalsmeer-Oost enthousi-
ast kunnen krijgen voor het leuke en 
sportieve volleybalspel. 
Om de (nieuwe) bewoners van Oos-
teinde kennis te laten maken met 
volleybal kan daar dan ook gedu-
rende 6 weken aan ‘gesnuffeld’ wor-
den. En als het een succes is gaat 
de afdeling er uiteraard het hele sei-
zoen mee door. Op maandag 8 sep-
tember start de eerste volleybaltrai-
ning in sporthal De Bloemhof (zaal 
2) aan de Hornweg. 
Om 21.00 uur staat trainer Rene 
Lubsen klaar om warming-up oe-
feningen te gaan doen, daarna spe-
cifieke volleybaloefeningen en hij 
sluit af met een partijtje. De training 
duurt tot 22.30 uur. 
Iedereen vanaf 18 jaar die het leuk 
lijkt om hieraan mee te doen is van 
harte welkom. In eerste instantie 

worden er 6 trainingen gegeven en 
de kosten hiervoor bedragen 25 eu-
ro, contant te voldoen aan trainer 
Rene Lubsen. 
Als er doorgegaan wordt voor het 
hele seizoen worden deze kosten 
verrekend met de contributie voor 
het hele seizoen.  
Omdat het een nieuwe activiteit is 
en de afdeling graag inzicht wil heb-
ben of er voldoende deelnemers zijn 
om er leuke trainingen van te ma-
ken, worden geïnteresseerden ver-
zocht zich via email voor 1 septem-
ber op te geven. 
Voor de eerste training op 8 septem-
ber krijgen de inschrijvers definitief 
te horen of  de training doorgaat.  
Opgeven kan bij karin.vanes@tisca-
li.nl. Uiteraard mogen ook geïnteres-
seerden die niet in Aalsmeer-Oost 
wonen zich opgeven. “Hoe meer 
zielen, hoe meer (volleybal)vreugd!”, 
aldus de afdeling.

Mirjam Colijn is bijna klaar om haar 
debuut te maken op de marathon.

Zondag AVA trainingsloop
Aalsmeer - Gezellig in een groep-
je hardlopen en onderweg verzorgd 
worden. 
Dat kan aanstaande zondag 24 au-
gustus bij de Trainingsloop van Atle-
tiekvereniging Aalsmeer. 
Na ieder rondje over de Molen-
vliet, Middenweg en Aalsmeerder-
weg van 2.5 kilometer staat er wa-
ter, sportdrank en/of een versnape-
ring klaar. Een lekker loopje, waar-
bij je net zoveel rondjes kunt lopen 
als je zelf wil. 
Deze trainingsloop is geen wedstrijd, 
maar er is wel tijdwaarneming. 
Deelname is gratis. Verzamelen van-
af 9.00 uur bij de AVA-kantine aan 
de Sportlaan. 
De start is om 9.30 uur op de hoek 
Aalsmeerderweg met de Stommeer-
kade, maar later instappen mag ook. 
Voor mensen die meedoen aan de 
beroemde Dam-tot-Dam loop is dit 
een goede kans om eens te kijken 
hoe de benen en de conditie ervoor 
staan. 
Verwacht wordt dat ook een flin-
ke groep AVA-ers die zich voorbe-
reidt op een najaarsmarathon, mee 
zal trainen. 
Drie van hen zullen zeker rustig aan 
doen, want zij moeten over ruim 
twee weken al aan de bak. Mirjam 
Colijn, die menig man te snel af is, 
zal op zondag 7 september debute-
ren op de bekende 42 kilometer en 
195 meter tijdens de Haarlemmer-
meer Marathon. 
De Aalsmeerderbrugse zal daarbij 
gesteund worden door haar ervaren 
marathonman André. 
Een kanshebber voor de overwin-
ning is AVA-er Remco Metselaar, 
die wil proberen met een tijd van 
ruim onder de drie uur een aanval te 

doen op het parcoursrecord. 
Voor meer informatie zie www.
avaalsmeer.nl.

AVA-atleet in Heiloo
Aalsmeer - De derde zomer-
avondinstuif van AV Trias te Heiloo 
is op vrijdag 15 augustus onder pri-
ma omstandigheden gehouden. 
Een goede deelname en mooi weer 
waren de basisgegevens die ve-
len naar goede prestaties brachten. 
Maar liefst 40 mannen liepen ver-
deeld over 6 series de 800 meter. 
De Aalsmeerder Wim Metselaar, uit-
komend bij de masters 65, kwam op 
de 800 meter tot een tijd van 2.41.01 
minuten.
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De dartkampioenen van 2007,  Nick van der Linden en Floortje van Zanten. 

Poel’s Eye in dorpshuis Kudelstaart
Vrijdag ‘Open Kudelstaart’
Kudelstaart - Morgen, vrijdag 22 
augustus, vindt de zesde editie van 
de Open Kudelstaart plaats in het 
Dorpshuis. De darters pakken de 
pijlen na een wisselvallige zomer 
weer op. Het toernooi is net iets an-
ders opgezet dan een regulier Poel’s 
Eye toernooi. Zo is er geen verlie-
zersronde en is de inschrijving gra-
tis. De winnaar van vorig jaar is Nick 
van der Linden. Nick zal naar alle 
waarschijnlijkheid proberen zijn titel 
proberen te verdedigen. Maar er zijn 

vele kapers op de kust. Bij de dames 
is Floortje van Zanten de onbetwis-
te kampioene. Ook zij zal proberen 
haar titel te prolongeren. Ondanks 
het feit dat de avond iets anders 
is georganiseerd dan normaal is 
de Open Kudelstaart zeer geschikt 
om eens kennis te maken met de 
dartsport. Zowel voor deelnemers 
als toeschouwers. Je bent van har-
te welkom op vrijdag 22 augustus. 
De inschrijving sluit om 19.45 uur en 
deelname is gratis. 

