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

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
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Big L. Maak je keuze.

ACTIE WEEKEND
vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall  Mall  
Only  Tommy Hilfiger  Cars  Esprit  Vila

IEDERE MAANDAG OPEN!

50%tot

G-STAR - JACK & JONES
VILA - VERO MODA 

OP EEN DEEL VAN DE COLLECTIE

Zijdstraat 61, Aalsmeer 
Telefoon: 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag 
van 10 - 18.00 uur. 
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur. 

Na 45 jaar
trouwe dieNst...

.... neemt

sjaak ouwersloot
afscheid

van ‘zijn’ L & M Rijnsburg BV 
en gaat hij van zijn welver-
diende vrije tijd genieten 
want, ook al zou je het niet 
zeggen, hij is echt 65 jaar.

Sjaak, die het boegbeeld van 
L & M in Aalsmeer al jaren 
vertegenwoordigt, heeft met 
zijn correcte werkwijze en 
respect voor zijn klanten, het 
vertrouwen verworven.
Sjaak, die ook een vader is, 
die zich over zijn collega’s 
ontfermt en hen beschermt.
De directie van L & M Rijns-
burg BV hoopt dat de vrien-
den, kennissen en zaken-
relaties met hem het glas 
willen heffen ter waardering 
van zijn  45-jarig jubileum. 
U bent hiervoor van harte 
welkom op vrijdag 29 augus-
tus 2008  van 16.30 tot 18.30 
uur in Brasserie ’t Bonte 
Schort, Stommeerweg 91, 
1431 EV Aalsmeer.

FRANTZEN R&O
Dakkapellen

0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Geen overeenstemming met plaatselijke horecaondernemer

Verplaatsen Heksenkring en steiger 
voor boten op vernieuwd surfeiland
Aalsmeer - In het beraad van-
avond, donderdag 28 augustus, vra-
gen burgemeester en wethouders 
aan de fracties groen licht om to-
taal 389.000 euro te investeren in de 
herinrichting van het surfeiland aan 
de Kudelstaartseweg. Het surfei-
land, zo stellen de bestuurders, ver-
vult een belangrijke recreatieve rol 
voor de bevolking van de gemeen-
te Aalsmeer en daarbuiten. Aanpas-
sing dient de belevingswaarde te 
verhogen. 
De inrichting van het eiland nu is 
niet ideaal, parkeren is niet gecon-
centreerd, stallingvoorzieningen 
voor fietsers zijn beperkt en er is 
geen sprake van een ruimtelijke sa-
menhang. Ook noemt het college de 
uitstraling van de huidige snackbar 
ronduit slecht. Verder is noodzake-
lijk onderhoud nodig aan de kades, 
moeten de oevers verbeterd worden 
en het strand heeft een zandaanvul-
ling nodig. 
Op het vernieuwde surfeiland wordt 
naast ruimte voor de windsurfver-
eniging tevens een onderkomen ge-
maakt voor de waterskivereniging 
en er komt een steiger aan de lin-
kerkant (richting Kudelstaart) waar 
boten kunnen aanmeren. De par-
keerplaatsen blijven gesitueerd bij 
de ingang, achter waar nu de snack-
bar nog staat komt een fietsenstal-
ling en het middenpad wordt opge-

luisterd met banken en verlichting. 
Speelvoorzieningen voor de jeugdi-
ge bezoekers komen aan het strand 
en op het gras aan de linkerzij-
de. Het kunstwerk De Heksenkring 
krijgt een plaatstje aan de rechter-
kant, op de hoek van de boulevard 
richting watertoren. 

Afkoopsom 30.000 euro
Geruime tijd is er discussie geweest 
over een plaatselijke horecaonder-
nemer die, met instemming van het 
vorige college, een plan heeft op-
gesteld voor een horecagelegen-
heid overeenkomstig met de in het 
bestemmingsplan genoemde crite-
ria. Met deze ondernemer heeft het 
nieuwe college van burgemeester 
en wethouders geen overeenstem-
ming kunnen bereiken. Het beëin-
digen van deze contacten kost de 
gemeente 30.000 euro aan afkoop-
som. De gemeente gaat nu, per in-
schrijving, een nieuwe horecaon-
dernemer werven. Het college stelt 
voor om begin volgend jaar te star-
ten met de herinrichting en te kie-
zen voor het realiseren van de be-
bouwing (snackbar, restaurant, toi-
letvoorziening en onderkomen voor 
de waterskivereniging) in een latere 
fase uit te voeren. 
Wel dient alvorens het herinrich-
tingsplan wordt uitgevoerd overeen-
stemming worden bereikt in de raad 

betreffende de positionering van de 
bebouwing. In samenwerking met 
de wijkraden heeft de gemeente 
een startnotitie opgesteld en deze 
notitie heeft als basis gediend voor 
het inrichtingsplan dat door land-
schapsbureau Haver en Droeze uit 
Amersfoort is opgesteld. 

Geen bomen en geen kunstwerk
Er is wel enige versobering in het 
plan aangebracht. Zo zijn de na-
tuurstenen zitranden en het kunst-
werk op de kop van het surfeiland 
niet meer in het voorstel opgeno-
men en zijn de bomen gezien de sa-
menstelling van de ondergrond ge-
schrapt. De hagen rondom de par-
keerplaatsen zijn wel gehandhaafd. 
Na de uitvoering zal de gemeen-
te Aalsmeer, aldus de bestuurders, 
beschikken over een recreatiege-
bied dat voldoet aan de huidige ei-
sen en wensen van de inwoners van 
Aalsmeer en daar buiten. De behan-
deling in het beraad vanavond is ge-
richt op het instemmen met de tota-
le kosten voor het herinrichtingsplan 
en het vaststellen van genoemd kre-
diet van 389.000 euro. De behande-
ling in tweede termijn en de besluit-
vorming gaan plaatsvinden in het 
beraad en de raad van 11 septem-
ber aanstaande. Het beraad in het 
gemeentehuis begint om 20.00 uur 
en is openbaar.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

600 Handtekeningen ingeleverd
Bram en Jos huis-aan-huis 
voor realisatie skatebaan
Aalsmeer - Omdat ze dolgraag 
een skatebaan in hun buurt wil-
len, zijn de 9-jarige Bram Welling 
en Jos Koningen van 11 jaar een 
handtekeningen-actie gestart.

In de Hornmeer zijn deze jeugdi-
ge inwoners op pad gegaan en de 
huis-aan-huis actie heeft inmiddels 
al 600 handtekeningen opgeleverd! 
Het tweetal is met deze ‘verzame-
ling’ naar het gemeentehuis gegaan 
om te laten zien dat niet alleen zij 
van skaten houden, maar nog veel 
meer kinderen. Het aantal handte-
keningen heeft indruk gewekt in 
het gemeentehuis, evenals de twee 

zelf, want op zo’n jonge leeftijd al 
een dergelijke actie op touw zet-
ten mag bewonderenswaardig ge-
noemd worden. Over de locatie voor 
de skatebaan hebben Bram en Jos 
ook al nagedacht. Het is de bedoe-
ling dat de skatebaan op het terrein 
bij RKAV en de Kinderboerderij in 
de Beethovenlaan komt. “Daar ver-
oorzaken wij geen overlast  voor de 
buurt”, aldus de jongens. Tja, en nu 
is het afwachten. Het verzoek van 
Bram en Jos is in behandeling ge-
nomen. Misschien geeft dit verhaal 
in de krant de gemeente de door-
slag om de skaters te trakteren op 
een eigen baan.

Bushokje ‘bewerkt’!

Aalsmeer - Regelmatig worden 
bushokjes in de gemeente onder 
handen genomen door vanda-
len. Meestal blijft de schade be-
perkt tot het open zetten en het 
uitscheuren of meenemen van de 
reclameposter, maar soms gaan 
de vernielers verder.

Zo ook afgelopen weekend in de 
Spoorlaan. De poster is weg én 
het zijraam is volledig aan digge-
len geslagen. Het zou kunnen dat 
iemand er hard tegen aan gelo-
pen of gereden is, maar het ver-
moeden is helaas anders… 
Wat is er nou leuk aan ‘dingen’ 
van anderen slopen?

Vechtpartij in 
Marktstraat
Aalsmeer - Op zaterdag 23 au-
gustus rond kwart voor tien in 
de avond heeft een vechtpar-
tij plaatsgevonden in de Markt-
straat. Een 20-jarige Kudelstaar-
ter kreeg ruzie met drie jongens 
van 24, 25 en 29 jaar uit Polen. 
De Kudelstaarter heeft klappen 
gekregen van de buitenlandse 
inwoners. Het drietal is aange-
houden voor openlijke geweld-
pleging. Er is proces-verbaal op-
gemaakt. Eén van hen bleek nog 
een dagvaardig open te hebben 
staan. Hij moet nu eerst deze 
straf van zes dagen uitzitten.

Gestolen fiets weer retour
Aalsmeer - Vorige week waren uit 
een schuur in de Dorpsstraat twee 
fietsen gestolen. Eén daarvan is 
weer terug bij de rechtmatige eige-
naar. De eigenaresse zag haar fiets 
staan op het terrein van de bloe-
menveiling. De politie is poolshoog-
te gaan nemen en heeft de berijder 
opgewacht. Deze 31-jarige man uit 
Polen beweerde de fiets te hebben 
gekregen van een vriend. Er is pro-
ces-verbaal opgemaakt wegens he-

ling en uiteraard is de fiets in be-
slag genomen en teruggegeven aan 
de Dorpsstraat-bewoonster. De kin-
derfiets die vorige week door agen-
ten was meegenomen uit de Johan 
Frisostraat is ook weer terug bij zijn 
eigenaar. Naar aanleiding van de 
foto in deze krant heeft de familie 
contact gezocht met de politie. Ui-
teraard is de jeugdige eigenaar heel 
blij dat hij weer kan rond rijden op 
zijn Alpina.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. Eerst 
bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de 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

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

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

www.meerbode.nl

‘Profetische 
levensstijl’ bij 
Alphakerk
Kudelstaart - In samenwerking 
met Support Ministries Vlissingen 
organiseert de Alphakerk op vrijdag 
12 en zaterdag 13 september een 
anderhalf dag durende conferentie 
met het thema ‘een profetische le-
vensstijl’. Enkele onderwerpen die 
aan bod zullen komen zijn: Gena-
de is voorziening, de komst van Je-
zus in ons en de kerk van de toe-
komst. Het onderwijs wordt gege-
ven door Dolf de Voogd van der 
Straaten. Voor meer informatie over 
Dolf zie www.supportministries.nl. 
De conferentie is gratis, wel wordt 
een collecte opgehaald. Deze con-
ferentie vindt  plaats in het gebouw 
van Flora aan de Bilderdammerweg 
118. Aanmelden kan via www.al-
phakerk.nl.

KWF start begin september 
huis-aan-huis collecteweek
Aalsmeer - Op maandag 1 septem-
ber gaat de grootste collecte van 
Nederland weer van start. Met maar 
liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF 
Kankerbestrijding het grootste aan-
tal vrijwilligers op de been wat re-
sulteert in de hoogste collecte op-
brengst.
Al zestig jaar is collecteren heel 
succesvol. Met de totale opbrengst 
kunnen zeventien wetenschappelij-
ke onderzoeken gedurende vier jaar 
gefinancierd worden. Nog steeds 
groeit het aantal kankerpatiënten 
per jaar. Daarom is ook uw steun 
hard nodig. Meer wetenschappe-
lijk onderzoek maakt het mogelijk 
om patiënten beter te diagnostice-
ren, behandelingen op maat te bie-
den en een betere nazorg voor de-
ze groter wordende groep patiën-
ten te bieden.
In de bijna zestig jaar dat KWF Kan-
kerbestrijding zich inzet voor de fi-

nanciering van wetenschappelijk 
onderzoek en de voorlichting, en 
patiëntenondersteuning is veel be-
reikt. Kanker is niet altijd meer het 
doodvonnis. 
De overlevingskansen zijn gestegen 
tot meer dan 50%. Maar, de strijd is 
nog niet gestreden. KWF Kankerbe-
strijding roept u op om ook dit jaar 
weer gul te geven voor een bete-
re kwaliteit van leven voor het nog 
groeiend aantal patiënten in de toe-
komst.
De collectant van KWF Kankerbe-
strijding komt in de week van maan-
dag 1 tot en met 6 september weer 
bij u aan de deur. 
Elke collectant kan zich legitimeren. 
KWF Kankerbestrijding is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe logo 
met de krab en aan het Keurmerk 
van het Centraal Bureau Fondsen-
werving. Wie de collectant mist, kan 
een gift overmaken op giro 26000.

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 onder- oog-
lid, een spitse kop en is gechipt.

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

- 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.

Gevonden:
- Aletta Jacobsstraat 20 Kudelstaart, een cyperse poes, met wit 

op haar snoetje, ze heeft een vetbult in haar nek.
- Koolwitjesstraat in Aalsmeer, een schildpadpoes.

Nu inschrijven voor nieuwe 
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
iedereen overkomen, niet alleen bij 
de buren. Ook buitenshuis gaat er 
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Weet u wat u moet doen 
in zo’n situatie? In Aalsmeer start 
op dinsdag 2 september een nieu-
we cursus EHBO in Het Stommeer-
kwartier aan de Baccarastraat. De 
cursus bestaat totaal uit veertien 
avonden. De cursisten worden weg-
wijs gemaakt in het herkennen van 
letsels na een ongeval, maar ook de 
kenmerken van lichamelijke aan-
doeningen, bijvoorbeeld hartfalen, 
beroerte, suikerziekte, worden u ge-
leerd; en wat is dan de eerste hulp. 
De deelnemers krijgen een gedegen 

opleiding inclusief reanimatie en het 
bedienen van een Automatische Ex-
terne Defibrillator (AED). Er wordt 
gewerkt met een LOTUS (landelij-
ke organisatie tot uitbeelding van 
slachtoffers). De cursus wordt in de-
cember afgesloten met een examen 
en een week later kan de aanteke-
ning AED-bediener gehaald wor-
den. U kunt dus voor de kerst het 
EHBO-diploma behalen. Als extra 
kan daarna een cursus eerste hulp 
bij kinderen gevolgd worden en een 
cursus wandelletsels. Uw belang-
stelling gewekt? Ga dan naar de 
website www.ehboaalsmeer.nl en 
download het inschrijfformulier of 
neem contact op met Tilly Bruinsma, 
tel. 0297-325709, na 18.00 uur be-
reikbaar op: 0297- 346226.

Meerval liefst 1.41 meter!
Aalsmeer - Vorige week stond in 
deze krant een foto van een meerval 
van 1.19 meter gevangen door twee 
Belgische vissers. 
Maar dat dit niet het grootste exem-
plaar is die woont in de Ringvaart, 
blijkt uit bijgaande foto van de fa-
milie Combee: “Hier foto’s van een 

meerval van 1.41 meter. Deze vis is 
onlangs gevangen door Robin Stok-
kel. Een paar weken daarvoor had 
hij een meerval aan de haak van 
1.23 meter. Er zitten dus nog grotere 
exemplaren in de Westeinderplas-
sen.” Weer minder zin om te gaan 
zwemmen zeker...

‘Song of Joy’ zingt weer
Kudelstaart - De vakanties zijn 
weer voorbij en het nieuwe zangsei-
zoen is weer aangebroken. Op dins-
dag 2 september gaat ook het ge-
mengde koor Song of Joy weer van 
start met de repetities. Het koor stu-
deert momenteel het kerstoratorium 
‘Een nieuw begin’ van Johan Bre-
devoort in. Wie van zingen houdt, is 
van harte welkom bij Song of Joy.
Het koor heeft met name behoef-
te aan wat extra mannen. De repe-
tities  zijn iedere dinsdagavond van 

20.00 tot 22.00 uur in kerkelijk cen-
trum De Spil in de Spilstaat 5, zijweg 
Bilderdammerweg. 
“Het zingen is leuk, maar de pau-
zes zijn ook altijd er gezellig”, aldus 
een koorlid. U kunt zich natuurlijk 
ook eerst een Zingen iets voor u/
jou? Kom een keer vrijblijvend een 
repetitie bijwonen, zing mee of luis-
ter eerst. Voor verdere informatie zie 
de website: www.songofjoy.nl. Bel-
len kan met Anton van Dusseldorp, 
tel. 0297-329380.

Inloop voor 
kankerpatiënten
Hoofddorp - Het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp organiseert sa-
men met de werkgroep IKA kanker-
patiëntenverenigingen iedere vierde 
donderdag van de maand een in-
loopspreekuur. De vereniging biedt 
waardevolle steun aan lotgenoten. 
Zij bieden ook advies en ondersteu-
ning aan hulpverleners, beleidsme-
dewerkers en managers in de on-
cologie. Op donderdag 11 septem-
ber zijn tussen 10.00 en 12.00 uur 
twee leden van de patiëntenvereni-
ging aanwezig om u persoonlijk te 
woord te staan. Zij zijn bereikbaar 
in het Informatiepunt Zorg Spaar-
nepoort in de centrale hal van het 
Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofd-
dorp, tel. 023-8908360.

Nieuwe dominee 
bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Op 1 juni van dit jaar 
heeft de bevestigingsdienst van 
dominee E.J. (Edjan) Westerman 
plaatsgevonden en dat beteken-
de dat hij Nijkerkerveen de rug had 
toegekeerd en officieel aan de slag 
kon in de Hervormde Gemeente 
Aalsmeer Dorp. 
Komende dinsdag 2 september 
zal de levensbeschouwelijke re-
dactie van Radio Aalsmeer aan-
dacht besteden aan zijn komst naar 
Aalsmeer. 
Tussen 20.00 en 21.00 uur zal pre-
sentator Henk Heil in het program-
ma “Goed Nieuws” trachten domi-
nee Edjan Westerman wat nader te 
introduceren. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 99.0 MHz (kabel) en 
105.9 MHz (ether). 

Help mee met De Zonnebloem 
Streek - De regio Amstelland van 
de Zonnebloem is zeer dringend op 
zoek naar een vrijwilliger die be-
stuurslid activiteiten wil worden.
De Zonnebloem richt zich op men-
sen met een lichamelijke beperking 
door leeftijd, ziekte of handicap en 
voor wie sociaal isolement dreigt. 
Naast het ontvangen van huisbe-
zoek door vrijwilligers kunnen de 
deelnemers meedoen aan allerlei 
activiteiten, evenementen en vakan-
ties. 
De functie omvat naast regulie-

re bestuurstaken ook het organi-
seren van grote regionale activitei-
ten. Daarnaast is het begeleiden en 
ondersteunen van lokale afdelingen 
met betrekking tot activiteiten een 
onderdeel van de werkzaamheden.
Contactuele eigenschappen en or-
gani- satorische kwaliteiten komen 
hierbij goed van pas.
Meer informatie is te vinden op ht-
tp://regio-amstelland.zonnebloem.
nl. Aanmelden kunt u via 06-
53202154 of per email: amstelland-
zonnebloem @hotmail.com

KERKDIENSTEN

Zondag 31 
augustus

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
Otmar Vrees.
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Floragebouw, Bilderdam-
merweg 118, Kudelstaart om 10u. 
Spreker Pieter Mur. Crèche voor de 
kleinsten en speciaal programma 
voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. dienst met ds. A. 
Jansen. Om 18.30u. ds. K. Muller. 
Gez. dienst in NGK. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. br. H. Schram. 
Extra collecte voor jeugdfonds. Op-
pas voor kinderen aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. R. Lam-
mers uit Venray. 

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Iedere zondag om 10u. en 16.30u. 
dienst. Wo. 3 sept. 19.30u. dienst, 
ds-student A. Weststrate.

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. A.J. Fraanje 
uit Oosterwijk. Oost: 10u. dienst, ds. 
C.G. Graafland. 

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.Om 10u. ds. 
P.F. Bouter uit Leerdam en 18.30u. 
ds. A. van Vuuren.

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
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. K. Muller. Gez. dienst 
met CGK.

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394. Zondag 
16u. dienst met zang van Ben Bles 
en Gertjan Arentsen.

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 17u. in Kloosterhof, viering. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met M. van Zoe-
len. Zondag 10.30u. in Karmelkerk 
euch.viering olv karmelieten. 
Rijsenhout: geen viering.

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

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst ds. J. Eschbach uit Am-
fersfoort. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. dienst. Zondag 10u. 
dienst olv parochianen mmv da-
mes- en herenkoor.

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.Zon-
dag 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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officiële mededelingen
28 augustus 2008

Verkiezingen gemeenteraad

Benoeming lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van 
de leden van de Raad van de gemeente Aalsmeer maakt ingevolge 
artikel W 7, lid 1 van de Kieswet bekend, dat het besluit van 25 
augustus 2008, waarbij mevrouw M. Hoogma, wonende te Aalsmeer, 
is benoemd verklaard tot lid van de gemeenteraad wegens vervullen 
vacature J.H. Koster, voor een ieder ter inzage gelegd.

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:
• Herenweg 66, 1 wilg
• Tartinihof 20, 1 boom
• Uiterweg 253, 3 elzen, 1 berk en 1 pinus
• nabij Wissel, tegenover het woonwagencentrum, 
 2 Italiaanse populieren.
Datum verzending vergunningen: 28 augustus 2008.

wet milieuBeheer

melding artikel 8.40

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend 
dat zij van de volgende inrichtingen een melding ingevolge art. 8.40 
van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit betreft inrichtingen die 
onder een Algemene Maatregel van Bestuur vallen, waardoor de vergun-
ningplicht op grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In 
de plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene regels en 
voorschriften uit het genoemde Besluit. De Algemene wet bestuursrecht 
biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het in-
stellen van beroep tegen de ingediende melding.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ver-
gunningen, Handhaving & Subsidies.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
• Yacht Club Units, Uiterweg 153.
Datum melding: 14 augustus 2008
• Hoza Holding B.V., Aalsmeerderweg 103a.
Datum melding: 05 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:
• Mozartlaan 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Uiterweg 322a, het aanleggen van een onderheide betonvloer;
• Zwarteweg 13, het plaatsen van een carport.

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:
• Catharina Amalialaan 66, het plaatsen van semi-permanente 
 lokalen op de brede school;

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 metasequioa, 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,(7 x 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, 2 x els, 1 x coni-

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

t/m 9 okt. Kapvergunningen: Herenweg 66, 1 wilg; Tartinihof 
20, 1 boom; Uiterweg 253, 3 elzen, 1 berk en 1 pi-
nus; nabij Wissel, tegenover het woonwagencentrum, 
2 Italiaanse populieren.

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 29 augustus 2008
• Dorpsstraat 15, het vergroten van een hotel/restaurant
ter inzagetermijn tot vrijdag 5 september 2008
• Anjerhof 1, het gedeeltelijk vergroten van de huidige garage 
 en de functie wijzigen in woonfunctie 
ter inzagetermijn tot vrijdag 12 september 2008
• Spiegelstraat /  Stuurboordstraat, het plaatsen van bouwketen
• Aalsmeerderweg 344, het tijdelijk plaatsen van bouwketen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 september 2008
• Sportlaan 69, het plaatsen van een brug
• Teelmanstraat 2, het veranderen van een bedrijfsgebouw 
 tot logiesgebouw.
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 voorzijde;
• 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 
 opslagtanks;
• Zwarteweg 116, het veranderen van een bedrijfspand 
 naar een logiesgebouw.
ter inzagetermijn tot vrijdag 10 oktober 2008
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi.

• Legmeerdijk 313, het bouwen van bluswatervoorzieningen;
• Weteringstraat/Zijdstraat 40, het plaatsen van een condensor.

Bouwvergunning 1e fase:
• Legmeerdijk 209, het gedeeltelijk vergroten 
 van een kassencomplex;
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 2 september 2008.

Monumentenvergunning
• Oosteinderweg 245-247, het aanbrengen 
 van een zonwering op het pand.

rectificatie
In de Nieuwe Meerbode van 21 augustus 2008 is per abuis de verle-
ning van bouwvergunningen voor het vernieuwen van een botenhuis 
en het plaatsen van een botenhuis aan de Herenweg 66 vermeld. 
Het college van burgemeester en wethouders moeten over deze 
bouwaanvragen nog een besluit nemen.

wet op de ruimteliJke 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 Noord 1964”, voor 
 het plaatsen van een speelkooi op het perceel Wissel;

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
• Legmeerdijk 233, het bouwen van een woning;
• Legmeerdijk 209, het gedeeltelijk vergroten van 
 een kassencomplex.

Art 15 WRO
• Catharina Amalialaan 66, het plaatsen van 
 semi-permanente lokalen op de brede school.
Deze besluiten worden op 2 september 2008 verzonden.

BouwVerordening

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Spoorlaan 5a, het slopen van een speelplaats.
Dit besluit wordt op 2 september 2008 verzonden.

Gebruiksvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft een gebruiksver-
gunning verleend voor het in gebruik hebben van een brede school 
aan de Catharina Amalialaan te Aalsmeer. 

ter inzage BiJ de afdeling dienstVerlening, week 35

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;

t/m 4 sept. Kapvergunningen: Mijnsherenweg 108, 3x chamae-

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 9 en 23 september. Voor 
het maken van een afspraak kunt u 
contact opnemen met de griffie, tel. 
0297-387660.

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

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

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

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

schiphol
Voor vragen over het gebruik van 
luchthaven Schiphol en voor het 
doorgeven van milieu- en 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

Jeugdhandbal
Sterk optreden C1 FIQAS
Aalsmeer - Zaterdag 23 augustus 
is voor de Jongens C1 van FIQAS 
Aalsmeer het handbalseizoen weer 
begonnen. Ze hadden deze dag 
een toernooi in Raamsdonksveer: er 
moesten vier wedstrijden van 25 mi-
nuten gespeeld worden tegen on-
bekende tegenstanders!
De eerste wedstrijd stonden ze te-
genover HVM 2, een gelijkwaardige 
tegenstander. De opdracht die de 
Aalsmeerders meegekregen had-
den, een zeer offensieve 3-3 verde-
diging spelen, werd heel goed uit-
gevoerd en was uiteindelijk door-
slaggevend voor de 5-3 overwin-
ning. De tweede partij ging tegen 
de C1 van HVM: deze jongens wa-
ren minstens één à twee koppen 
groter dan de Aalsmeerse mannen, 
allemaal laatstejaars C spelers die 
fysiek veel sterker waren. Normaal 
gesproken een ‘walk-over’ voor de-

ze jongens uit Raamsdonksveer, 
maar door de tomeloze inzet van de 
Aalsmeerders en geweldig keepers-
werk van Mark Kooij bleef de schade 
beperkt tot een 8-3 verlies. De der-
de wedstrijd speelden ze tegen Wit-
te Ster op gras, een heel leuk team 
uit Brabant wat fysiek gelijk was aan 
de Aalsmeerse jongens. Het werd 
een heel gelijkopgaande strijd met 
aan beide kanten snel opbouwend 
spel met prachtige doelpunten. De 
wedstrijd werd uiteindelijk toch in 
het voordeel van Aalsmeer beslist 
met 10-8.  De vierde en tevens laat-
ste wedstrijd speelde de C1 door 
het uitvallen van een team wéér te-
gen Witte Ster, maar nu op asfalt. 
Een ondergrond die de Aalsmeer-
se jongens toch iets beter ligt want 
binnen tien minuten stonden ze al 
met 6-1 voor. Wederom door snel 
spel en een offensieve verdediging 

waar maar weinig teams een goed 
antwoord op hebben. Na het laat-
ste fluitsignaal was het 12-5 voor FI-
QAS Aalsmeer.
Een heel sterk optreden van deze 
zeer jonge groep, want de mees-
ten zijn C2-spelers van vorig sei-
zoen met wat nieuwe jongens. Het 
zal een zwaar seizoen worden, maar 
met de inzet zoals die van afgelo-
pen zaterdag wordt het zeker een 
prachtig jaar!

Toernooiwinst jongens B2
De jongens B2 van FIQAS Aalsmeer 
hebben afgelopen weekend een 
tournooi gespeeld in Aurich (Duits-
land). Na een lange reis van zo`n 3 
uur was er vervolgens een uurtje tijd 
om te ontspannen en bij te komen 
van de autorit. Om 11.00 uur moes-
ten de jongens hun eerste van de 
vier poulewedstrijden spelen en dat 
was meteen een kraker van jawel-
ste. Ze begonnen wat slap aan de 
wedstrijd en hadden erg veel moeite 
met de felle, offensieve dekking van 
de tegenstander. Vlak na rust kwa-
men ze zelfs met 7-3 achter maar de 

Aalsmeerse jongens lieten de kop 
niet hangen. Met enkele flitsende 
breaks en goede aanvallen werd de 
stand gelijk getrokken. In de hecti-
sche slotfase bleek Aalsmeer zelfs 
over de langste adem te beschikken 
en wist nog een 10-8 overwinning uit 
het vuur te slepen. De overige drie 
poulewedstrijden won het team erg 
gemakkelijk. Goed voor het zelfver-
touwen en goed voor de teamgeest. 
De halve finale was ook niet bijzon-
der spannend: na een wat stroef be-
gin werd ook deze Duitse ploeg de 
zaal uitgeveegd. Toen op naar de fi-
nale tegen E&O uit Emmen. De jon-
gens hebben in die wedstrijd laten 
zien dat ook het spelen van finales 
ze steeds beter afgaat. Na een gelijk 
opgaande strijd werd er in de twee-
de helft snel afstand genomen en 
eindigde deze wedstrijd in een 20-
9 overwinning voor FIQAS Aalsmeer 
en dus ging de beker mee naar huis! 
Als klap op de vuurpijl werd Jere-
my nog uitgeroepen tot beste kee-
per van z’n leeftijdsklasse. Al met al 
een erg intensieve maar supermooie 
dag voor de jongens van de B2.
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AGENDA
Muziek/Theater
Tot en met 6 september:
* Openluchttheater ‘Zomergasten’ in 
Amsterdamse Bos, iedere dinsdag 
tot en met zaterdag v/a 21.30u. Bij 
twijfelachtig weer: 020-6433286.
Vrijdag 29 augustus:
* Optreden Chris Luka in danscafé 
de Praam, Zijdstraat v/a 23u.
Zondag 31 augustus:
* Bon Ami live met optreden Als 
je maar van de straat Band, Dreef. 
Aanvang 17u. Toegang 5 euro.
Vrijdag 5 september:
* Optreden bands Cyanide, After-
shock en Marozia in N201, Zwarte-
weg. Open vanaf 21u.
Zaterdag 6 september:
* Après-ski feest met de Foppers en 
dj Kees Marktman tgv 40jr Dorps-
huis Kudelstaart. Vanaf 20u.
* Corso-after party in De Oude Vei-
ling, Marktstraat met maquetes, 
filmpresentatie en dj’s Martijn en 
Leon van Color Paradise v/a 21u.
* Basic Night voor tieners v/a 14jr. in 
N201, Zwarteweg. Open: 21u.

Exposities
Vanaf 28 augustus:
* Expositie met schilderijen van Hen-
drik Valk in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u. Ope-
ning 30 augustus 16u. door Caroline 
Roodenburg. Op kinderkunstzolder 
expositie ‘Liefde voor de letter’.
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 28 augustus:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
Vrijdag 29 augustus:
* Zomercompetitie bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Prijzenbingo in Proosdijhal Ku-
delstaart v/a 20.30u.
* Koppel-klaverjassen bij buurtver. 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan v/a 20u. Koffie v/a 19.30u.

Zaterdag 30 augustus:
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 14u.
* Indoorcentre The Beach, Oostein-
derweg 249 bestaat 12,5jr. met van-
af 9u. diverse activiteiten w.o. bea-
chrugby, beachtennis en darttoer-
nooi. Voor kids schmincken en klim-
muur.
* Veilsessie op Historische Tuin, in-
gang Praamplein om 15u. Tuin open 
zaterdag en zondag 13.30-16.30u.
* Money darttoernooi voor iedereen 
vanaf 16jr. in café Proosdijhal, 20u.
30 en 31 augustus: 
* Watertoren open voor publiek. Za-
terdag kinderdag en zondag voor 
iedereen. Open: 13-17u.
Zondag 31 augustus:
* Vogelbeurs in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan van 10 tot 13.30u.
Maandag 1 september:
* Proefles salsa-dansen in The 
Beach, Oosteinderweg 249. Om 19u. 
beginners en 20.15u. gevorderden.
* Lezing en veiling bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
Dinsdag 2 september:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen  
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
Woensdag 3 september:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 4 september:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
Zaterdag 6 september:
* Corso-braderie in Zijd-, Markt- en 
Schoolstraat, centrum, 10-17u.
* Watersport-dag op 4 locaties Ui-
terweg. Opstappen in centrum in 
watertaxi’s aan Praamplein en Ko-
lenhaven, Stommeerweg, 13-18u.
* Verlichte botenshow op Ringvaart 
en Westeinderplassen v/a 20u.
* Groots vuurwerk boven Westein-
derplassen v/a surfeiland. Start 23u. 
Kijkplaatsen: Stommeerweg en Ku-
delstaartseweg. 

Vergaderingen
Donderdag 28 augustus:
* Beraad en raad in gemeentehuis 
vanaf 20u.
* Jaarvergadering huurdersvereni-
ging Aalsmeer en Kudelstaart in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 vanaf 20u.