Zomerschaken
Ger Lubbers ouderwets op 
dreef bij schaakclub Aalsmeer
Aalsmeer - Ger Lubbers was tijdens 
de 11e ronde van de zomercompe-
titie van Schaakclub Aalsmeer weer 
ouderwets op dreef. Dat ruime erva-
ring de scherpte niet in de weg hoeft 
te staan liet Ger duidelijk zien. Met 
overmacht wist hij zijn beide partij-
en te winnen en scoorde hij 4 pun-
ten. Hierdoor is hij hard op weg om 
zich bij de kopgroep te voegen. Voor 
in de kopgroep deed Cees Verburg 
hele goede zaken. Clemens Kos-
ter was het slachtoffer van de da-
dendrang van Cees en delfde twee-
maal het onderspit. Cees komt hier-
door langs Gerrit Harting, zij delen 
samen de koppositie. Op een ach-
terstand van 4 punten volgen Jan 
Bosman en Bert Drost die de punten 
deelden. Er zijn echter nog drie ron-
den te spelen, dus voldoende mo-
gelijkheid voor de achtervolgers om 
langszij te komen. Amadshah Eba-
di won twee maal van jong talent 
Tom Korenwinder. In beide partij-
en wist Tom op knappe wijze ma-
terieel voordeel te behalen, echter 
Ebadi staat bekend om zijn ‘Duits-
te’ wedstrijdmentaliteit: Hij geeft 
nooit op en blijft altijd gaan. Dit be-
taalde zich uit, waardoor Tom, on-
danks zeer sterk spel met lege han-
den bleef. In de middenmoot was 

het duel tussen Erik Korenwinder en 
Willem Hensbergen interessant. In 
een gedrukte stelling verraste Erik 
met een zeer sterk stukoffer in het 
centrum. De hierdoor ontstane ver-
zwakkingen bij Willem leken be-
slissend, maar met kunst en vlieg-
werk wist Willem de remise te red-
den. Ook Jan van Willigen en Tom 
van der Zee maakten er een spek-
takelstuk van in hun laatste partij. In 
een spannend eindspel was het Tom 
die via allerlei spannende manoeu-
vres het uiterste vergde van Jan’s 
verdediging. Jan is echter ook niet 
de minste en wist alle dreigingen 
koel op te vangen. Niet alleen dat, 
het was tenslotte Jan die de pun-
ten greep.  Ook aankomende vrij-
dag 22 augustus wordt er geschaakt 
in ’t Stommeerkwartier in de Bacca-
rastraat 15. Vanaf 20 uur is ieder-
een welkom. Zie ook www.schaak-
clubaalsmeer.nl Uitslagen elfde ron-
de zomercompetitie:
G. Harting-A. Wasei 2-2
C. Verburg-C. Koster 4-0
J. Bosman-B. Drost 2-2
A. Spaargaren-J. Donkers 1-3
A. Ebadi-T. Korenwinder 4-0
W. Hensbergen-E. Korenwinder 3-1
M. Hutters-G. Lubbers 0-4
J. v. Willigen-T. v.d. Zee 4-0

Ger Lubbers geeft schaakles.

Zaterdag voor publiek gesloten
Landelijk bondstoernooi 
op midgetgolfbaan
Aalsmeer - Op zaterdag 23 augus-
tus aanstaande organiseert mid-
getgolfclub Aalsmeer op haar ba-
nen aan de Beethovenlaan voor de 
31ste maal het landelijke bonds-
toernooi. Onder de titel ‘Bloemen-
toernooi’ staat dit evenement in de 
boeken. Dit omdat elke deelnemer 
een plantje meekrijgt. Zo rond 9.30 
uur wordt de start verwacht.
Over vier omlopen strijden vermoe-
delijk ongeveer 60 spelers uit het 
gehele land om de ereposities. Daar 
de wedstrijd de gehele middag in 

beslag zal nemen, kan er deze dag 
niet vrij worden gespeeld door re-
creanten op de Aalsmeerse baan.
Publiek mag echter wel een kijk-
je nemen op topmidgetgolf te aan-
schouwen. 
Tot medio september is de mid-
getgolfbaan iedere dinsdag tot en 
met zondag tussen 13.00 en 17.00 
uur geopend. Toegangsprijzen voor 
jeugd tot en met 12 jaar 2,50 euro, 
ouderen 3 euro. Groepskorting van 
10 procent bij meer dan 15 perso-
nen. Informatie: 0297-340433.

Spanning stijgt bij P.V. De Telegraaf
Zaterdag nationale concours
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stond de wedvlucht Bergen op Zoom 
op het programma. De afstand tot 
Aalsmeer bedroeg hemelsbreed on-
geveer 92 kilometer. Er weren op 
vrijdagavond bij de vereniging aan 
de Dreef maar liefst 1074 duiven in-
gekorfd. Zaterdagmorgen om 9.00 
uur vond de lossing plaats bij een 
zwakke zuidenwind. 
Het werd een complete overrompe-
ling door de westelijk gelegen hok-
ken. De trek van de duiven was dui-
delijk naar de kust. Dat de comb. 
Van Ackooy hun duiven in super-
vorm hebben, lieten ze weer even 
zien. Met de snelste duif van het 
concours, met het kleine blauwe 
duivinnetje de 06-5614320 alias de 
‘Smurfin’, nemen ze alvast een voor-
schot op komende zaterdag. Dan 
wordt namelijk het nationale con-
cours en tevens derbyvlucht vanuit 
Ablis vervlogen. 