Annefie van Itterzon voor Het Oude Raadhuis met schilderij van Hendrik Valk. 
Aanstaande zaterdag om 16.00 uur wordt de nieuwe expositie geopend.

Zaterdag opening nieuwe expositie
Werken van Hendrik Valk 
te zien in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting KCA presen-
teerde vorige week haar nieuwe 
programma met tal van interessante 
tentoonstellingen! Het seizoen wordt 
deze week  geopend met een over-
zichtstentoonstelling van de schil-
der Hendrik Valk (1879-1986). Schil-
derijen en tekeningen die de kijker 
de mogelijkheid bieden tot zich ver-
diepen in de zeer precieze werkwij-
ze van de kunstenaar. ‘Bevrijd van 
het overbodige’ is de thema van de 
expositie die gratis te bezichtigen is 
in Het Oude Raadhuis van 28 au-
gustus tot en met 5 oktober.
Hendrik Valk is bekend geworden 
als maker van sobere en geconcen-
treerde werken, waarin hij met zo 
min mogelijk middelen het wezen 
van zijn onderwerp probeerde uit te 
drukken. Favoriete thema’s zijn por-

tretten, landschappen, (bloem) stil-
levens  en naakten. In de kunstge-
schiedenis wordt hij vaak geassoci-
eerd met de beweging van De Stijl, 
zelf heeft hij daar nooit bij aan willen 
sluiten. Wel heeft zijn werk het zelf-
de monumentale en tijloze karakter.
KCA presenteert tientallen werken 
die samen een goed overzicht ge-
ven van zijn oeuvre. Alle werken zijn 
afkomstig uit het bezit van de naza-
ten van de kunstenaar.
Caroline Roodenburg, kunsthistori-
ca en auteur van kunstcatalogi, zal 
de expositie aanstaande zaterdag 
30 augustus om 16.00 uur officieel 
openen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Het Oude  Raadhuis 
in de Dorpsstraat is iedere donder-
dag tot en met zondag geopend tus-
sen 14.00 en 17.00 uur.

Jeugd- en dameskleding-
beurs in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 13 sep-
tember organiseren Joke, Leni en 
Truus de eerste kledingbeurs van 
het seizoen in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De beurs is voor jeugd-en 
dameskleding vanaf maat 140. Kle-
ding inbrengen kan weer op vrijdag  
van 20.30 tot 21.00 uur, de verkoop 
is zaterdag tussen 10.30 en 13.00 
uur en het uitbetalen staat gepland 
tussen 15.30 en 16.00 uur. De twee-

de beurs is  een maand later en wel 
op 11 oktober Het is dan babybeurs 
tot Er kan gebeld worden voor in-
formatie en/of een inschrijfnummer 
naar Joke Koolen, tel. 0297-329408 
op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, 
Leni Buisma, tel. 0297-360942 van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
15.00 en 17.00 uur en naar Truus de 
Geus, tel. 0297 -323072.

Ook is er een exposistie te zien op de Historische Tuin.

Veiling met bloemen en 
appels op Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
30 augustus vindt er weer een ou-
derwetse veilsessie plaats op de 
Historische Tuin Aalsmeer. Om 15.00 
uur kunnen de bezoekers bloemen 
en planten kopen op de klok in de 
nagebouwde veiling met de antie-
ke veilingklok uit het vroegere Bloe-
menlust. Veilingmeester deze mid-
dag is Luus Hooyman. Geveild wor-
den onder andere bloemen en plan-
ten welke op de Tuin gekweekt zijn, 
Ook zijn er nog Piet Vissers, de be-
roemde Aalsmeerse snijbonen, en 
de eerste geplukte appels gaan on-
der de veilhamer. 

Expositie
Momenteel is er expositie van de 
Eindhovense kunstenaar Hetty de 
Boer-Blonk die deel uitmaakt van de 
kunstroute op de Tuin te zien. Zij is 
sinds 1999 actief op het terrein van 
beeldende kunst. Haar werk omvat 
beelden, objecten en panelen, al-
tijd vervaardigd uit oude verweerde 
materialen, zoals hout, steen, staal, 
rubber en organisch materiaal. Van-
uit het credo: ‘Niets is blijvend, com-

pleet en perfect’ schept Hetty een 
nieuwe wereld die er soms abstract 
uitziet, maar steeds figuratieve ele-
menten bevat. Tevens kunnen be-
zoekers de ingerichte stal van de 
boerderij van Oud Aalsmeer binnen 
stappen waar een Historisch Cen-
trum is ingericht. En het bezoek aan 
de Tuin kan gecombineerd worden 
met een rondvaart door de natuur  
en cultuurgebieden van de West-
einderplassen met de Westeinder 
Rondvaart. 

Dahlia’s in bloei
De Dahlia’s op de Tuin zijn zeker een 
bezoek waard, er zijn zo’n 55 ouder-
wetse variëteiten van grootbloe-
mig tot de kleine minjon en pom-
pon dahlia. De Tuin is nog geopend 
tot en met 11 oktober en is te be-
zoeken op zaterdag en zondag van 
13.30 tot 16.30 uur en op dinsdag tot 
en met vrijdag tussen 10.00 en 16.30 
uur. De entree is vanaf het Praam-
plein. Via de Tuinbrug en de Vissers-
brug is de Historische Tuin bereik-
baar. Voor meer informatie zie www.
htaalsmeer.org.

Vogelbeurs in Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
31 augustus organiseert de Vogel-
vereniging Aalsmeer en omstreken 
een grootse vogelbeurs in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. 
De beurs is open van 10.00 tot 13.30 
uur. 
De vogelbeurs heeft een andere op-
stelling gekregen waardoor de be-
zoekers gemakkelijk hun weg kun-
nen vinden en dit komt ten goede 
aan het vogel sortiment. Iedere vo-
gelliefhebber is welkom om vogels 
te kopen, te verkopen, te ruilen of 

om rond te kijken en vragen te stel-
len over vogels, voedsel en huisves-
ting. De entree bedraagt 50 euro-
cent voor iedereen die komt kijken 
of kopen. 
Wie vogels wil verkopen betaalt 1,20 
euro. Handelaren zijn aanwezig (al-
leen op uitnodiging) met diverse 
soorten vogels, zoals tropische vo-
gels, kanaries en kromsnavels.  Er 
is ook een handelaar aanwezig met 
diverse soorten voer, zoals zaden, 
zaadmengsels, meelwormen en vo-
gelbenodigdheden.

Promotie Jillz met optreden 
Chris Luka in de Praam
Aalsmeer - Vrijdag 29 augustus 
komt zanger Chris Luka optreden in 
danscafé de Praam in de Zijdstraat.
Hij zal een optreden verzorgen 
in verband met een promotietour 
van een nieuw drankje van Heine-
ken Nederland, Jillz genaamd. Jil-
lz bevat 5 procent alcohol en is een 
blend van cider, gerstemout en zui-
ver water met een fruitsmaakje. De 
ciderblend wordt geserveerd in een 
nieuw 18 centileter merkglas en 
heeft geen schuimkraag. De doel-
groep van Jillz zijn vrouwen tussen 
de 18 en 35 jaar. Volgens onderzoek 
van Heineken drinkt 63 procent van 
de vrouwen geen bier, omdat ze het 
drankje te bitter vinden. Iedereen 
vanaf 18 jaar is vrijdagavond wel-
kom in de Praam waar onder muzi-
kale begeleiding van Chris luka Jills 
gepresenteerd wordt. Chris Luka 
bracht op 16 juni jl. officieel de sin-
gle ‘Wacht op mij’ uit. Het nummer 
kwam vier dagen later in de Single 
Top 100 binnen op nummer 100. Lu-
ka maakt ook deel uit van het Cool-
down Cafe waarbij hij zich, na de 
hitsingle ‘Hey Baby’ aansloot.
Chris: “Wacht op mij is wie ik ben. 
De eerste noten schreef ik tien jaar 
geleden al, als één van m’n eerste 
nummers.” Na die tijd is het lied-

je gekneed, bijgeschaafd, gegroeid 
en ontelbare keren opgevoerd in al-
le hoeken van de wereld. Letterlijk, 
want na de middelbare school ver-
liet Chris Nederland voor een we-
reldreis van vier jaar, met gitaar en 
notitieblok, om de nodige muziek- 
en levenservaring op te doen. Het 
optreden in de Praam vrijdag begint 
om 23.00 uur. De toegang is gratis, 
maar vol is vol.

Winkeliersvereniging Centrum presenteert

Nieuw: Aalsmeerse Fashion 
Night tijdens de Feestweek
Aalsmeer - Op dinsdag 9 sep-
tember presenteert de Winkeliers-
vereniging Aalsmeer Centrum de 
Aalsmeerse Fashion Night. Twaalf 
ondernemers uit onze gemeente 
presenteren een wervelende show 
met kleding, schoenen, brillen en ju-
welen in de feesttent op het Praam-
plein. De bezoekers kunnen reke-
nen op de flitsende, afwisselende 
show op muziek met zowel sportie-
ve, vrijetijds kleding als het chique 
genre, kinderkleding, sets voor gro-
tere maten en lingerie. De najaars- 
en wintercollecties worden getoond. 
De kleding wordt afgewisseld met 
presentaties van schoenen, juwe-
len en brillen. Voor de organisatie 
van de Aalsmeerse Fashion Night 
heeft de Winkeliersvereniging een 
professioneel bureau in de arm ge-
nomen. Dit bureau verzorgt mode-
shows door het hele land, onder 
andere 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 iedere 
winkel wordt een aparte presentatie 

gegeven. In totaal is er plaats voor 
700 bezoekers, inclusief vijftig vip-
plaatsen helemaal voor aan. De toe-
gang is 12,50 euro. De vip-kaarten 
kosten 70 euro en dit bedrag is in-
clusief hapjes en drankjes. Deze be-
zoekers gaan echt als vips behan-
deld worden. Vanaf alle plaatsen zal 
de presentatie goed te zien zijn. De 
plaatsen worden rondom de lange 
en brede catwalk neergezet. 
De zaal gaat 9 september om 20.00 
uur open, Aalsmeer Fashion Night 
start vervolgens om 20.30 uur. In de 
pauze komt een bekende Aalsmeer-
se artiest optreden. Als de Fashion 
Night goed verloopt, zijn de onder-
nemers voornemens volgend jaar 
opnieuw dit evenement te organi-
seren. Deelnemers aan de flitsende 
show zijn Beau Grande, Big L, De-
nise Fashion, Van der Schilden Lin-
gerie, Small Talk, De Studio, Teddy’s 
Kinder- en positiemode, Hans He-
ij Schoenen, Henrita Schoenen, Ed 
Kriek Optiek, Sparnaaij Juweliers 
en Trendy Hair. Bij deze winkels zijn 
toegangskaarten te koop. De ver-
koop loopt goed, dus wacht niet te 
lang!

Met film, muziek én bloemen
Grandioos corsofeest in 
De Oude Veiling!
Aalsmeer - Het wordt een gewel-
dig feest zaterdagavond 6 septem-
ber voor heel Aalsmeer in De Ou-
de Veiling. De corso after party 2008 
staat op het programma en ieder-
een is van harte welkom om dit cor-
sofeest mee te komen vieren. Het 
feest is zowel voor alle betrokke-
nen van het bloemencorso als voor 
belangstellenden. Vrijwilligers van 
buurtschappen, corso-comité’s, me-
dewerkers en vrienden van het cor-
so, maar ook iedereen die zin heeft 
in een feestje kan deze corso after 
party 2008  meemaken. De toegang 
is natuurlijk gratis. Beneden in het 
restaurant kunnen bezoekers ge-
zellig zitten en rustig bijpraten, na-
tuurlijk vele herinneringen ophalen 
onder het genot van een hapje en 
een drankje en de corsofilm ‘Ver-
geet mij niet’ bekijken. Boven in het 

café kunnen de bezoekers gezellig 
een biertje drinken aan de bar en in 
de grote zaal draait de fantastische 
disco van Color Paradise met de dj’s 
Martijnn en Leon. Natuurlijk ademt 
De Oude Veiling een corsosfeer uit. 
De beroemde maquettes en natuur-
lijk bloemen zullen niet ontbreken. 
Ook een aantal foto’s is te bewon-
deren. En om de rokers gerust te 
stellen: er is een aparte rookruim-
te aanwezig! Zorg dat je er bij bent. 
Aanvang van het feest is om 20.30 
uur. Voor aanvang van het feest 
kunnen bezoekers eerst komen di-
neren in het restaurant alwaar een 
speciaal bloemrijk corsodiner wordt 
geserveerd. Hiervoor dient wel ge-
reserveerd te worden.  Grand Ca-
fé De Oude Veiling is gehuisvest in 
de Marktstraat 19 en telefonisch be-
reikbaar via 0297-368378.

Met fenomenale gastoptredens
Dippers presenteren geheel 
nieuw buurtslootspektakel!
Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember zullen de Dippers trachten u 
als publiek een uur lang te vermaken. 
Het programma is geheel vernieuwd 
en zal niet alleen bestaan uit zang 
en muziek, maar ook uit een aan-
tal korte schetsen op het witte doek 
en een aantal veau-de-ville-achtige 
achtervolgingen. Voor dit spektakel 
zijn ook weer een aantal fenome-
nale gastoptredens gepland. Op het 
programma staan onder andere de 
jongste accordeonist van Aalsmeer, 
de grappigste voordrachtskunste-
naar uit de regio, de kleinste zan-
gers van Nederland en de winnaars 
van de gouden treur-bokaal 2008. In 
tegenstelling tot eerdere berichtge-

ving was vorig jaar dus niet het laat-
ste optreden van de Dippers in de 
Buurtsloot. Wel was het vorig jaar 
het laatste Buurtslootconcert (oude 
stijl) van 2007. Meer nog dan in voor-
gaande jaren zal er een open podi-
um zijn waarop onaangekondigde 
gastoptredens kunnen plaatsvin-
den. Dus schroomt niet, komt allen. 
Neem uw ‘picknickmanden’ mee en 
een beursje met kleingeld, want de 
pet zal weer rondgaan na afloop! De 
aanvangstijd staat vast op 21.00 uur. 
De plek op de Uiterweg is dezelfde 
als voorgaande jaren, dankzij de ge-
heel belangeloze medewerking van 
W.V.Aalsmeer en W. Enthoven and 
friends.

Maandag gratis kennismakingsles
Salsadansen in The Beach
Aalsmeer - Salsadansen is geschikt 
voor iedereen en brengt zowel klei-
ne als grotere groepen samen in het 
dansen op tropische klanken. Met 
volop interactie, swingende heupen, 
maar vooral veel lol met elkaar is 
Salsa een belevenis op zich! 
Op maandag 1 september organi-
seert The Beach aan de Oostein-
derweg in samenwerking met Sal-
sa.nl een gratis kennismakingsles 
voor beginners en gevorderden. De 
beginners proefles begint om 19.00 
uur en de gevorderden proefles 

start om 20.15 uur. Vanaf de tweede 
week in september start The Beach 
op de maandagavond met een ver-
snelde cursus voor beginners en ge-
vorderden. Afhankelijk van je eigen 
kennis en kunde is instromen op al-
le niveaus mogelijk. Deze cursussen 
bestaan uit vier lesavonden van elk 
twee achtereenvolgende lesuren. 

Voor meer informatie surf naar:
www.beach.nl, bel met 0297-347444 
of kom gratis de kennismakingsles 
bijwonen!

Straatband op Bon Ami Live
Aalsmeer - Bon Ami Live begint 
voor de oudere jongeren ofwel 25 
plussers aanstaande zondag 31 au-
gustus weer. Het spits wordt na de 
zomerstop afgebeeten door de Als-
jemaar van de Straatband. De dj 
zal  muziek uit de jaren tachtig en 
negentig draaien. De geroutineer-
de Straatband bestaat uit André 
Alderden en Bob Enthoven op gi-

taar, Remco de Hundt op toetsen, 
Ab Hansen op bas, Peter Geleijn op 
drums en Niels Truijens, Mieke van 
Trigt en Lenie Zuijderhoudt op zang-
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.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

IEdErE zATErdAG GITAArSnArEn In dE AAnbIEdInG

SAlvAdOr COrdEz, SPECIAAl vOOr 
vrOUWEn (klASSIEkE GITAAr) 149,-

WEbSITE IS vErnIEUWd, bOOrdEvOl InFOrMATIE
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Foto uit 1975 VVA Kantine, Freek met zijn Rolling Stones act.   

Nu kaarten bestellen voor 
reünie van Lions Disco!
Aalsmeer - Op zaterdag 4 oktober 
gaan de deuren van de VVA kanti-
ne aan de Dreef weer open voor een 
reünie van Lion’s Disco. Ben jij be-
zoeker geweest vanaf de begin ja-
ren zeventig? Dan is dit je kans om 
nog eens lekker uit je bol te gaan. 
Met de muziek uit de tijd van de 

soul, rock, punk, enz. Via de site 
www.lionsdisco.com kunnen kaar-
ten gereserveerd worden, maximaal 
vier kaarten per bestelling. Wacht 
niet te lang, vol is vol. Cees, Walter, 
Willem en de Witte hopen ook jou te 
mogen begroeten. Meer informatie 
is te vinden op genoemde site.

De band Cyanide verzorgt vrijdag 5 september een optreden in de N201.

Nieuw seizoen vol ‘vette’ 
bands en dj’s in de N201
Aalsmeer - Vrijdag 5 september 
is in het jongerencentrum aan de 
Zwarteweg de aftrap van een nieuw 
seizoen boordevol bands, acts en 
dj’s uit alle populaire culturele stro-
mingen van dit moment. Vrijdag be-
treden maar liefst drie bands het 
N201-podium waarvan twee al eer-
der een erg geslaagd optreden in 
de N201 hebben verzorgd. Cyani-
de speelt een degelijk potje metal, 
een beetje in de stijl van bands als 
Deftones en Korn. Aftershock speelt 
meer oldschool hardrock van bands 
als AC/DC en Motörhead. Marozia 
speelt voor het eerst in de N201 en 
is een lekker vette hardrock en sto-
nerband. 
Ook veel andere muziek uiteraard, 
want zoals elke vrijdag hoor je voor 
en na de bands alle hete alternatie-
ve hits van vroeger en nu! Het wordt 
gezellig, wees erbij, maar let op: de 
N201 is voortaan vrijdags een half 
uur eerder open, dus vanaf 21.00 
uur. De bands beginnen ook eer-
der met spelen dan voorheen, waar-
schijnlijk begint de eerste band zo 
rond 21.30 uur. De entree is gratis.

Basic Night voor tieners
De heetste disco van de wijde om-
trek gaat zaterdag 6 september 
weer van start in het jongerencen-
trum. Vanaf deze dag is er weer elke 
maand Basic Night in de N201 voor 
iedereen vanaf 14 jaar. Dj Norman 

is er zoals altijd weer bij en ook veel 
andere nieuwe of bekende gezich-
ten zullen plaatsnemen achter de 
draaitafels. Zij zullen zorgen voor de 
vetste dance- en feesthits van nu: 
house, urban, top40, après-ski, Ne-
derlandstalig, alles komt voorbij. 

Zoals altijd is een legitimatie of pas-
je verplicht. Het eerste feest kunnen 
er geen pasjes gemaakt worden, 
want de nieuwe pasjeshoek is nog 
niet gereed. Vanaf de Basic Night 
op 4 oktober is het maken van een 
pasje weer verplicht. Het feest be-
gint om 21.00 en duurt tot 1.30 uur. 
De entree is 5 euro.

Playhouse en Hardknockers
Er staan dit najaar veel leuke fees-
ten op het programma. Op de web-
site van de N201 kun je het hele 
programma vinden, maar hier alvast 
een greep uit het aanbod: Zaterdag 
4 oktober Basic Night, zaterdag 11 
oktober Playhouse met house/tech-
no-muziek met onder andere dj Va-
to Gonzales, zaterdag 18 oktober 
Hardknockers met hardstyle, tek en 
jump met onder andere Alpha2, za-
terdag 1 november Halloween. Het 
ultieme cultfeest met onder ande-
re metal van Divine Sins, zaterdag 8 
november Basic Night en zaterdag 
29 november Hardknockers met on-
der andere dj’s Ruthless en dr. Ru-
de.

Feestweek Aalsmeer van 8 tot en met 14 september

Dutch party met Wolter 
Kroes en Nick & Simon
Aalsmeer - Op maandag 8 sep-
tember barst op het Praamplein de 
Aalsmeerse feestweek los. De tent 
is deze avond voor de stichting Pra-
menrace In Ere die een sportavond 
houdt voor de deelnemers aan de 
pramenrace ter behandeling van de 
startnummers. Op dinsdag 9 sep-
tember staan een gehandicapten-
middag en de kinder- en dorpsloop 
op het programma en wordt het 
vast een spektakel tijdens de eerste 
Aalsmeerse Fashion Night met pre-
sentaties door twaalf ondernemers 
uit onze gemeente. Woensdag zijn 
kinderen welkom voor de show ‘Op 
’t puntje van je stoel’ en ’s avonds 
kan er gerockt worden tijdens 
Aalsmeer Live! Met de Mac Jigger 
Band en de Hucksters. Donderdag 
11 september staat in het teken van 
de Miss Aalsmeer verkiezing en op-
tredende artiesten deze avond zijn 
Jan Leliveld, Monique Smit en de 3 
J’s uit Volendam en Jeroen van der 
Boom. Vrijdagmiddag krijgen de ou-
dere inwoners een gezellige middag 
aangeboden en ’s avonds presen-
teert de organisatie een Dutch par-
ty. Een beregezellige feestavond met 
optredens van Glennis Grace, Wol-
ter Kroes en Nick en Simon. Glennis 
Grace heeft onder andere Neder-
land vertegenwoordigd tijdens het 
songfestival met haar nummer ‘My 
impossible dream’ in 2005. Glennis 
is een zangeres die met haar impo-
nerende stemgeluid en professio-
nele performance zeker een veelbe-
sproken act zal presenteren. Wolter 
Kroes is inmiddels geen onbeken-
de meer in Nederland. Als artiest zit 
hij nu ruim tien jaar in het vak. Wol-
ter Kroes is doorgebroken dankzij 
het winnen op 20-jarige leeftijd van 
een talentenjacht en deze verander-
de zijn hele leven. Inmiddels is Wol-
ter geliefd bij jong en oud en mag 
hij tijdens grote concerten zo’n tien-
duizend uitzinnige fans verwelko-

men. Nick Schilder en Simon Kei-
zer zijn eveneens waanzinnig popu-
lair. De vrienden van Jan Smit heb-
ben een unieke stemmen-combi-
natie en maken sinds vijf jaar sa-
men muziek. Nick heeft meegedaan 
aan Idols en bereikte hier een elfde 
plaats. Gitaar speelt hij al vanaf zijn 
achtste levensjaar. Simon zingt en 
schrijft nummers met Jan Smit. Hij 
wilde vanaf zijn vierde jaar al zan-
ger worden en, zoals bekend, is dit 
zeker gelukt! Tussen de optredens 
door zorgt dj Martijn voor muziek en 
entertainment! De Dutch party be-
gint vrijdag 12 september om 20.30 
uur, tent open vanaf 20.00 uur, en de 
toegang in de voorverkoop bedraagt 
17 euro. Er zijn overigens al heel veel 
kaarten verkocht. Dus wil je er bij? 

Dan snel naar één van de voorver-
koopadressen. In het centrum zijn 
dit danscafé de Praam en de Plan-
tage boekhandel in de Zijdstraat en 
de Oude Veiling in de Marktstraat. In 
zuid is primera De Ridder in de Op-
helialaan het voorverkoopadres. Za-
terdagavond 13 september presen-
teert de organisatie een pramenbal 
met eveneens optredens van beken-
de zangers. Zo komen Eddy Walsh, 
Gerard Joling, de Gebroeders Ko en 
de allround coverband Sesam naar 
de feesttent in Aalsmeer. Ook voor 
deze avond is de interesse groot en 
loopt de voorverkoop ‘als een speer’. 
De feestweek wordt besloten op 
zondagmorgen 14 september met 
een kerkdienst. Meer weten? Kijk 
op www.feestweek.nl.

Nieuws over de 
pramenrace!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
er weer een opdracht voor de pra-
menrace bekend gemaakt. Deze 
opdracht is bij post Over de Brug, 
in Aalsmeer bekend als de IJzeren-
brug. Traditiegetrouw moet er hier 
weer wat worden ingeleverd. Maar 
wat, via www.radioaalsmeer.nl uit-
zending gemist, kan je de uitzen-
ding nog een keertje beluisteren.
Het SPIE-bestuur willen iedereen er 
nogmaals op attenderen, dat je niet 
ingeschreven bent als het startgeld 
niet overgemaakt is. Doe dit zo snel 
mogelijk. Hoe later er betaald wordt, 
des te lastiger is het. En 6 septem-
ber nadert. Vanaf deze dag gaat het 
inschrijfgeld omhoog. Vanaf 1 sep-
tember, staat er een lijst op de web-
site, zodat je kunt zien wie er wel en 
wie er niet zijn ingeschreven.

Merklap met spreuk
Afgelopen week zijn veel vragen 
binnen gekomen over de merklap. 
Want hoe groot moet deze zijn, moet 
deze oud of nieuw zijn en wat moet 
er op staan? De grootte maakt niets 
uit, zolang er maar een spreuk op 
staat en het startnummer van het 
team. Het liefst ziet SPIE een nieu-
we merklap met een nieuwe spreuk. 
Het team met de mooiste merklap 
en spreuk wordt uitgenodigd door 
het SPIE-bestuur voor een etentje.  
Een goede reden dus om extra je 
best te doen.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - De kaartavond van 
buurtvereniging Hornmeer is afge-
lopen vrijdag weer goed bezocht. 
Liefst 47 trouwe klaverjassers en 
jokeraars wisten de weg te vinden 
naar het buurthuis in de Roerdom-
plaan.  De prijzen werden dit keer 
eerlijk verdeeld tussen de dames 
en heren. Op één zijn Nico Bes-
selsen en Nel Wey geëindigd met 
5901 punten. Plaats twee was voor 
Essy van Es en Tiny van der Polder 
met 5443 punten, plaats drie voor 
Piet van Zijverden en Jaap Combee 
met 5068 punten, plaats vier voor 
Ans Doeswijk en Riet Hoekman 
met 5057 punten en op plaats vijf 
zijn Ben Johannesen en Siem Bur-
gers geëindigd met 5007 punten. De 
poedel ging naar het duo Paul van 
Aalst en Meindert van de Terp met 
3174 punten. Bij het jokeren behaal-
de Nel Schouten de hoogste eer. De 
volgende koppelspeelavond is vrij-
dag 29 augustus, de zaal is vanaf 
19.30 uur. Om 20.00 uur gaan de 
kaarten verdeeld worden. Iedereen 
is welkom in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. 

Après-ski feest met dj Kees 
en de Foppers in 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. 

Optreden ‘Epica’ in P60
Amstelveen - Zaterdag 30 augus-
tus verzorgt de band Epica een op-
treden in poppodium P60. Epica 
koppelt het vuur van de metal aan 
de kracht van sferische arrange-
menten, die zijn geïnspireerd door 
filmmuziek. 
Sprankelende betovering en vervoe-
ring met veel spiritualiteit in de tek-
sten. Maar vergeet niet hoe strak, 
heftig en overdonderend Epica mu-
zikaal tekeer gaat. De ritmesec-
tie met Yves Huts op bas koppelt 

kracht aan souplesse, de gitaarpar-
tijen van Mark Jansen en Ad Sluijter 
beuken er vlijmscherp op los, ter-
wijl de keyboards van Coen Jans-
sen uitblinken in zowel power als 
sfeer. En vergeet ook niet de duis-
tere grunts van Mark, die zo mooi 
contrasteren met natuurlijk de ho-
ge zangstem van frontvrouw Simo-
ne Simons. P60 in het stadshart is 
open vanaf 20.30 uur. De toegang 
bedraagt in de voorverkoop 14 en 
aan de deur 16 euro.

Eigenzinnig 
cabaret in 
Bacchus
Aalsmeer - Een vijftal cabaretvoor-
stellingen presenteert de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer in het 
nieuwe seizoen. Het seizoen wordt 
geopend op 11 oktober door het 
Vlaamse duo ‘Ter bescherming van 
de Jeugd’. De humor van deze win-
naars van het Leids Cabaret Festi-
val in 2008 is fijn, absurd, herken-
baar en vervreemdend tegelijkertijd. 
Op 22 november is het Bacchus-po-
dium voor Nina de la Croix en Dani-
el van Veen. Nina is enthousiast en 
energiek en haar liedjes zitten vol 
leuke tekstvondsten. Daniël zingt 
subtiel lichtzinnige liedjes aan de 
piano. Voor de eerste voorstelling in 
het nieuwe jaar, op 10 januari, heeft 
KCA Johan Goossens gecontrac-
teerd. Hij brengt de voorstelling Pu-
naise en heeft het over het studen-
tenleven, de liefde en de tijd waar-
in we leven. Op 7 maart komt Wille-
mijn Smeets naar Aalsmeer. In haar 
eerste avondvullende programma 
met de titel ‘Grip’ bekritiseert zij de 
maatschappij en zingt hierover. De 
laatste cabaret-avond van het sei-
zoen is op 25 april. Drie finalisten 
van PIT kleinkunstfestival brengen 
vernieuwend en eigenzinnig thea-
ter. Alle voorstellingen beginnen 
om 21.00 uur. De zaal is open van-
af 20.15 uur. Kaarten à 10 euro kun-
nen, indien nog in voorraad, aan de 
zaal worden gekocht of tien dagen 
voor aanvang gereserveerd worden 
via de website www.cultureelcafe-
bacchus.nl. 

Beelden en 
schilderijen
in Sous-Terre
Aalsmeer - De expositieruimte en 
de grote beeldentuin van galerie 
Sous-Terre aan de Kudelstaartse-
weg zijn ingericht met werk van een 
groot aantal gerenommeerde kun-
stenaars die door de galerie verte-
genwoordigd worden. De collectie 
biedt een enorme verscheidenheid 
aan beelden en schilderijen van be-
kende kunstenaars als Paula Evers, 
Jonneke Kodde, Hans Vanhorck, 
Marianne Y Naerebout, Peter Me-
ijer, Martha Wayop, Paul Mühlbau-
er, Franz Bodner, Hildegard Wagner 
en vele anderen. Gedurende de zo-
mermaanden heeft de galerie een 
fantastische actie. Bezoekers van de 
galerie kunnen in het bezit komen 
van een uniek en nieuw schilderij 
van Bernadette Zeegers ter waarde 
van 2500 euro. Het prachtige doek 
heeft als titel ‘Garden of my soul’ en 
meet 110 bij 110 centimeter. Gedu-
rende de actie is het doek te bezich-
tigen in de galerie. Iedereen die vóór 
zondag 28 september 15.00 uur een 
kleine enquête invult en die in de 
bus in de hal van de galerie depo-
neert doet mee. Op 28 september 
wordt tijdens een feestelijke bijeen-
komst onder het genot van een hap-
je, een drankje en live-muziek om 
15.30 uur de winnaar bekend ge-
maakt. Galerie en beeldentuin Sous-
Terre (tegenover de watertoren) is 
het hele jaar open op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur of te 
bezoeken na het maken van een af-
spraak via 0297-364400 of info@ga-
lerie-sous-terre.nl

Cursus Creatief schrijven 
bij SWOA voor senioren
Aalsmeer - “Daar kan ik wel een 
boek over schrijven”, zeggen men-
sen wel eens in een opwelling als 
ze het een en ander hebben mee-
gemaakt in hun leven. Maar vaak 
blijkt dat het gemakkelijker is ge-
zegd dan gedaan. Want hoe begin 
je, hoe pak je dat aan en hoe breng 
je daar structuur in aan? 
In de schrijfgroep onder begeleiding 
van Bram Landzaat wordt geleerd 
hoe een kort of lang verhaal en ge-
dicht wordt opgebouwd en hoe het 

geschrevene zo boeiend mogelijk 
kan overkomen. De verhalen (maar 
ook gedichten) kunnen zowel au-
tobiografisch als fictief zijn. Denkt 
u er wel eens aan en zou u het wel 
eens willen? Maar is het er nooit 
van gekomen? Nu is er de moge-
lijkheid. Op 29 september start er bij 
voldoende aanmeldingen weer een 
cursus bij de SWOA. Het gaat om 
zeven bijeenkomsten op de maan-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
De overige data zijn 13 en 27 okto-

ber, 10 en 24 november, 18 en 22 
december. De cursus vindt plaats in 
Wijksteunpunt Meander in de Cle-
matisstraat 20 en de kosten zijn 26 
euro. Voor inlichtingen en aanmel-
ding kan tijdens kantooruren con-
tact opgenomen worden met de 
SWOA, tel. 323138 (bgg 344094).