Dit is voor de jonge duiven specia-
listen het hoogtepunt van het sei-
zoen. Er is naast roem ook een 
prachtig bedrag aan geld te winnen. 
De spanning bij de heren melkers 
stijgt met de minuut. 
Wie komt er op teletekst en pakt de 
poet?
De uitslag van Bergen op Zoom:
1. Comb. v. Ackooy. 2. C. v. Vliet. 3. 
V. Leeuwen/v. Grieken. 4. R. Koers. 
5. A. v.d. Wie. 6. M. de Block. 7. P. 
v.d. Meyden. 8. J. Spook. 9. J. v. Du-
ren. 10. Comb. Wiersma en zn. 11. D. 
Baars. 12. J. Vijfhuizen. 13. R. v. Til-
burg. 14. G. v.d. Bergen. 15. Th. v.d. 
Wie. 16. J. v. Ackooy. 17. A. Kok. 

Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet 14.180 pnt
2. Zuivelsp. Langelaan 13.057 pnt
3. Oerlemans Confectie 12.955 pnt
4. A.A. Sloopwerken 12.927 pnt
5. Bosman Kassenbouw 11.426 pnt

Record aantal deelnemers 
aan baanloop AV Aalsmeer
Aalsmeer - Regelmatig zijn er 
in diverse media berichten te vin-
den over  toenemende interesse in 
de loopsport. Steeds meer men-
sen trekken de hardloopschoenen 
aan om lekker ontspannen een stuk 
hard te lopen. Trimmen of hardlo-
pen is laagdrempelig en lopers kom 
je dan ook overal tegen.  In de di-
recte woonomgeving  - vaak alleen-  
om even uit te waaien of de gedach-
ten te verzetten of bijvoorbeeld in 
het Amsterdamse bos, al dan niet 
in groepsverband, onder leiding van 
een trainer. Ook bij de maandelijk-
se Florimex baanloop van atletiek-
vereniging Aalsmeer is deze toene-
mende interesse duidelijk te mer-
ken.  De trouwe groep die aan de-
ze 5 kilometer loop meedoet wordt 
meer en meer verrast door nieuwe 
gezichten.  Gemiddeld trekt de loop 
zo’n 50 deelnemers maar in de va-
kantiemaand  juli waren er ondanks 
stevige regenbuien 61 deelnemers  
en ondanks stormachtige omstan-
digheden bij de loop van augustus 
waren er maar liefst 75 hardlopers 
die zich hadden ingeschreven voor 
de 12 ½ ronden  op de atletiekbaan.  
Een absoluut record aantal deelne-
mers. Op deze avond werden er niet 
alleen door de hardlopers goede 
prestaties geleverd. Ook voor de al-
tijd aanwezige juryleden, die van ie-
dere loper de afgelegde rondjes bij-
houden, was het een prestatie om 
van zo’n grote groep alles nauwge-
zet bij te houden.   
Ook voor deze juryleden daarom 
petje af. Door de stormachtige om-
standigheden was de loop zonder 
meer zwaar te noemen. Geen mo-
ment kon er een gelijkmatig tempo 
worden aangehouden.  De stevige 
wind - dan voor en later weer tegen 
-  hoort dan ook niet bij de ingre-
diënten voor snelle tijden.  De top-
pers leken echter geen last te heb-
ben van de mindere condities.  Bij 
de heren werd de loop gewonnen 
door Morris Wols in de prima tijd 
van 16:34. Van begin tot  eind liep 
hij met Maurice van Veldhoven  aan 
kop en menig loper werd dan ook 
één of meerdere malen door deze 
heren op een ronde achterstand ge-

zet. Maurice finishte direct achter 
de winnaar in  16:35. De derde plek 
was voor  Michael Woerden in de 
nog steeds mooie tijd van 17:06. Bij 
de dames ging de overwinning naar 
Aleid de Rooij in de prima tijd van 
20:16. De prestaties van de num-
mers twee en drie bij de dames mo-
gen er ook uitgelicht worden.  Mir-
jam Colijn sleepte er op deze avond 
een persoonlijk record uit met de 
goede tijd van 21:20. De in het atle-
tiekwereldje  welbekende Els Raap 
had voor Mirjam het nodige haas-
werk verricht . Els is Nederlands 
Kampioen op de 5 kilometer in de 
categorie Masters 60+ en leverde 
snelheid en motivatie voor Mirjam 
voor dit prima pr. 
De volgende Florimex Baanloop 
wordt gehouden op woensdag  10 
september vanaf 20.00 uur bij At-
letiekvereniging  Aalsmeer in de 
Sportlaan. Meer informatie en de 
volledige uitslag is te vinden op de 
www.avaalsmeer.nl

FIQAS start seizoen met 
LogiFlora toernooi 
Aalsmeer -De handballers van FI-
QAS Aalsmeer beginnen het sei-
zoen traditiegetrouw met het eigen, 
internationale LogiFlora toernooi. 
Dat wordt gespeeld op zaterdag-
avond 30 en zondagmiddag 31 au-
gustus aanstaande en de tegen-
standers zijn de Belgische kampi-

oen KV Sasja, Maccabi Tel Aviv en 
het team Tophandbal Limburg. Be-
halve het eerste herenteam spelen 
ook de Aalsmeerse dames en het 
tweede herenteam dat weekend 
een aantal oefenwedstrijden. 
Volop tophandbal dus, in de Bloem-
hof. 

Multi’s volgen triatlon Peking op tv
Triatleet Sander Berk 31e 
op Olympische Spelen
Aalsmeer - Triatleet Sander Berk 
ging afgelopen dinsdag in Peking 
om tien uur van start aan de Olym-
pische Triathlon. 
Ondanks dat die start om 4.00 uur 
’s nachts Nederlandse tijd was, on-
derbraken de triatleten van het Mul-
ti Supplies Triathlon Team de nacht-
rust om Berk in actie te zien. Op het 
kantoor van Multi Supplies, de spon-
sor van het Multi Triathlon Team en 
van Olympiër Sander Berk, keken 
de Multi’s op groot scherm naar 
de verrichtingen van hun teamge-
noot. Berk droeg nummer twee, 
waardoor hij helemaal aan de bui-
tenkant op het startponton mocht 
staan. Hij was bij de start daardoor 
meteen al zichtbaar voor de tv-kij-
kers. In de benen van een Russische 
zwemmer zwom Berk naar voren bij 
de eerste boei. Hij kwam na 1500 
meter zwemmen in een stuwmeer 
als zestiende uit het water. Tijdens 
het 40 kilometer lange fietsonder-
deel zat Berk goed in de grote kop-

groep, maar door de hitte kreeg hij 
het zwaar. Op het moment dat een 
groepje van drie ontsnapte uit het 
peloton kon Berk daardoor niet mee. 
Ook tijdens het afsluitende loopon-
derdeel van 10 kilometer speelde de 
hitte hem parten. Berk zakte terug 
tot de 45e plek, maar met het ver-
koelende water bij de drinkposten 
kon hij weer in zijn tempo komen. 
Hij schoof door een goede loop-
tijd maar liefst veertien plekken op, 
waardoor hij als 31e over de streep 
kwam. De Kwakelaar zat drie en een 
halve minuut achter de Duitser Jan 
Frodeno, die in een sprint de Olym-
pische titel won. 
Berk reageerde ondanks zijn ver-
dienstelijke prestatie in een eerste 
reactie enigszins teleurgesteld op 
zijn eerste Olympische Spelen. Door 
de onaangename hitte ging zijn 
hoop op een top-10 plek aan hem 
voorbij. “Je hoopt op een uitschie-
ter, maar dat zat er vandaag helaas 
niet in.”

Sander Berk werd 31e op de Olympische triatlon in Peking. Foto Venitia Berk

De Multi’s keken op het kantoor van Multi Supplies naar de Olympische deel-
name van Sander Berk. 

Wedstrijden
veldvoetbal

Zaterdag 23 augustus
AALSMEER 
Bijlmer 1-Aalsmeer 1 (beker) 14.00 u.
Aalsmeer 2-Ouderkerk 2 (beker) 17.00 u.
Aalsmeer 3-DVVA 5 (beker) 14.30 u.
Junioren
Pancratius A2-Aalsmeer A1 (beker) 17.00 u.
S.C.W.
SMVC Fair play 1-SCW 1 (beker) 17.00 u.
SCW 3-WV-HEDW 4 (beker) 12.00 u.
R.K.D.E.S.
RKDES 1-Swift 1 (beker0 17.00 u.
RKDES 2-Ouderkerk 2 (beker) 17.00 u
R.K.A.V.
Junioren
RKAV C1-DIOS C1 (beker) 12.00 u.

Zondag 24 augustus
R.K.A.V.
RKAV 1-Bl. Wit A’dam 2 (beker) 14.30 u.
R.K.D.E.S.
Junioren
G. Mid.meer B1-RKDES B1 (beker) 12.00 u.

Wedstrijdzeilen op Westeinderplassen
Ronde en Platbodems 
komen eraan
Aalsmeer - Jaarlijks organiseert 
de Stichting Westeinder Zeilwed-
strijden  een weekend voor de zo-
genaamde Ronde en Platbodems. 
Dit jaar op 6 en 7 september aan-
staande. De start is vanaf de ha-
ven  van de Watersportvereniging 
de Nieuwe Meer aan de kleine poel 
van de Westeinderplassen. Gevaren 
wordt op de grote poel op in princi-
pe mooie lange wedstrijdbanen. De 
belangstelling voor het evenement 

neemt de laatste jaren duidelijk toe 
en dat is leuk voor de enthousias-
te deelnemers die niet alleen genie-
ten van de wedstrijden, maar ook 
van het in stand houden van hun 
vaak zeer fraaie tjalken, boeiers en 
schouwen.
Na het weekend is er een sleep-
dienst naar het afsluitende evene-
ment op de Kager Plassen.
Meer informatie en inschrijven via 
www. wzw.nl.

Sportief festijn in Oosterbad
Koud waterpolotoernooi!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16 
augustus organiseerde het Ooster-
bad een waterpolotoernooi voor lief-
hebbers. Teams konden zich melden 
bij het openlucht zwembad aan de 
Mr. Jac. Takkade. En aan deze op-
roep is gehoor gegeven. Liefst zes 
teams streden om de hoogste eer. 