Cursus Spaans voor senioren
Spaans is niet alleen een prachti-
ge taal, het Spaans wordt over de 
hele wereld gesproken door bijna 
400 miljoen mensen, niet alleen in 
Spanje, maar ook in de Verenigde 
Staten en Midden- en Zuid-Ameri-
ka. Misschien gaat u graag op  va-
kantie naar een Spaans sprekend 

land, of u heeft familie in Spanje. 
Misschien overweegt u zelfs om in 
de toekomst een deel van het jaar 
in Spanje door te brengen. Iedereen 
heeft zo zijn of haar eigen reden om 
Spaans te leren. Docente Elly Kea 
verzorgt in wijksteunpunt Mean-
der een cursus Spaans voor seni-
oren. De beginnerscursus start op 
woensdagochtend 3 september om 
9.15 uur en bestaat uit vijftien twee-
wekelijkse lessen van anderhalf uur. 
Voor aanmelding: tel 0297-323138
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Alsmar Pop Koor hervat 
de repetities in N201
Aalsmeer - Ook voor het Alsmar 
Pop Koor is het zomerreces voorbij. 
Het koor heeft zijn jubileumjaar af-
gesloten en begint dinsdag 2 sep-
tember om 20.00 uur in jongeren-
centrum N201 aan de Zwarteweg 
met de repetities voor een geheel 
nieuw programma. Het Alsmar Pop 
Koor staat onder leiding van Bram 
Landzaat en zingt populaire muziek 
in de breedste zin van het woord. 
Het koor is enigszins aan verjon-
ging toe en is op zoek naar enthou-

siaste aspirantleden (tot circa 40 
jaar). Noten lezen is geen vereiste. 
Er wordt gewerkt met cd’s waarop 
de verschillende zangpartijen te ho-
ren zijn. De koorleden luisteren deze 
cd’s thuis af en studeren hun par-
tij in zodat er tijdens de repetitie op 
dinsdagavond geschaafd kan wor-
den aan het totale geluid. 
Ook zin om te zingen? Inlichtingen 
bij Bram Landzaat tel. 0297-321837 
of via de mail: alsmarpopkoor@hot-
mail.com.

Dit jaar ook aandacht voor rallysport
HiBRA motorsportevenement 
belooft weer groot spektakel!
Aalsmeer - Op zondag 14 septem-
ber wordt in Aalsmeer op het be-
drijventerrein Hornmeer voor de ze-
vende keer het motorsportevene-
ment HiBRA georganiseerd. Naast 
historische motoren zullen dit jaar 
ook weer auto’s en de rallysport een 
prominente plaats innemen in het 
programma. 
De HiBRA maakt onderdeel uit van 
Aalsmeer Festival en heeft in kor-
te tijd grote bekendheid verworven 
als een evenement dat jaarlijks ruim 
10.000 bezoekers trekt. Op het be-
drijventerrein Hornmeer kunnen de 
bezoekers genieten van spectacu-
laire demonstraties en races met 
historische motoren, die worden 
verreden door het Classic Racing 
Team en special guests. Het gratis 
toegankelijke spektakel zal op zon-
dag 14 september rond de klok van 
11.00 uur van start gaan. Dan wordt 
er door alle klassen een trainings-
manche gereden van ongeveer tien 
minuten. Na een korte pauze wordt 
vervolgens gestart met de demo-
races. Dit jaar pakt de HiBRA ook 
weer uit met een paar spectaculaire 
extra activiteiten.

Motoren en sportauto’s
Alle klassen zijn weer vertegenwoor-
digd met een goed gevuld deelne-
mersveld. Bekende namen uit de 
Nederlandse motorsportwereld als 
Jan de Vries, Cees van Dongen en 
Aalt Toersen hebben hun medewer-
king toegezegd, maar ook diverse 
buitenlandse coureurs zullen acte 
de présence geven. Bij de zijspan-

nen gaan de rijders dit jaar de on-
derlinge strijd aan voor de winst 
van de Flynth Zijspan Bokaal. In een 
drietal spectaculaire demonstraties 
zullen enkele nationale topcoureurs 
deze dag het publiek ook laten ken-
nismaken met de rallysport in Ne-
derland. 
Deelnemers zijn onder andere het 
voltallige KNAF (Koninklijke Neder-
landse Autosport Federatie) Talent 
First Team Holland dat dit jaar deel-
neemt aan het Junior World Rally 
Championship. 

Formule 1 Roadshow
ING is dit jaar aanwezig met de 
spectaculaire ING-Renault Formule 
1 Roadshow. In één van de twee si-
mulatoren kunnen de toeschouwers 
zelf ervaren hoe het is om een ING 
Renault Formule 1 auto over een 
Grand Prix circuit te sturen. Naast 
deze en diverse andere spectaculai-
re demonstraties met quads worden 
er tijdens het HiBRA-evenement 
ook door bedrijven activiteiten ge-
organiseerd. Zo is bij Auto Maas de 
nieuwe SEAT Ibiza te bewonderen. 
Al met al belooft de HiBRA op zon-
dag 14 september weer een prach-
tig programma, dat de komende tijd 
wellicht nog wordt aangevuld met 
andere activiteiten. Voor motor- en 
autosportliefhebbers een evene-
ment om niet te missen en voor al-
le anderen een ideale gelegenheid 
om eens kennis te maken met de 
wereld van snelheid en verschroeid 
rubber. Voor meer informatie: www.
hibra-aalsmeer.nl.

Tweede Rabo Shantyfestival 
Leimuiden - Op zondag 14 sep-
tember organiseert shantykoor De 
Marconisten in samenwerking met 
de café’s René uit Leimuiden en Red 
Kees in Burgerveen voor de twee-
de maal het Rabo Shantyfestival. 
Dit naar aanleiding van het gewel-
dige succes van het eerste festival 
in 2007. 
De opzet van dit festival is nagenoeg 
gelijk  aan de succesformule van vo-
rig jaar. Er zal weer een boot varen 
om de koren van Leimuiden naar de 
Leimuiderdijk te brengen. 
De organisatie heeft weer kans ge-
zien om enkele goede koren naar 
Leimuiden te halen. 
Deelnemers aan het festival zijn 

’t Kraaiennest uit Zevenhuizen, ’t 
Staende Tuygh uit IJmuiden, de IJs-
selmannen uit Ouderkerk aan de 
IJssel en de Ringvaartzangers uit 
Weteringbrug. 
En natuurlijk het vooral in de omge-
ving bekende shantykoor De Mar-
conisten zelf treedt op. 
Om 13.50 uur wordt  het festival ge-
opend waarna om 14.00 uur de po-
dia bezet zullen worden door de 
shantykoren. 
Rond 19.00 uur zullen alle deelne-
mende koren nog gezamenlijk en-
kele liederen zingen. Het belooft 
een muzikaal spektakel te worden 
en natuurlijk bent u/jij van harte 
welkom.

Kudelstaartse Irene Kramer 
op artistieke markt Bergen
Kudelstaart - Op donderdagavond 
28 augustus wordt rondom de ru-
inekerk in Bergen de laatste artis-
tieke markt van dit jaar gehouden. 
Vanaf 17.00 tot 22.00 uur kunnen 
bezoekers genieten van allerlei am-
bachten en beeldende kunstenaars. 
De markt is een absolute aanrader 
om heen te gaan vanwege de gezel-
lige sfeer in Bergen en zijn vele leu-
ke winkeltjes en eetgelegenheden.
Op 28 augustus exposeert Irene 
Kramer in één van de marktkramen 
haar werk. Samen met Elbrich Tas is 
hun (voorlopige) standplaats gelo-
kaliseerd voor café-restaurant Het 
huis met de pilaren. Het werk van de 
Kudelstaartse bestaat voornamelijk 

uit olieverfschilderijen al dan niet in 
combinatie met acrylverf. 
De schilderijen zijn vaak opgebouwd 
met heldere en diepe kleuren waar-
door er een frisse uitstraling ont-
staat. Er is een wisselende expositie 
te zien van onder andere tulpen en 
koeien. Tevens is het mogelijk om in 
opdracht een schilderij te laten ma-
ken en tijdens de markt hierover van 
gedachten te wisselen. 
Het is heel leuk om de laatste don-
derdagavond van deze markt te 
combineren met een lekker eten-
tje in Bergen. Voor meer informatie 
over het werk van de Kudelstaart-
se, bezoek de website: www.Irene-
kramer.nl.

Nieuwe leden en gastzangers welkom
ACOV gaat weer zingen!
Aalsmeer - Op donderdag 28 au-
gustus hervat de Aalsmeerse Chris-
telijke Oratorium Vereniging de re-
petities. 
Om 20.00 uur worden alle leden ver-
wacht in Irene om te starten met het 
instuderen van het Weihnachtso-
ratorim van Bach, dat zal worden 
uitgevoerd op 20 december in De 
Bloemhof. 
Onder de enthousiaste leiding van 
dirigent Herman Paardekooper zal 
in een strak schema toegewerkt 
worden naar een prachtig concert. 
Nieuwe leden en gastzangers zijn 
van harte welkom. Voor meer infor-
matie zie de website: www.acov.nl. 
Een email sturen kan naar secre-
taris@acov.nl en voor telefonische 
informatie kan gebeld woren naar 
0297 329443.

Dirigent Herman Paardekooper van 
de ACOV.

Amerikanen Danger en Spinner 
op Mijdrechtse Blues Night
Mijdrecht - De organisatie van de 
Mijdrecht Blues Night is er weder-
om in geslaagd een uitstekend pro-
gramma samen te stellen. Het pro-
gramma opent om 18.00 uur met 
FortNight Swing. FortNigth Swing is 
een verfrissende, verkwikkende 20 
koppige bigband die een verrassen-
de combinatie van muziek en enter-
tainment ten toon spreid.
Na FortNight Swing speelt vanaf 
20.00 uur de Little Boogie Boy Blues-
band, een belangrijke vertegen-
woordiger in Nederland van de Chi-
cago-blues. Hein ‘Little Boogie Boy’ 
Meijer is een ‘youngblood in blues’ 
Zijn naam heeft deze Aalsmeerder 
te danken de bluescoryfee John Pri-
mer. Naast  Chicago-blues beheerst 
hij vele bluesstijlen, echter zijn roots 
liggen duidelijk in de Chigaco-blues. 
Zijn timing en stijl van spelen onder-
scheidt hem van al zijn blanke leef-
tijdsgenoten. Alle bekende blues-
licks beheerst en timed hij in de per-
fectie tot een creatieve mix, waar-
in gevoel en techniek versmolten 
zijn tot een meeslepende, dynami-
sche act, die altijd weer verrassend 
en pakkend is. Zijn donkerbruine 
stem volgt de timing van zijn spel 
op unieke wijze, wat hem maakt tot 
een groots muzikant. De volgende 
band op het programma is Captain 
Heartbeat met als special guest To-
ny Spinner. Captain Heartbeat is een 
blues en soul coverband van elf per-
sonen. De zanger en  achtergrond-
zangeressen weten zich gesteund 
en opgepept door een swingen-
de ritmesectie, een geweldige gita-
rist, een jonge en talentvolle toetse-
nist en een spetterende blazerssec-
tie. die zorgen voor een onvergete-
lijke show. Door de uitgebreide be-
zetting slaagt de band er uitstekend 
in een fantastisch show neer te zet-
ten waarbij stil blijven staan haast 
onmogelijk is!
Om die reden heeft Captain Heart-

beat in korte tijd een prima repu-
tatie opgebouwd. De show is zelfs 
nog uitgebreid met speciale gast To-
ny Spinner. Vanaf 1999 is Tony vas-
te achtergrondzanger en ondersteu-
nend gitarist bij de wereldformatie 
TOTO. Hij zingt de leadpartij op een 
van TOTO’s grote succesnummers 
‘I can’t stop loving you’. De Blues 
Night wordt afgesloten met headli-
ner Duke Danger. Duke is geboren 
en opgegroeid in Daytona Beach, 
Florida. Nog voor zijn pubertijd goed 
en wel begon werd Duke al geïn-
spireerd door bluesartiesten als Al-
bert King, Freddie King, James Cot-
ton, Junior Wells, Little Milton en Et-
ta James. Maar de grootste ontdek-
king moest nog komen: Duke ont-
dekte BB King en was vastbera-
den: hij zou een bluesman worden! 
Hij speelde onder andere met the 
Allman Brothers, Johnny Tillotson, 
Clarence Carter, Bo Diddley, James 
Cotton, the Tams, the Drifters, the 
Coasters, the Platters, Jackie Wilson 
en Albert King. Duke’s internatio-
nale erkenning kwam echter in de 
13 jaar als lead gitarist van de King 
of Rock and Roll, “Jerry Lee Lewis”, 
waarmee hij in diens topjaren in-
tensief toerde en platen opnam. En 
voor zijn compositie “If it ain’t one 
thing it’s” kreeg hij zeven Grammy 
nominaties. 
Duke Danger ontpopte zich niet al-
leen als blueskenner, maar ook als 
getalenteerd gitarist en soulblues 
zanger. Hij combineert een rock 
‘n’ roll presentatie met een vleug-
je Memphis soul, New Orleans jazz 
maar bovenal alle stromingen uit 
zijn omvangrijke bluescollectie. Hij 
noemt zijn stijl `Southern Blues’, 
blues met meer soul dan de beken-
dere Chicago- of Texas blues. 
De Blues Night aanstaande zater-
dag 30 augustus begint om 18.00 
uur en is op het Raadhuisplein te 
Mijdrecht.

Muziekvereniging Sursum 
Corda weer begonnen
Aalsmeer - Sursum Corda is weer 
begonnen met de repetities. Afge-
lopen vrijdag was de eerste repetitie 
die gelukkig erg druk bezet was zo-
dat er een goed begin kon worden 
gemaakt met het seizoen. Binnen-
kort staat een aantal optredens op 
het programma. 
Zaterdag 13 september speelt Sur-
sum Corda voorafgaand aan de pra-
menrace in de tuin van zorgcentrum 
Aelsmeer. Daar zal ook het Rode 
Kruis aanwezig zijn met bewoners 
van Ons Tweede Thuis. Omdat de 
vereniging op zondag 28 septem-
ber tachtig jaar bestaat, zal er een 
avond-zangdienst in de Dorpskerk 
begeleid worden. Op uitnodiging 
van de muziekvereniging uit Zeg-

ge zal Sursum Corda op 25 oktober 
medewerking verlenen aan een uit-
wisselingsconcert. Genoeg te doen 
dus voor de leden van de muziek-
vereniging.

Meedoen?
Als u een blaasinstrument bespeelt 
en graag in groepsverband wilt mu-
siceren, neem dan contact op met 
de vereniging. Iedere vrijdagavond 
repeteren de leden van Sursum Cor-
da vanaf 20.00 uur in gebouw Ire-
ne in de Kanaalstraat 12 in het cen-
trum. Kom gerust een keer langs om 
kennis te maken, of neem contact 
op via de website: www.sursumcor-
da-aalsmeer.nl. U/jij bent van har-
te welkom.

Lezing over China en veiling
‘Postzegelen’ in Parochiehuis
Aalsmeer - Maandagavond 1 sep-
tember start, na enkele maanden 
van rust, het nieuwe seizoen bij 
Postzegelvereniging Aalsmeer. Het 
zal even wennen zijn, maar de ver-
zamelaars komen vanaf nu bijeen 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. De Olympische Spelen zijn 
in middels afgelopen. Misschien een 
uitdaging om een verzameling met 
betrekking tot 2008 op te gaan zet-
ten. Dan hebt u mooi de tijd om een 
tentoonstellingwaardige collectie bij 
elkaar te zoeken.Maandagavond 1 
september komt de heer Rob Ron-
de iets vertellen en laten zien over 
het verzamelgebied China. De heer 
Ronde is aangesloten bij de Studie-
groep China Filatelie en als zoda-
nig deskundig in dit verzamelge-
bied. Het filatelistische deel laat zien 
dat je niet gauw uitverzameld bent 
gezien de enorme verscheidenheid 
van uitgegeven zegels. In de later 
volgende veiling (toegankelijk voor 

leden en introducés) zit een topper-
tje, namelijk de hoge waarden ‘Ju-
liana en Face’ met een catalogus-
waarde van 1.300 euro. Verder is 
er een ruim aanbod van kavels met 
een minimale inzet. De avond begint 
om 20.00 uur, de zaal van het Pa-
rochiehuis is open vanaf 19.00 uur. 
U kunt dan onder andere bijpraten 
met Joop Teunen van ‘Hollandia’, de 
nieuwe catalogus inkijken, evenals 
albumbladen en complete albums 
en niet te vergeten buitenlandse ze-
gels bestellen. Joop Teunen is de 
opvolger van Dick van Holland en 
heeft zijn toko voorlopig geen ande-
re naam gegeven. Voor abonnemen-
ten Nederlandse zegels, boekjes en 
velletjes is William Bosdam dé man. 
Door opzeggingen heeft hij ook nog 
‘oudere’ zegels in voorraad waar hij 
graag vanaf wil. Interesse, lid wor-
den, nieuwtjes kopen? Kom maan-
dagavond 1 september naar het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat.