Het ‘eigen’ team van het Oosterbad  
onder leiding van Dorien Buis won 
overigens niet. Met 2-1 werden de 
vaste bezoekers verslagen door een 
groep vrienden uit Aalsmeer die zich 
de Ufo’s hadden genoemd. De wed-
strijden stonden onder leiding van 
scheidsrechter Goos Bartels.
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Gratis kinderactiviteiten 
tijdens 12,5 jaar The Beach
Aalsmeer - Zaterdag 30 augustus 
viert The Beach haar 12,5 jarig be-
staan. Vanaf 9.00 uur tot in de la-
te uurtjes zijn er tal van activitei-
ten voor jong en oud te beleven in 
en rondom The Beach aan de Oost-
einderweg. Speciaal voor de kinde-
ren worden er verschillende gratis 
activiteiten georganiseerd. Zo kun-
nen de jongste kinderen in de bui-
tenlucht (onder begeleiding van in-
structeurs) genieten in de klauter-
mobiel of zich uitleven op het lucht-
kussen. Verder is er de mogelijkheid 
om geschminkt te worden en wor-
den er speciaal voor de dag voor elk 
kind een leuk figuur van ballonnen 
gemaakt.
De oudere kids kunnen hun kunsten 
vertonen op de surfsimulator. Bij de-
ze surfmachine moeten zij proberen 
de ‘golven’ te trotseren en zo lang 

mogelijk hun evenwicht bewaren. 
Aan de voorzijde van The Beach 
wordt het spel ‘kratje stapelen’ ge-
speeld. Hierbij is het de bedoeling 
dat de kids, gezekerd aan een ka-
bel, een zo hoog mogelijke toren 
van kratjes bouwen en hier boven-
op gaan staan!
Natuurlijk is het voor de oudere kids 
ook mogelijk om deel te nemen aan 
de diverse gratis clinics en demon-
straties. Zo kan er in de ochtend 
kennis door kids en volwassenen 
kennis gemaakt worden met Beach-
tennis en in de middag met Bea-
chrugby. Ook wordt er vanaf 13.00 
uur een darttoernooi georganiseerd, 
waarbij iedereen van harte welkom 
is om deel te nemen. De inschrijving 
is op de dag zelf vanaf 13.00 uur. 
Surf voor meer informatie over 12,5 
jaar The Beach naar www.beach.nl 

Goede promotie Rick en 
Jordi voor footvolley
Aalsmeer - Dat beachvoetvolley of-
wel footvolley steeds bekender en 
populairder wordt als zomersport, 
zal door velen inmiddels worden be-
vestigd. 
Menigeen zal zich nog herinneren 
dat footvolley jaren geleden door de 
geselecteerde profvoetballers in de 
zomerstop in Juan les Pins of Aru-
ba werd bedreven. Dat deze sport 
wekelijks fanantiek in Aalsmeer en 
Amsterdam wordt beoefend is wel-
licht een verrassing!
Rick van Dam en Jordi van der Sluis 
zijn sinds dit jaar een team die deze 
sport serieus opgepakt hebben. Ge-
durende dit jaar trainden en speel-
den zij meerdere keren per week 
met aanvullende krachttraining on-
der de vlag van Footvolley Amster-
dam met als thuishaven The Beach.
“Nadat we in januari het NK ge-
speeld hebben en een verdienste-
lijke zesde plaats hadden gehaald 
zonder op elkaar ingespeeld te zijn, 
besloten we samen om de lat hoger 
te gaan leggen. 
We willen structureel bij de top 3 
van Nederland gaan behoren door 
meer te spelen, onder begeleiding 
van Sven Vismans extra te trainen 
in het zand én bij Prowave fitness 
de benodigde kracht en coördina-
tie op te bouwen ter aanvulling.” al-
dus Jordi.
Inmiddels hebben Rick en Jordi het 
afgelopen half jaar al een behoorlij-
ke progressie geboekt. Naast diver-
se uitnodigingen voor demonstratie-
wedstrijden in Nederland uitte de-
ze progressie zich in de kwalificatie 
voor het Europees toernooi in Gro-
ningen van 14 tot 16 juni, door zich 
als derde Nederlands team te plaat-
sen. In dit toernooi op eigen bodem 
werd met landen als Spanje, Frank-
rijk, Duitsland, Noorwegen, Oosten-
rijk en België de kwartfinale bereikt, 
wat een sterke prestatie is.
Eind juni hadden Rick en Jordi zich 
geplaatst voor een Europees toer-
nooi in Frankrijk (Orange). Ook op 
dit toernooi, onder zeer warme om-