Denderend programma 
voor de Kwakelse kermis
De Kwakel - Komend weekend is 
er weer kermis in De Kwakel en bij 
de kermis hoort een feesttent. De-
ze bijbehorende feesttent zal op zijn 
grondvesten gaan schudden, want 
het heeft dit jaar een bomvol pro-
gramma in petto. Zaterdag 30 au-
gustus wordt afgetrapt met een Hol-
landse avond. Koos Alberts, Alex en 
Starkoo zijn van de partij en zullen 
er meteen al een groot feest van 
maken. Entree voor de deze avond 
is 10 euro in de voorverkoop (13 eu-
ro aan de deur) en zijn in de ver-
krijgbaar bij cafetaria Trefpunt te De 
Kwakel. Voor de overige dagen is 
de toegang tot de tent vrij. De Jan 
van Brusselband zal op zondag de 

31 augustus het dak eraf spelen 
met hun aanstekelijke en energie-
ke nummers en maandagavond 1 
september staat in het teken van de 
Duitse Bieravond. Met lange bierta-
fels, bratwursten en echte bierpullen 
wordt de zaal omgetoverd tot een 
waar Oktoberfest, maar dan in sep-
tember! Ook is er deze avond vuur-
werk, de prijsuitreiking van het Vlet-
ten trekken en als toppunt staat een 
Tiroler zanger gepland. De Kwakel-
se kermis wordt afgesloten met de 
welbekende karrenoptocht op dins-
dag. Na de optocht is iedereen ui-
teraard weer welkom in de tent voor 
de prijsuitreiking en de dj zal het 
feestje nog even knallend afsluiten.

Hosanna in Excelsis kraakt 
weer muzikale noten!
Rijsenhout - Ook voor christelijk 
gemengd koor ‘Hosanna in Excelsis’ 
is na de vakantie-periode weer een 
nieuw seizoen van enthousiast re-
peteren en optreden begonnen. Ho-
sanna is een koor dat met ongeveer 
60 zangers en zangeressen weke-
lijks bij elkaar komt op de dinsdag-
avond om een repertoire van gos-
pels en inspirerende geestelijke mu-
ziek in te studeren en gezamenlijk 
tot leven te brengen. Deze avonden, 
onder leiding van de  wellicht be-
kende dirigent Rob van Dijk, zijn een 
gezellig samenzijn waarin ook lief 
en leed met elkaar wordt gedeeld. 
Graag nodigt het koor belangstel-
lenden uit eens te komen luisteren. 
Dit kan iedere dinsdagavond van 

20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf 2. Ook niet-
Rijsenhouters zijn overigens van 
harte welkom. “Wij mogen dan re-
peteren en optreden in Rijsenhout, 
dat wil niet zeggen dat wij een puur 
Rijsenhoutse aangelegenheid zijn. 
De leden komen uit de hele regio 
en ook onze optredens bestrijken 
een groot gebied”, aldus de koorle-
den. Kerken, tehuizen en af en toe 
een concert zijn de meest gekozen 
plaatsen voor optredens en omdat 
deze bestemmingen zo divers zijn, 
is ook het repertoire dat gezongen 
wordt gevarieerd en veelkleurig.
Meer weten? Bel voorzitter Dik Vol-
muller, tel. 0297 323465 of informeer 
bij Corry Wartena, tel. 0252-674874.
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KRANT
Karter Kay van Kemenade wint
4e wedstrijd Rotax Max Challange
Aalsmeer  -  De 13- jar ige in  
Aalsmeer woonachtige karter Kay 
van Kemenade, heeft afgelopen za-
terdag op het Brabantse circuit 
Nieuw Zeven Bergen Berghem bij 
Oss overtuigend gewonnen. Na een 
korte break in de vakantieperiode 
werd zaterdag jl. alweer de vierde 
editie omtrent het kampioenschap 
omtrent de Rotax Max Challan-
ge gehouden. Van Kemenade was 
uit op revanche. Zijn laatste wed-
strijd in het Duitse Kerpen, waar hij 
na een crash langs de baan kwam, 
sloot hij de dag af met een dertien-
de plaats. Na de vakantieperiode 
van zeven weken rust moest er af-
gelopen week extra getraind wor-
den. Van Kemenade moest zich vrij-
dagochtend opnieuw bij het team 
melden en in deze vrije training kon 
er uitstekend gereden worden in 
de verschillende weersomstandig-
heden. Tijdens de eerste twee trai-
ningsessies was het droog en tij-
dens de laatste twee erg nat. Van 
Kemenade, bekend als een regen-
specialist, voelde zich in deze weers-
omstandigheden helemaal thuis, hij 
zette op die dag ook de snelste tijd 
in de regen neer. Hij deed dat met 
zo’n grote overtuiging dat zijn nieu-
we teamgenoot, de Rus Artem Mar-
kelov, hem verzocht om nog enkele 
ronden samen op te rijden zodat hij 
de lijnen die van Kemenade rijdt be-
ter kon bestuderen.
Zaterdag om 12.15 uur startte de 
kwalificatie, de baan was net droog 
en er kon gereden worden op slicks. 
Van Kemenade had een goede ver-
trekpositie en zonder gehinderd te 
worden door achterblijvers kon hij 
zijn tijd neer zetten. Met een tijd van 
47.538, dit is een gemiddelde snel-
heid van ruim 90 kilometer per uur, 
bemachtigde hij voor zijn teamge-
noot Axel van de Burgt de pole po-

sition. Bij de start van de eerste race 
was de baan nat, de grote vraag 
was wordt het circuit droog of komt 
er nog meer water. Alle technische 
hulpmiddelen, die voorradig zijn om 
het weer te raadplegen, werden er 
bij gehaald en deze gaven aan dat 
de komende vijftien minuten er nog 
regen verwacht werd, met gevolg 
dat de baan nat blijft en dat er op 
regenbanden gereden dient te wor-
den.
De start liep niet zoals Van Kemena-
de gehoopt had, hij werd tijdens de 
start opgeduwd en kwam in de eer-
ste bocht van zijn lijn af, met het ge-
volg dat hij terugviel naar de twee-
de plaats. Van Kemenade vocht zich 
knap terug en halverwege de race 
begon de strijd om de eerste positie.  
Na een kat en muis spel bij de boch-
ten, uitremmen, ander lijnen kie-
zen in verband met de natte baan, 
en nog diverse andere technieken 
werden uit de kast getrokken om 
de eerste positie te veroveren. Na 
twee ronden lukte het Van Keme-
nade om na een knappe uitremactie 
voor Hoevenaars te komen en pakte 
hiermee zijn eerste dagzege.
In de tweede en laatste manche was 
van Kemenade er op gebrand dat hij 
beter zou starten dan in de eerste 
manche. Van Kemenade kwam uit-
stekend weg en nam direct al een 
voorsprong. Deze voorsprong bleek 
groot genoeg te zijn en hij finishte 
met een tijd 0.416 seconde voor op 
nummer twee Peter Hoevenaars uit 
Veldhoven. 
De volgende wedstrijd is op 6 en 7 
september in het Belgische Genk, 
dan wordt er gestreden om het Ne-
derlands Kampioenschap en voor 
een ticket naar de finale van de Ro-
tax Max Grand Finals die van 27 tot 
en met 30 november gehouden wor-
den in het Italiaanse Muro Leccese.

Aalsmeer - Na bijna 15 jaar trou-
we dienst was de grote schommel 
op kinderboerderij Boerenvreugd  in 
de Hornmeer aan een grondige op-
knapbeurt toe. De vier poten wa-
ren bijna geheel doorgerot, waar-
door het niet meer verantwoord was 
de schommel nog te gebruiken. De 
verrotte delen zijn er uitgezaagd en 
daarna zijn de poten voorzien van 
vier gegalvaniseerde stalen ‘hoe-

ven’. Het verrottingsproces is daar-
mee voldoende stopgezet. De ‘hoe-
ven’ zijn gemaakt en gesponsord 
door Stieva Metaalbeweking. 
De schommel is bovendien ver-
plaatst waardoor er een mooie ruim-
te is ontstaan voor nog een mooie 
en grote speelvoorziening. Welke 
dat moet worden is nog geheel on-
bekend. Ook is het geld er nog niet 
voor.  

Deuren Binding Zolder weer open 
Aalsmeer - Het schooljaar is weer 
voor iedereen in volle gang en ook 
bij de Binding Zolder gaat het nieu-
we seizoen weer starten. Vanaf 
dinsdag 26 augustus beginnen in 
de Haya van Somerenstraat de ac-
tiviteiten weer voor de tieners. De 
Binding Zolder organiseert activitei-
ten voor tieners van 10 tot en met 15 
jaar. Elke week zijn er op dinsdag- 
en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 
18.00 uur inloopmiddagen. Je kan 
gezellig binnen komen lopen en lek-
ker doen waar je zin in heb. Dat kan 
computeren zijn, televisie kijken, le-
zen, even een spelletjes spelen, 
huiswerk maken of gewoon even 
lekker hangen in de zithoek. 
Huiswerk maken  
Het nieuwe schooljaar betekent ook 
weer huiswerk! Vind je huiswerk ma-
ken ook saai? Maar heb je bergen 
met huiswerk waar je niet doorheen 
lijkt te komen? Misschien dat dit het 
iets leuker maakt, al blijft huiswerk 
maken natuurlijk nooit echt leuk! El-
ke week kan je op dinsdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.30 uur huiswerk 
maken tijdens de inloopmiddag op 
De Binding Zolder. In het speciale 
huiswerk lokaal kan je samen met 
klasgenoten of alleen je huiswerk 
maken. Ook kan je dingen op zoe-
ken op het internet en als je ergens 
hulp bij nodig hebt is er altijd wel ie-
mand die je kan helpen.

Nieuwe keuken. 
Ook worden er verschillende cursus-
sen georganiseerd voor tieners, zo-
als de welbekende kookcursus die 
dit jaar van start gaat in een splin-
ternieuwe keuken. Maar ook teken- 
en schildercursus en graffitiwork-
shop. Ook deze zullen in het nieu-
we schooljaar allemaal terug komen 
en ook nog nieuwe cursussen. Ook 
de meidenmiddag zal dit schooljaar 

niet ontbreken. In samenwerking 
met Jeugdclub ’t Gilde gaan weer 
met regelmaat gezellige activiteiten 
georganiseerd worden, zoals film- 
en discoavonden. Kortom voor ie-
dereen is er wel wat te doen op De 
Binding Zolder. Dinsdag 26 augus-
tus is de eerste inloopmiddag van 
het nieuwe schooljaar. Vanaf 14.00 
uur kan je gezellig binnen komen 
lopen. De Zolder vind je in het SJOK 
gebouw iaan de Hoofdweg, ingang 
Haya van Somerenstraat. Voor meer 
informatie over de Stichting De Bin-
ding kan gekeken worden op www.
debinding.nl 

Vrijwilligers gezocht
De Binding zoekt voor hulp bij alle 
activiteiten enthousiaste, gezellige 
en creatieve vrijwilligers.
Elke week bezoeken heel wat tie-
ners, na schooltijd, De Binding Zol-
der tijdens een van de activiteiten 
die er wordt georganiseerd. Voor-
namelijk is er  hulp nodig bij de in-
loopavond op donderdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur, bij de kookcur-
sus (je hoeft zelf niet te kunnen ko-
ken) eens in de week zeven cur-
susdagen lang, bij de film- en disco 
avonden eens in de maand en ex-
tra hulp tijdens vakanties. Lijkt het je 
leuk om af en toe, het hoeft niet elke 
week, om te helpen. Het is mogelijk 
het vrijwilligerswerk af te stemmen 
op schoolroosters en werktijden. 
Mocht je een stage plek zoeken in 
deze richting ben je ook van har-
te welkom of voor eventuele studie 
punten! Neem voor meer informa-
tie contact op met Kim Verschueren 
via: kim@debinding.nl of bel naar 
0297 892091(dinsdag, woensdag en 
vrijdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 
uur). Natuurlijk mag je gerust ook 
eens een keertje langs komen om te 
kijken in de De Binding Zolder.

Uitgebreide introductie voor 
Leerlingen op de Groenstrook 
Aalsmeer - Vorige week is ook 
op Wellantcollege vmbo de Groen-
strook het nieuwe schooljaar be-
gonnen. Voor zowel de nieuwe eer-
ste klassers als de oudere leerlin-
gen vond er eerst een uitgebreide 
introductie plaats. Immers iedereen 
moest weer even (hernieuwd) ken-
nismaken met zijn of haar nieuwe 
klasgenootjes. 
Uiteraard startte het nieuwe school-
jaar vorige week met heel veel nieu-
we informatie, maar er werd ook 
veel tijd ingeruimd om elkaar op 
een ontspannen, sportieve en ge-
zellige wijze te leren kennen. Op 
maandag werd er kennisgemaakt 
met de nieuwe mentoren en werden 
de roosters uitgereikt. Op dinsdag-
middag ging de kennismaking nog 
even door in klassenverband, on-
der andere met speciale spelletjes 
in sporthal de Bloemhof voor klas 2. 
Daarna was er ’s middags een spet-
terend openingsfeest voor alle leer-
lingen van de Groenstrook. Gedu-
rende een twee uur durend feest, 
liep de temperatuur in school hoog 
op en werd er heel wat afgedanst en 
kennisgemaakt met elkaar. Tevens 
was er een optreden van de winna-
res van de Podiumtijgers 2007-2008, 
een zangtalentenjacht voor leerlin-
gen. Woensdagmorgen kregen alle 

leerlingen gewoon les volgens hun 
rooster. ’s Middags stond voor klas 
1 een introductiemiddag op het pro-
gramma. Vanwege het slechte weer 
kon het programma helaas niet bui-
ten uitgevoerd worden, vandaar dat 
de leerlingen per klas op de fiets 
naar de Bloemhof vertrokken. Daar 
had een extern bedrijf allerlei spel-
letjes uitgezet. De groep werd opge-
splitst en via een circuitvorm deden 
alle leerlingen mee aan de onder-
delen jongleren, bounceball, skate-
hockey (lekker glad op zo’n groene 
vloer, wel even de remmen afplak-
ken in verband met de zwarte stre-
pen) en een samenwerkingsbehen-
digheidsspel. 
Al met al kwamen alle leerlingen 
aan hun trekken en was er voor ie-
dereen wel een onderdeel om naar 
uit te kijken. Tussendoor was er ook 
nog wat te drinken. Na afloop wa-
ren er al heel wat nieuwe vriend-
schappen gesloten en was het ijs 
behoorlijk gebroken. Wellantcolle-
ge vmbo de Groenstrook Aalsmeer 
verzorgt vmbo en Lwoo onderwijs 
in een groene leeromgeving en is 
gevestigd aan de Jac. P. Thijsselaan 
18. Telefonische informatie is te ver-
krijgen op telefoonnummer: 0297-
384949. Bezoek ook eens de websi-
te: www.wellant.nl.

Champions league voetbal 
R.K.A.V. een groot succes
Aalsmeer - Sinds het seizoen 
2006/2007 is er bij voetbalvereni-
ging R.K.A.V. aan de Beethoven-
laan 120  een eigen competitie voor 
de jongste jeugd van 5 en 6 jaar uit 
Aalsmeer en omstreken. Ook in dit 
seizoen is er uiteraard weer  champi-
ons league-voetbal bij RKAV. Afge-
lopen woensdag 20 augustus is de 
eerste training geweest, maar liefst 
36 enthousiaste jongens en meis-
jes namen hier aan deel. Champi-
ons league-voetbal bij RKAV houdt 
in dat deze pupillen (jongens en 
meisjes) niet in de KNVB-competi-
tie gaan voetballen, maar elke za-
terdag bij RKAV onderling onder de 
namen van beroemde topclubs een 
toernooitje van 4:4 of 5:5 gaan spe-
len. Voor met name de jongste F-
pupillen heeft de bal nog een he-
le grote weerstand, ze zijn nog niet 
‘de baas’ over de bal. De bal- en li-
chaamscoördinatie zijn over het al-
gemeen nog slecht en de bedoe-
lingen van het spel zijn nog ondui-
delijk. Zoveel mogelijk balbezit in 

een wedstrijd is een vereiste om het 
dribbelen, drijven, passen en trap-
pen onder de knie te krijgen. Daar-
om wordt er in de onderlinge com-
petitie 4:4 gespeeld en niet zoals in 
de KNVB-competitie 7:7. De ver-
dere voordelen van deze onderlin-
ge competitie zijn: Geen lange af-
standen meer voor de uitwedstrij-
den en gelijkwaardige tegenstan-
ders en voor de ouders de gezellig-
heid om met elkaar onder het ge-
not van een kopje koffie hun zoon of 
dochter aan te moedigen. 
Alle jongens en meisjes van 5 en 6 
jaar die graag willen komen voet-
ballen  zijn van harte welkom om 
een keer mee te  trainen op woens-
dagmiddag van 14.00  tot 15.00 uur. 
Deze training wordt gegeven door 
trainer Nico Boere en zijn assistent-
trainers. Ben je ouder dan 6 jaar, 
dan ben je uiteraard ook van har-
te welkom om te komen voetballen 
bij R.K.A.V. Voor inlichtingen kan je 
contact opnemen met Ingrid Kem-
pers, tel. 0297-340445.