standigheden, werd door beide 
foot-volleyers zeer sterk gespeeld. 
Ook hier was de kwartfinale in zicht, 
maar konden 4 matchpoints niet 
worden verzilverd.
Van 18 tot 20 juli was Jordi als ge-
legenheidskoppel met Danny de 
Jong (Nederlands beachsoccer spe-
ler) actief op het zeer sterk bezet-
te worldleague toernooi in Portugal 
(Albufeira) in een volbepakt stadi-
on. “Je kunt goed zien dat footvolley 
hier leeft, een fantastische ervaring” 
vertelt Jordi. 
In dit toernooi werd ervaring opge-
daan tegen onder andere de on-
genaakbare Brazilianen, de ster-
ke Portugezen en de showmasters 
uit Thailand. Het gelegenheids duo 
strandde in de groepsfase maar kan 
terugzien op een prima toernooi en 
een goede promotie voor het Ne-
derlandse footvolley.
Afgelopen weekend is er door de 
Nederlanders gespeeld en getraind 
in Leverkussen en Bonn samen met 
de Duitsers als voorbereiding op 
het aanstaande Europees toernooi 
in Marseille van 21 tot 24 augustus. 
Rick en Jordi zijn samen met twee 
andere teams ook hier weer verte-
genwoordigd namens Nederland en 
dit zal tevens de afsluiting zijn van 
hun (internationaal) zomerseizoen.
Vanaf 5 september is in The Beach 
de start van het nieuwe seizoen met 
inmiddels het traditionele maande-
lijks nationale rankingtoernooi. De-
ze toernooien zullen gehouden wor-
den in Groningen, Den Haag en na-
tuurlijk Aalsmeer.
Rick en Jordi willen bij deze hun 
sponsors bedanken die bovenstaan-
de mede mogelijk gemaakt hebben:
Over de verrichtingen van de Neder-
landse spelers in Marseille zal ver-
slag gedaan worden via de websi-
te van Footvolley Amsterdam: www.
footvolleyamsterdam.nl. 
Via deze website kun je ook con-
tact opnemen met Footvolley Am-
sterdam als je interesse hebt in de-
ze tak sport.

Sportief bewegen buiten 
en binnen voor senioren
Aalsmeer - In september start een 
nieuwe cursus voor senioren die aan 
hun conditie willen werken. Dat kan 
zowel binnen als buiten. Er zijn drie 
verschillende groepen.  Deelnemers 
die zich voor een cursus aanmelden 
kunnen zonder kosten aan nog een 
uur meedoen. Zo wordt gewerkt aan 
een beweeglijker leefstijl.
Zoals iedereen wel weet is bewegen 
gezond, maar buitenzijn blijkt voor-
al voor vijftigplussers van belang. De 
aanmaak van vitamine D wordt be-
vorderd en dat is weer goed is voor 
stevige botten. Ook blijkt steeds 
meer dat de hersenfuncties flink 
profiteren van meer bewegen. Maar 
het moet vooral prettig zijn om te 
doen natuurlijk! Het cursusaanbod 
richt zich op dames en heren:

Sportief  Wandelen is op maandag 
van 9.30 tot 10.30 uur in het Horn-
meerpark, vanaf het parkeerterrein 
bij de tennishal en kinderboerderij. 
Vanaf 8 september is er trimmen in 
het Amsterdamse Bos: Wandelen en 
een klein stuk hardlopen op don-
derdag van 9.30 tot 10.30 uur. Start-
punt is het parkeerterrein tegenover 
het einde van de Oosteinderweg. 
Per  4 september start conditietrai-
ning in de zaal: Pilates, cardiogym 
en stretchen op vrijdag van 10.30 tot 
11.30 uur in de gymzaal Rozenstraat. 
Na de lessen kan er koffie gedron-
ken worden. Kosten 45 euro per half 
jaar. De leiding is in handen van me-
vrouw N. de Vries, oud-docent Li-
chamelijke Oefening. Informatie en 
opgave: tel. 0297 322479. 

3e Team RKDES 
zaalvoetbal
Kudelstaart - Dit jaar krijgt RKDES 
er een derde heren zaalvoetbalteam 
bij. Dit team zal gaan spelen in de 
5e klasse L van de KNVB. Om een 
professionele uitstraling te hebben 
heeft het gerenommeerde bedrijf Is! 
Sportmanagement het team voor-
zien van shirts, broeken, kousen en 
een materiaaltas. Kijk voor meer in-
formatie op de website www.sport-
beleving.nl. Bellen kan uiteraard ook 
op 06-23485154.

Seizoenstart jeugd DES 
kent traditionele start
Kudelstaart - Het afgelopen week-
end is het seizoen bij RKDES offici-
eel begonnen voor de jeugd. Zater-
dagochtend waren zo’n 160 pupillen 
naar de velden aan de Wim Kand-
reef gekomen voor de speciale ope-
ning, het traditionele pannenkoeken 
eten en onderlinge partijtjes voet-
bal spelen, gevolgd door de dames/
meisjes afdeling die met zo’n 50 da-

mes/meisjes hebben gebruncht. 
Zondagochtend hebben de junio-
ren met zo’n 65 jongens een ont-
bijt genuttigd. Het sportterrein met 
de kantines en kleedkamers zien er 
weer fantastisch uit, veel werk is de 
hele zomer door verzet door met na-
me de seniorengroep om alles er 
weer ‘spik en span’ uit te laten zien 
en dat is weer geweldig gelukt.

Viering lustrum van Qui 
Vive groot succes!
Uithoorn - Afgelopen weekend was 
het feest bij Qui Vive. De hockey-
club aan de Noorddammerweg vier-
de haar 45e lustrum, een gelegen-
heid die uiteraard niet onopgemerkt 
voorbij kon gaan. Zaterdag 16 au-
gustus vierden de jeugdleden van 
Qui Vive feest. Mede dankzij de me-
dewerking van de weergoden be-
gonnen de jongste kinderen de dag 
op het grote terras met limonade en 
het versieren van cake. Daarna kon-
den zij zich uitleven op een survival-
baan en met allerlei behendigheids-
spelletjes, mede mogelijk gemaakt 
door Poldersport en de opbrengst 
van de verkoop van de loten van de 
Grote Club Actie. Verder was er een 
circuit training van Bovelander en 
Bovelander, daar konden de  kinde-
ren een achttal oefeningen doen, dit 
alles met dank aan Hoofdsponsor 
ABN-AMRO. Na afloop verzamelde 
iedereen zich op het terras en werd 
gezamenlijk een broodje gegeten. 
Oud-international Jesse Mahieu 
was aanwezig om handtekeningen 
uit te delen en hij beantwoordde ve-
le vragen van kinderen. 
De Open Dag die op het zelfde mo-
ment werd gehouden, was ook een 
succes. Zo’n 70 kinderen hebben 
aan de proeftraining meegedaan 
en bijna de helft is zelfs direct lid 
geworden. ’s Middags waren de C 
en D kinderen welkom. In groepjes 
werkten zij vol overgave het spel-