Familiefestival in Broersepark
Cowboy Billie Boem en 
de Indiaan vieren feest!
Amstelveen - Op zondag 31 au-
gustus om 15.00 uur brengen Bart 
Pullens en Marcel Sophie, de twee 
muzikanten van de voormalige band 
Pater Moeskroen, de voorstelling 
‘Cowboy Billie Boem en De Indiaan 
vieren feest’ in het Broersepark.  Je 
zult als Cowboy Billie Boem maar ja-
rig zijn. Want met een beste vriend 
als De Indiaan weet je het maar 
nooit! Waar zijn de slingers? Waar 
zijn de cadeautjes? Het lijkt verdo-
rie wel of De Indiaan je verjaardag 
gewoon vergeten is! Billie Boem is 
bang dat zijn hele verjaardagsfeest 

niet door kan gaan! Of heeft De In-
diaan misschien een plannetje waar 
Cowboy Billie Boem niks van af mag 
weten? Hij doet wel ontzettend ge-
heimzinnig. De toegang is gratis en 
de voorstelling wordt gegeven op 
het terrein van de Jeu de Boulebaan 
De Bulderbaan, achter het Indiëmo-
nument. Meer informatie via www.
cowboybillieboom.nl of www.broer-
separk.nl. Op zondag 7 september 
presenteert muziektheatergroep 
Vandenbuclk de voorstelling ‘Help, 
een insectenopera’. De aanvang is 
eveneens 15.00 uur.

Nog plaats bij verschillende cursussen
Start nieuw schooljaar bij 
kunstencentrum de Hint
Aalsmeer - Op 25 augustus is het 
nieuwe schooljaar bij het Kunsten-
centrum de Hint begonnen. Mede-
werkers staan weer klaar om er een 
bruisend jaar van te maken. De  in-
strumentale muzieklessen voor de 
jeugd, de oriëntatiecursussen mu-
ziek en de danslessen (ballet en 
streetdance) zijn direct van start ge-
gaan. Behalve de bekende muziek, 
dans en toneel cursussen biedt De 
Hint dit schooljaar ook een aantal 
nieuwe cursussen aan. Zo start het 
kunstencentrum op woensdag van 
14.45 tot 15.45 uur in Uithoorn met 
De Muziekclub, waar veel wordt ge-
zongen en kleine toneelstukjes wor-
den gedaan. Deze cursus is voor 
kinderen vanaf 7 jaar. Voor de dans-
liefhebbers heeft De Hint dit school-
jaar ook Streetdance voor 8 tot 10 
jarigen (groep 5 en 6) in Aalsmeer 
en Mijdrecht. Voor volwassen be-
ginners is er nu ook de cursus Bal-
let Basics 18+ op maandag 21.00 tot 
22.00 uur in Mijdrecht. Kracht, sou-
plesse en de juiste houding door 
basisoefeningen staan daarbij cen-
traal. 
Bij de jaarcursussen is er nog plaats 
bij de meeste instrumentale lessen, 
verschillende danscursussen, spe-
len met muziek en muzikale oriën-
tatie. De cursus Spelen met Muziek 

vindt dit jaar plaats in gebouw De 
Springbok in De Hoef op woensdag 
van 13.00 tot 13.45 uur. De kinderen 
zijn op een speelse manier bezig met 
muziek en beweging door te zingen 
en te dansen. Ook heeft De Hint dit 
schooljaar de cursus bandzappers, 
waarbij leerlingen in een band gaan 
spelen op instrumenten van De Hint. 
De leerlingen kunnen op deze ma-
nier met alle instrumenten (gitaar, 
basgitaar, drums, keyboard en zang) 
van een band kennismaken. De cur-
sus Muziek op Schoot voor de klein-
tjes van 9 maanden tot 4 jaar start 
eind september. De muzieklessen 
voor volwassenen en de toneelles-
sen starten per oktober. Voor de to-
neellessen worden kennismakings-
lessen gegeven op maandag 8 sep-
tember in Aalsmeer aan de 1e J.C. 
Mensinglaan 29 en dinsdag 9 sep-
tember in Mijdrecht aan de Bozen-
hoven 16a. De kennismakingslessen 
worden op die locaties op twee ver-
schillende tijden gegeven. Voor kin-
deren van 8 tot 11 jaar van 16.00 tot 
17.00 uur en voor jeugd in de leef-
tijd 12 tot 20 jaar van 17.15 tot 18.15 
uur. Belangstellenden zijn van har-
te welkom. Inlichtingen kunt u krij-
gen bij de administratie van De Hint, 
tel. 0297-520110, of via de website: 
www.dehint.nl.

De gitaar is één van de onderdelen van de cursus bandzappers. 

Renovatie schommel op 
kinderboerderij Boerenvreugd
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CIRCA 3000 BEZOEKERS OP JORDAANSE AVOND

Top(pers) in Ophelialaan!

Aalsmeer - Voor Chris Bosse, ei-
genaar van grillrestaurant De Car-
nivoor, is het weer ‘back to nor-
mal’ na het spetterende feest van 
zaterdagavond. De zanger staat 
‘gewoon’ weer in zijn keuken om 
de lekkerste gerechten op de ta-
fels te toveren. Maar hij kan te-
rugkijken, evenals mede-organisa-
tor de winkeliersvereniging Ophe-
lia, op een megasucces. Daar had 
het weer natuurlijk een aandeel in 
- het was droog! - maar ook de ge-
zellige en ontspannen sfeer. En die 
past helemaal bij een Jordaanse 
avond. Volgens Chris Bosse heb-
ben circa 3000 bezoekers de gehe-
le of een deel van de avond bijge-
woond. Meegezongen en meege-
deind op Hollandse ‘krakers’. Niet 
alleen smartlappen passeerden de 
revue maar ook gevoelige liedjes 
van Hollandse bodem, met soms 
‘rake’ teksten, die toch meer zeg-
gen als ze in je moederstaal wor-
den gezongen. Hier en daar werd 
zelfs een traantje weggepinkt. 
Om acht uur ging de Jordaanse 
avond van start met Hanna en Frits 
die het publiek alvast ‘warm’ kre-
gen voor de diverse andere arties-
ten die na hen het podium betra-

den. Hans Kap op accorde-
on, Harry Slinger met 

zijn overbeken-
de rode petje 

en Mick Har-
ren brachten 
de sfeer er 
goed in. De 
knaller van 
de avond 
moest nog 
k o m e n 
natuurlijk. 

Dat waren 
Chris Bos-
se en Rob 
O j e v a a r 
alias de 
Aalsmeerse 
Toppers. En 
‘top’ waren ze 
zeker... Rob van 
de band ‘Wild’ en 
Chris met ieder een 
eigen geluid zorgden voor 
een supergeslaagd optreden. Het 
was ‘primetime’ zo rond de klok 
van half twaalf en het publiek was 
goed warmgedraaid. Uit volle borst 
werd meegezongen met beken-
de liedjes van onder meer René 
Froger, de Toppers zelf en Robbie 
Williams. Terwijl de een achter op 
het podium stond, liep de ander 
de catwalk op het publiek in, een 
mooie vondst. De echte toppers 
(Froger, Gordon en Joling) zijn met 
zijn drieën; Rob en Chris ‘doen’ het 
vooralsnog liever met zijn tweeën. 
Maar wie weet komt daar binnen-
kort verandering in. Carnivoorme-
dewerker Danny moest zijn ‘grote 
mond’ betalen met een heus op-
treden voor een 3-duizend kop-
pen tellend publiek. Ga er maar 
aan staan, maar Danny deed het 
met verve. Ook applaus voor hem 
dus. De populaire feestzanger Ro-
bert Leroy maakte de avond ‘af’ 
met een onvervalst gezellig Hol-
lands repertoire. 

De rust is weergekeerd in de Op-
helialaan. Vanaf nu kun je er weer 
‘gewoon’ boodschappen doen of 
een hapje bij Chris gaan eten. Mis-
schien is er wel een liedje te horen 
vanuit de keuken...
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Dorpsgezicht 
van Aalsmeer

Aalsmeer - Jan Koster van het hotel 
Chariot én van de Schiphol-parkeer-
terreinen in Oost is als raadslid van 
PACT opgestapt. Niet omdat hij het 
niet naar zijn zin had bij PACT, maar 
Jan kwam er achter dat een onder-
nemer eigenlijk nooit lid kan zijn van 
de gemeenteraad. Als ondernemer 
kun je al gauw beticht worden dat 
je aan belangenverstrengeling doet, 
ook al is dat niet zo. Jan heeft dat op 
tijd ingezien en zijn biezen als raads-
lid, gepakt. Koster kan nu gewoon 
ondernemen zonder als politicus ver-
antwoording af te moeten leggen.
Over de ontwikkelingen van de 
Schiphol parkeergebieden ben ik niet 
juichend. De politiek moet op tijd uit-
zoeken of het de bedoeling is om van 
een deel van het Farregat parkeer 
gebied te maken voor Schiphol.

Er zijn vorige week drie gezonde dik-
ke kastanjebomen, met vergunning, 
aan de Oosteinderweg gekapt. De 
bomen stonden in de weg voor de 
uitrit van het bouwverkeer van het 
Lijnbaangebied dat daar bebouwd 
gaat worden. Is er over die uitrit goed 
nagedacht? De Oosteinderweg, vlak 
voor de verkeerslichten van de N201, 
is daar vaak erg druk. Het voetpad op 
de klucht daar is verdwenen. Kinder-
wagens, rollators, rolstoelers en wan-
delaars zullen in een gevaarlijke situ-
atie belanden. Ik heb altijd begrepen 
dat het Lijnbaangebied in één keer 
bebouwd zou worden. Kennelijk, om-
dat er op dat gebied nog niet alles is 
geregeld, zal er nu in delen gebouwd 
gaan worden.

Watervil la’s, klinkt duurder dan 
woonarken op palen. Het verschijn-
sel en de populariteit van deze vorm 
van woningbouw was allang van el-
ders bekend. In Aalsmeer is er op het 
Lijnbaangebied een aantal van deze 
watervilla’s gepland en aan de Uiter-
weg zijn er al enkele paalwoningen 
gerealiseerd. Het is niet nieuw. Wat ik 
wel nieuw(s) vind is dat een ontwik-
kelingsbureau van de gemeente de 
opdracht heeft gekregen om te on-
derzoeken waar het op de Westein-
der mogelijk is om watervilla’s te re-
aliseren. Daar schijnen drie plaatsen 
uitgekomen te zijn waar deze woon-
wijken gerealiseerd kunnen worden! 
Hoe ver gaan we met de bouwver-
slaving? Zowel Aalsmeer als Ku-
delstaart worden al verdicht en vol-
gebouwd; komt nu ook het waterge-
bied aan de beurt?

“Beschermde dorpsgezichten”: Ik 
weet zeker dat de gemeente daar 
een notitie, of zelfs een clausule in 
het beleid, even onder “monumen-
ten” opgenomen had. Wat gek dat 
dit verdwenen is. Dat blijkt nu pijn-
lijk waar te zijn. Het college zegt de 
regel ‘Beschermde dorpsgezich-
ten’ niet te kennen en wijst daarom 
een verzoek van de stichtingen ‘Oud 
Aalsmeer’ en het ‘KCA’ af. Beide 
stichtingen verzochten om het ge-
bied rondom de oude dorpskerk en 
verderop de ‘as’ tussen de Histori-
sche Tuin en de Kolenhaven te be-
schermen. Dat is best jammer om-
dat daar allang andere ontwikkelin-
gen gaande zijn en je ervan uit kunt 
gaan dat er aan dat dorpsgezicht ge-
tornd gaat worden. Een vorige keer 
zei ik dat de gemeente er niets voor 
voelt om het karakteristieke, dus ook 
de dorpsgezichten, niet te handha-
ven. Ze vinden dat er al voldoende 
bescherming is voor dit soort dingen 
in het huidige beeld-kwaliteitsplan. Ik 
geloof daar weinig van gezien eerde-
re ervaringen. Weet je bijvoorbeeld 
nog dat het Stokkeland volgebouwd 
zou worden?!

Er is heibel in de tent. AB versus 
PACT en de VVD. Over het woning-
bouw-onderzoeksrapport van EKZ, 
door AB gepresenteerd en een “te-
genrapport”, gemaakt door de coali-
tie CDA-VVD-PACT. Een kinderach-
tig gebeuren, veroorzaakt door Vivi-
an VVD en Ulla PACT, pikt AB niet. 
Om een lang verhaal kort te maken, 
vandaag zal de uitslag van de “klins” 
bekend zijn en misschien loopt het 
met een sisser af. We horen het wel 
weer.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Oorzaak onduidelijk
Motorrijder na 
valpartij gewond
Amstelveen - Bij een éénzijdig on-
geval op de Bankrasweg is donder-
dagavond 21 augustus een 39-jari-
ge man uit Amstelveen met zijn mo-
torfiets ten val gekomen. 

De man raakte zwaar gewond en is 
met een ambulance naar een zie-
kenhuis vervoerd. De oorzaak van 
het ongeval is nog onduidelijk. 

De politie heeft getuigen gehoord 
en stelt een onderzoek in.

Vaartocht Westeinder promotie 
met gedeputeerde Jaap Bond
Aalsmeer - Leden van de stichting 
Aalsmeer Westeinder Promotie, de 
Hiswa vereniging, Koninklijk Hore-
ca Nederland en NORT Noord-Hol-
land hebben afgelopen maandag 
25 augustus een vaartocht gemaakt 
door de Aalsmeerse Bovenlanden 
en de Westeinderplassen met pro-

vincie-gedeputeerde, de heer Bond. 
Na ontvangst in The Beach werd 
ingestapt in de rondvaartboot, die 
lag afgemeerd in het water naast 
de Pontweg. In Oost werd gevaren 
naar de Molenpoel. Vervolgens ging 
de tocht, overigens bij goed, zon-
nig weer, over de Ringvaart naar de 

Grote Poel. Er zijn enkele jachthaven 
bezocht en even voor half vijf in de 
middag werd de boot ingeruild voor 
een historische bus. Deze bracht de 
deelnemers terug naar het indoor-
centre aan de Oosteinderweg waar 
tot slot een feestelijke afsluiting 
plaatsvond.

Slingers in Oosteinder-, Midden- en 
Aalsmeerderweg voor nieuwe N201
Aalsmeer - De Oosteinder-, Mid-
den- en Aalsmeerderweg gaan tij-
delijk verlegd worden voor de aan-
leg van de nieuwe N201. Afgelopen 
maandag 25 augustus is gestart met 
het aanleggen van de omleiding van 
de Oosteinderweg. De verlegging is 
nodig om de damwanden voor de 
tunnel te slaan ter plaatse van deze 
weg. Er is een snelheidsbeperking 
ingesteld, maar de weg is wel open 
voor alle verkeer. Naar verwachting 
zijn deze werkzaamheden begin no-
vember gereed en kan de slinger er 
weer uit. Bij de Aalsmeerderweg en 
de Middenweg komen vergelijkbare 
slingers in de weg. Deze zijn nodig 
voor de bouw van een tunnel on-
der de Aalsmeerderweg door en de 
bouw van een viaduct bij de Mid-
denweg. De verleggingen blijven op 
de Aalsmeerderweg tot medio mei 
2010 en op de Middenweg tot april 
2011 in gebruik. Met het heien van 
de palen voor de damwanden is bij 
de Aalsmeerderweg al een aanvang 
gemaakt, de werkzaamheden gaan 
vanaf deze weg richting Oosteinder-
weg en duren tot eind januari 2009. 
In november wordt de Aalsmeerder-
weg gedurende een weekend afge-

sloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Dit in verband met het aansluiten 
van de tijdelijke omlegging. Hulp-
diensten, openbaar vervoer, fietsers 
en voetgangers kunnen wel passe-
ren.