letjesparcours af. Het team “de gil-
lende hockeyvrouwen” wist de mid-
dag winnend af te sluiten. Voor de-
ze leeftijdsgroep eindigde het lus-
trum met een heerlijke barbecue 
op het grote terras. ’s Avonds wa-
ren een 50-tal kinderen uit de oud-
ste leeftijdsgroep op de vereniging 
om met elkaar te barbecueën, wat 
te hockeyen of gewoon wat te klet-
sen. Een aantal teams had overdag 
al één of zelfs twee oefenwedstrij-
den gespeeld; de fut om nog echt 
actief te zijn was hierdoor niet meer 
aanwezig maar dat mocht de pret 
niet drukken. Met elkaar hadden ze 
het heel gezellig!

Zondag waren alle senioren en 
sponsoren op de vereniging wel-
kom. Al vroeg in de ochtend, voor de 
festiviteiten uit, waren Heren 2, He-
ren 3 en jongens A1 aanwezig om 
tegen elkaar te oefenen. Het pro-
gramma bestond ‘s middags uit het 
bekijken van de oefenwedstrijd van 
Dames 1 tegen Amstelveen (5-4) en 
Heren 1 tegen Leiden (3-4), gezellig 
bijpraten en een dansworkshop van 
Dansschool Colijn. Alle aanwezige 
kinderen konden zich nog uitleven 
op de survivalbaan. De dag eindig-
de met een loterij en een barbecue 
voor alle aanwezigen. Qui Vive kijkt 
terug op een geslaagde viering van 
het lustrum en tevens opening van 
het nieuwe seizoen.

Kom ook jeu-de-boule spelen!
Aalsmeer  - De heer Nap uit 
Aalsmeer speelt al vele jaren met 
veel plezier jeu-de-boule op de 
baan bij kinderboerderij in de Beet-
hovenlaan. 
Met diverse leeftijdgenoten gooit hij 
elke middag een paar uur een bal-
letje. Op zaterdag en zondag blijven 
de jeu-de-boule spelers overigens 
thuis, dit zijn familiedagen. “Jeu-de-
boulen is gezellig en goed voor de 
gezondheid. 
Lichaamsbeweging wordt tot slot 
door doktoren aangeraden”, aldus 
de bewoner van de Oosteinderweg. 
Om 13.00 uur begint het spel en ge-
interesseerden zijn van harte wel-
kom. Spelmateriaal is aanwezig en 
de mogelijkheid is er om gratis het 
spel onder de knie te krijgen. Ge-
woon eens langs komen, is de aan-
rader. “U hoeft zich alleen maar 
te melden en u bent niet verplicht 

om elke dag te komen. Eén of twee 
middagen is ook leuk. Wij zijn in af-
wachting”, besluit de Aalsmeerder.

Cursus geheugentraining 
voor ouderen bij SWOA
Aalsmeer - Op 6 oktober zal er op 
de maandagmiddag weer gestart 
worden met een nieuwe cursus Ge-
heugentraining. 
De cursus is bedoeld voor ouderen 
die iets meer willen weten over ver-
geetachtigheid, een probleem dat 
ook bij jongere mensen voorkomt, 
maar dat zich bij het ouder worden 
duidelijker manifesteert. Vaak voe-
len ouderen zich ‘dom’ als ze dingen 
vergeten en gaat hun zelfvertrou-
wen achteruit. De cursus wil door 
middel van praktische oefeningen 
en uitleg over de werking van het 
geheugen dit denkpatroon doorbre-
ken.
Het cursusmateriaal bestaat uit het 
basisboek ‘Over geheugen gespro-
ken’ van Chris de Ronde en daar-
naast krijgt de cursist losse op-
drachten bij ieder nieuw onderwerp 
wat behandeld wordt. 
Er zal vooral gesproken worden 
over de verschillende strategieën 
die men kan toepassen om vergeet-
achtigheid tegen te gaan, bijvoor-
beeld manieren om namen beter te 
onthouden en goed te kunnen be-
denken wat u zojuist gelezen hebt 
of wat u via de nieuwsberichten ge-
zien of gehoord hebt. 
Dit houdt in dat er veel aandacht 
besteed zal worden aan concen-
tratie en ordening, maar ook zal er 
een appèl aan de fantasie gedaan 
worden, door middel van het ‘den-
ken in beelden’. De cursus vraagt 

van de cursist een actieve deelna-
me, naast de theoretische uitleg zul-
len er tijdens de lessen verschillen-
de oefeningen en spelletjes gedaan 
worden, maar ook worden er klei-
ne opdrachten mee naar huis gege-
ven die ongeveer 15  tot 30 minu-
ten per dag in beslag zullen nemen. 
Deze ‘thuisopdrachten’ zijn natuur-
lijk geen verplichting, maar ze vor-
men wel een ondersteunende ac-
tiviteit die de cursus waardevol-
ler maakt. Ook motiveert dit ‘thuis-
werk’ de cursist om de strategieën 
toe te passen in het dagelijks leven, 
zodat de geheugentraining, ook na-
dat de cursus is afgelopen, een blij-
vende waarde behoudt. De cursus 
is niet bedoeld voor mensen bij wie 
dementie of de ziekte van Alzhei-
mer vastgesteld is, maar wel voor ie-
der ander. 
De lessen zijn geschikt voor ieder 
niveau en de oefeningen zijn niet 
op prestatie of op resultaat gericht, 
het gaat er om dat de cursist inzicht 
krijgt in de werking van zijn geheu-
gen en hoe hij daar zelf het bes-
te mee om kan gaan, welke strate-
gieën het beste passen bij zijn per-
soonlijkheid. 
De cursus bestaat uit acht lessen en 
wordt gegeven aan de Parklaan op 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 
door Ansje Weima. Voor aanmelding 
en informatie: SWOA, gebouw Se-
ringenhorst in de Parklaan 27, tel. 
0297-344094

Jeugdzorg start met project 
wachtlijstbegeleiding via chatten
Streek - Het instellingenberaad 
Jeugdzorg Noord-Holland, een sa-
menwerkingsverband van Bu-
reau Jeugdzorg en de jeugdzorg-
aanbieders in deze provincie, is 
op 4 augustus van start gegaan 
met een provinciaal project inza-
ke chatten. Deze nieuwe, digitale 
vorm van communicatie wordt in-
gezet als begeleiding van cliënten 
die op de wachtlijst staan. Het pro-
ject richt zich specifiek op jonge-
ren en hun ouders die een indicatie 
voor hulp hebben bij de jeugdzorg-
aanbieders in Noord Holland, maar 
waar nog geen plaats voor is. “Cli-
enten lijken hulp via internet vaak 
makkelijker en prettiger te vinden 
dan telefonisch of persoonlijk con-
tact”, aldus de projectleiders Barba-
ra Veldt en Hugo Koeman. “Daarbij 
komt dat cliënten die op de wacht-
lijst staan, soms lang moeten wach-
ten terwijl de problemen voortdu-
ren”. Chatten via www.chatmate.
nu, zoals de chatbox heet, biedt dan 

een mogelijkheid om snel en ano-
niem vragen te stellen of advies te 
vragen. De mensen achter de chat-
box zijn hulpverleners die speciaal 
getraind zijn te werken via de chat. 
Het project ondersteunt in de eerste 
plaats de cliënten die op de wacht-
lijst staan voor jeugdhulpverlening. 
Daarnaast verschaft het project in-
zicht in de vraag of chatten,  naast 
de bestaande vormen van hulpver-
lening, meerwaarde heeft. “Uit de 
resultaten moet blijken of en in hoe-
verre cliënten, jong en oud, chatten 
als hulpvorm in de jeugdzorg waar-
deren. We doen ervaring op, die we 
bij de verdere ontwikkeling van di-
gitale hulp goed kunnen gebrui-
ken.” Op 4 augustus om 18.00 uur 
ging www.chatmate.nu online. Cli-
enten op de wachtlijst kunnen ano-
niem en gratis inloggen. De chatbox 
staat open van maandag tot en met 
vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur. Het 
project loopt vooralsnog tot het ein-
de van dit jaar.

Gespreksgroepen voor 
stiefmoeders in regio
Aalsmeer - In heel Nederland star-
ten na de zomervakantie nieuwe 
gespreksgroepen voor stiefmoeders 
(vrouwen van wie de partner al kin-
deren heeft). In dertien regio’s kun-
nen stiefmoeders ervaringen uitwis-
selen en advies krijgen van een pro-
fessionele hulpverlener die de groep 
begeleidt. De groepen zijn een pi-
lot van Stichting Stiefmoeders Ne-
derland. De pilot startte in mei van 
dit jaar en de eerste resultaten zijn 
positief. 
Meer dan 75 stiefmoeders meldden 
zich dit voorjaar aan en deden mee. 
De behoefte om in een vertrouwelij-
ke en informele sfeer ervaringen uit 
te wisselen met vrouwen in dezelf-
de positie blijkt groot. Ook voor de 
nieuwe groepen zijn alweer diverse 
wachtlijsten ontstaan.
De gespreksleiders zijn naast pro-
fessioneel hulpverlener zelf ook mi-
nimaal vijf jaar stiefmoeder. De ge-
spreksgroepen zijn uniek in Neder-

land. Niet eerder was het voor stief-
moeders mogelijk om onderling er-
varingen uit te wisselen over de uit-
dagingen en valkuilen van het stief-
moederschap. De stichting wil stief-
moeders in Nederland laagdrempe-
lige en gespecialiseerde hulp aan-
bieden en het uitwisselen van erva-
ringen bevorderen. Nederland telt 
naar schatting minimaal 200.000 
stiefmoeders. Tweederde van de re-
laties waarin een of beide partners 
al kinderen uit een vorige relatie 
hebben, lopen uiteindelijk stuk. 
Stiefmoeders hebben het extra 
zwaar: vaak stappen ze te snel in 
een zorgrol en hebben ze onrealis-
tische verwachtingen. Met andere 
stiefmoeders ervaringen uitwisselen 
kan helpen om de valkuilen van het 
stiefmoederschap te vermijden.
Voor informatie in de Noord-Hol-
land: Vera van Woerkens (Uithoorn), 
tel. 06 20344566, email veravan-
woerkens@hotmail.com.