Ontsluiting Hoge Dijk
De Hoge Dijk zal in verband met de 
bouw van de tunnel tussen de num-
mers 188 en 202 worden afgesloten. 
Het moment is nog niet bekend, een 
en ander is afhankelijk van het tijd-
stip van het verkrijgen van vergun-
ningen en de aanleg van de nieuwe 
ontsluitingsweg. De Hoge Dijk zal 
tijdens de afsluiting bereikbaar blij-
ven via de Machineweg, het zuidelij-
ke deel wordt toegankelijk gemaakt 
via een tijdelijke doorsteek tussen 
de Oosteinderweg en de Hoge Dijk. 
Op het tracé van de open tunnel-
bak, tussen de Aalsmeerderweg en 
de Hoge Dijk, is bodemonderzoek 
uitgevoerd om te bekijken of er as-
best in de grond zit. Een sanering is 
noodzakelijk. 

Asfaltonderzoek Legmeerdijk
Aan de Legmeerdijk wordt de ko-
mende weken onderzoek verricht 

naar de samenstelling van de ver-
hardingen van de inritten. Dit is no-
dig om de kabels en leidingen te 
kunnen verleggen. Hiervoor worden 
op een aantal locaties boringen ver-
richt. De woningen en bedrijven blij-
ven gewoon bereikbaar. Ook gaat 
gestart worden met het verwijderen 
van bomen en groen, hekken en an-
dere obstakels aan de Legmeerdijk. 
Nadat het terrein is vrij gemaakt 
gaat een wegversmalling op de rij-
baan geplaatst worden en wordt 
het fietspad omgelegd. Zodra het 
nieuwe fietspad in gebruik is geno-
men, wordt het huidige fietspad ge-
sloopt en wordt er grondwerk uit-
gevoerd. Er zal zand worden aange-
bracht voor de verlegging van ka-
bels en leidingen. Meer informatie 
over de omlegging van de N201 is 
te vinden op www.n201.info. Vanaf 
1 september aanstaande is het in-
formatiecentrum aan de Aalsmeer-
derweg weer iedere woensdag open 
van 13.00 tot 17.00 uur. 
Het informatiecentrum N201+ aan 
de Boeingavenue in Schiphol-Rijk 
is iedere dinsdag tot en met don-
derdag geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. 

Herinrichting Surfeiland 4 ton euro
Beraad en raad vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
28 augustus, komen burgemeester, 
wethouders en de fractieleden bij-
een in het gemeentehuis voor het 
beraad en de raadsvergadering. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur 
met het beraad en deze vergadering 
wordt deze keer geleid door de VVD 
in de persoon van Vivianne Boerma-
Smit. Ter behandeling staan de cre-
teria voor archeologisch onderzoek, 
de verordening leerlingenvervoer en 
het krediet-verzoek van het colle-
ge voor de brede school De Mika-
do. Het betreft een bedrag van iets 
meer dan 3,2 miljoen euro voor de 
bouw van veertien (nood)-lokalen 
op de brede school en voor verbou-
wen van sporthal De Bloemhof tot 
ook gymnastiekaccommodatie voor 
de leerlingen van de drie basisscho-
len. Van de tijdelijke lokalen wordt 
vanuit gegaan dat zij na twintig jaar 
afgeschreven zullen zijn. De voorbe-
reidingen voor de extra lokalen zijn 
overigens al afgerond. De gemeen-
te wil dit jaar de plaatsing afronden, 
zodat de scholen in de kerstvakan-
tie de lokalen kunnen inrichten en 
de getroffen tijdelijke oplossing (op 
de oude locatie van de scholen) kan 
worden opgeheven. 

Herinrichting surfeiland
Een agendapunt waar vele inwoners 
vast heel blij mee zijn is het voor-
stel van burgemeester en wethou-
ders om over te gaan tot herinrich-
ting van het surfeiland. De eerste 
behandeling van dit onderwerp is er 
overigens op gericht om groen licht 
te krijgen van de fracties voor de to-

tale kosten voor het herinrichtings-
plan en het vaststellen van een kre-
diet van 389.000 euro. De behan-
deling in tweede termijn en de be-
sluitvorming gaan, zo goed als ze-
ker, plaatsvinden in het beraad en 
de raad van 11 september. Het surf-
eiland krijgt een meer recreatief ka-
rakter met speelvoorzieningen voor 
kinderen, een fietsenstalling, bank-
jes, verlichting en onder andere een 
steiger waar boten kunnen aanme-
ren. Het strand zelf wordt niet gro-
ter. Het kunstwerk De Heksenkring 
gaat verplaatst worden naar de 
rechterzijde van de entree aan de 
Kudelstaartseweg. 

Bestemmingsplan Noordvork
Ook op de agenda staat het be-
stemmingsplan Noordvork. De be-
handeling van dit onderwerp is erop 
gericht om de fracties de gelegen-
heid te geven om wensen en/of be-
denkingen kenbaar te maken rich-
ting het college inzake het bestem-
mingsplan Noordvork. Het beraad 
wordt besloten met een vragenhalf-
uur en de rondvraag. Na de pau-
ze begint rond kwart voor tien de 
raadsvergadering. De raad staat on-
der voorzitterschap van burgemees-
ter Pieter Litjens. Hamerstukken zijn 
het verzoek om vrijstelling voor de 
bouw van een hotel aan de Mr. Jac. 
Takkade 35, criteria voor archeolo-
gisch onderzoek en de verordening 
leerlingenvervoer. De sluiting is ge-
pland om 21.55 uur. Het beraad en 
de raad zijn openbaar. Ingekomen 
stukken van inwoners worden in de 
raadsvergadering behandeld.

Boom gaat broertje (of zusje) missen
Net zoals ik op een of andere manier 
altijd getroffen word door de over-
lijdensadvertenties in de Nieuwe 
Meerbode moet ik ook altijd even 
kijken bij de aangevraagde kapver-
gunningen. Bomen die weg moeten 
gaan me altijd aan het hart. Ga maar 
eens op de watertoren staan en kijk 
naar beneden: tussen het groen van 
de bomen zie je de huizenrijen van 
de Hornmeer. Een prachtig gezicht, 
een aanblik waar we in de Horn-
meer trots op mogen zijn.
Dit keer werd het overlijden aan-
gekondigd van twee van de mooi-
ste bomen aan het water achter de 
Roerdomplaan. Twee wilgen van 
meer dan 30 jaar oud zouden eraan 
moeten geloven. Toch maar eens 
bij de gemeente navragen waarom 
besloten werd tot deze rigoureu-
ze handeling. Ik heb tenslotte geen 
verstand van bomen en ziek is ziek, 
niets aan te doen.
De meneer aan de andere kant van 
de lijn trachtte het me duidelijk uit 
te leggen: een specht of een parkiet 
heeft in één van de takken een flink 
gat gemaakt en dat gebeurt meestal 
in delen die hol of nagenoeg hol zijn 
van binnen. De situatie kan bij storm 
gevaarlijk worden en dus is besloten 
de boom te vellen. 
Natuurlijk vroeg ik direct of andere 
benaderingen ook overwogen zijn. 
Maar deze vraag werd slechts be-
antwoord met de opmerking, dat er 
dan na elke storm naar de boom ge-
keken moet worden. 
Maar je kunt misschien een deel 

van de takken weghalen, of de 
boom kalaberen? Dit heeft volgens 
de gemeenteambtenaar waarschijn-
lijk niet zoveel effect. Waarschijnlijk, 
maar bij een boom van ruim 30 jaar 
oud is dat toch te proberen? Maar 
nee hoor: de man die er verstand 
van heeft is niet te vermurwen: Kap-
pen! Ik was benieuwd welke vogels 
er gaten in de andere boom ge-
maakt zouden kunnen hebben. Daar 
past echter een heel ander verhaal 
bij. Die boom is gewend om met z’n 
tweetjes te staan en weet niet beter 
of de wind wordt opgevangen door 
de buurman. Hij heeft zijn wortel-
gestel daarop aangepast! Tjonge, 
zo heb ik een boom nog nooit be-
keken. Maar ja, zo bracht ik in mijn 
onschuld nog even in, je zou toch 
even kunnen afwachten of die boom 
wellicht zonder zijn broer (of is het 
zus?) kan overleven?  
Het laatste antwoord, dat ik kreeg 
was werkelijk verbluffend: “Meneer 
Van Veen, ik blijf bij kappen, o ja en 
ik ga er werk van maken als u dit 
met naam en toenaam in de krant 
gaat schrijven!!”
Na zo’n opmerking begin ik toch te 
twijfelen! 
Ik verzoek B en W deze zaak nog 
eens door een (tweede?) deskun-
dige te laten bekijken en teken dus 
bezwaar aan tegen het kappen van 
deze unieke bomen, want dat zijn 
het! Wellicht volgen velen mijn voor-
beeld.

Jan van Veen, Fuutlaan 5.

ingezonden

Grote oefening brandweer 
in gebouw van zeilschool
Aalsmeer - Maandagavond 25 
augustus heeft de brandweer van 
Aalsmeer een grote brandoefening 
gehouden in zeilschool Aalsmeer 
aan de Kudelstaartseweg. Het sein 

‘grote brand’ werd gegeven. Het ge-
bouw was flink in de rook gezet om 
de oefening zo echt mogelijk te la-
ten lijken. Buiten het blussen van de 
brand, moesten de spuitgasten op 

zoek naar meerdere slachtoffers. De 
brandweerlieden zijn weer een er-
varing rijker! Dat de oefening veel 
bekijks trok, mag duidelijk zijn.
Foto Ronald van Doorn

Bromfietser zeer 
ernstig gewond
Aalsmeer - Een 29-jarige man uit 
Amsterdam is rond één uur in de 
nacht van donderdag 21 op vrijdag 
22 augustus zeer ernstig gewond 
geraakt toen hij op de Rietwijker-
oordweg met zijn bromfiets achter 

op een geparkeerde vrachtwagen 
botste. De vrachtwagen stond op 
de weg  geparkeerd terwijl de be-
stuurder en bijrijder uit Litouwen in 
de cabine lagen te slapen. Ondanks 
dat het voertuig op een goed ver-
lichtte plaats stond botste de Am-
sterdammer tegen de achterzijde. 
De vrachtwagenchauffeur heeft op 
het politiebureau een verklaring af-

gelegd. De chauffeur heeft een boe-
te van 400 euro vanwege het hier 
geldende parkeerverbod. 
Het slachtoffer, die wel een helm 
droeg, is met hoofdletsel in kritie-
ke toestand naar een ziekenhuis 
vervoerd. Mogelijk zijn er getuigen 
van het ongeval.Zij kunnen contact 
opnemen met de politie via 0900-
8844.

Burgerjaarverslag ‘Nieuwe 
wegen’ huis-aan-huis!
Aalsmeer - In het burgerjaarver-
slag doet de burgemeester verslag 
over het afgelopen jaar over dienst-
verlening, veiligheid, participatie, 
wijkgericht werken en klachten en 
bezwaarschriften en andere zaken 
die voor de burger van belang zijn. 
Dit is het eerste verslag van burge-
meester Pieter Litjens en heeft de 
toepasselijke titel ‘Nieuwe wegen’ 
meegekregen.

Het Burgerjaarverslag 2007 is huis 
aan huis verspreid, maar bij de re-
ceptie van het gemeentehuis ligt 
ook een aantal exemplaren. In de 
rechterkolom vindt u een link naar 
de digitale versie van het verslag. 
Vragen, suggesties en opmerkin-
gen over het verslag kunt u kwijt via 
communicatie@aalsmeer.nl, telefo-
nisch: afdeling Communicatie via 
0297 - 387575.

Inwoners op 
de vuist!
Aalsmeer - Rond half één in de 
nacht van vrijdag 23 op zaterdag 24 
augustus zijn enkele inwoners in de 
Ophelialaan met elkaar op de vuist 

gegaan. De oorzaak van de ruzie is 
vooralsnog onbekend. Wel heeft de 
politie twee daders, van 16 en 28 
jaar uit Aalsmeer, aangehouden. Er 
worden getuigen gezocht die meer 
over deze geweldpleging kunnen 
melden. De politie is bereikbaar via 
0900-8844.
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Aftappen stroom 
oorzaak brand
Amstelveen - Zaterdagmiddag 23 
augustus rukten brandweer en po-
litie uit naar de Doorweg in Am-
stelveen waar een woonwagen in 
brand stond. Onderzoek wees uit 
dat er ongeveer 250 hennepplanten 
aanwezig waren geweest en een 
kweekinstallatie. Na het blussen 
van de brand werd in een naast-
gelegen schuurtje nog een kweke-
rij ontdekt. Ruim 130 planten en een 
kweekinstallatie zijn in beslag ge-
nomen. Vermoedelijk is de brand 
ontstaan door het aftappen van de 
stroomvoorziening. Het knoeien met 
elektriciteit levert veelal gevaar op 
in hennepplantages en veroorzaakt 
met regelmaat brand.

Bus aan de kant 
voor onwelle klant
Aalsmeer - Op donderdag 21 au-
gustus om 17.00 uur is een bus van 
Connexxion langs de Van Cleeffka-
de gezet. Een klant was onwel ge-
worden en vroeg of een ambulan-
ce gebeld kon worden. De 41-jari-
ge Kudelstaartse klaagde over pijn 
en kramp in haar borst. De ambu-
lance is ter plaatse gekomen en met 
spoed is de vrouw naar het VU-zie-
kenhuis overgebracht.

Wie mist blauw 
roeibootje?
Aalsmeer - Op donderdag 21 au-
gustus hebben onbekenden een 
blauw roeibootje afgemeerd aan 
een steiger bij een tuin aan de Oos-
teinderweg. De bewoner heeft aan-
gifte gegaan van dit ‘cadeau’. Wie 
mist een blauw roeibootje dat aan 
de binnenzijde wit geverfd is? De 
eigenaar kan contact opnemen met 
de politie.

Achterruit stuk 
na autoinbraak
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 
22 op zaterdag 23 augustus is inge-
broken in een op de Hornweg, na-
bij de Legmeerdijk, geparkeerde au-
to. De achterruit van de Mercedes 
is ingeslagen. Tussen zeven uur in 
de avond en twaalf uur ‘s middags 
hebben de dieven toegeslagen. Uit 
de wagen is niets ontvreemd.

Teveel alcohol!
Aalsmeer - Op donderdag 21 au-
gustus om tien voor vijf in de mid-
dag heeft de politie een 37-jarige 
bromfietser tot stoppen gemaand. 
Toen agenten de man om zijn pa-
pieren vroeg, werd een alcohollucht 
opgemerkt. De man moest bla-
zen en mee naar het bureau voor 
een ademanalysetest. Het apparaat 
stokte bij 545 Ugl ofwel 1,25 promil-
le. De 37-jarige heeft een rijverbod 
gekregen en proces-verbaal.

Van links naar rechts: Mevrouw Bea van der Poel van de gemeente Aalsmeer, 
Kinderhof-directeur Miekje Hoffscholte en Gert-Jan Smith, penningmeester in 
het bestuur van Kinderhof.

Huurcontract Kinderhof 
in voormalige De Brug
Aalsmeer - Kinderhof Aalsmeer 
heeft vorige week op het gemeen-
tehuis het huurcontract getekend 
om de voormalige basisschool De 
Brug te kunnen huren voor een pe-
riode van drie jaar. Kinderhof heeft 
in de afgelopen jaren kinderopvang 
en peuterspeelzalen in Aalsmeer-
Oost verzorgd voor de vele nieuwe 
inwoners. De tijdelijke units zullen 
aan het eind van het jaar verlaten 
worden en dan kunnen de kinderen 
worden opgevangen in de aange-
paste en opgeknapte school aan de 

Machineweg. Kinderhof heeft het 
gebouw gehuurd van de gemeente 
voor 36 euro per vierkante meter. De 
totale oppervlakte is meer dan 1000 
vierkante meter. Het betreft een 
aangepaste prijs, omdat het eerst 
meer dan 100.000 euro kost om het 
gebouw voor kinderopvang en peu-
terspeelzaal in orde te krijgen. 
Deze week zijn de werkzaamheden 
gestart. De verwachting is dat half 
november de deuren van Kinderhof 
Oostkroost open zullen gaan om de 
kinderen te ontvangen.

Geen medewerking aan grootschalig golfcentrum

B&W: Bescheiden golfbaan past 
wel binnen bestemmingsplan
Amstelveen - Op basis van het ge-
vraagde advies van prof. mr. N.S.J. 
Koeman, een autoriteit op het ge-
bied van het recht van de ruimtelijke 
ordening in Nederland, hebben bur-
gemeester en wethouders van Am-
stelveen geconcludeerd dat een be-
scheiden golfbaan past binnen het 
bestaande bestemmingsplan voor 
de Bovenkerkerpolder. Het college 
werkt niet mee aan de eerder inge-
diende plannen voor een grootscha-
lig golfcentrum.
In december 2007 hebben Provinci-
ale Staten van Noord-Holland beslo-
ten om een wijziging van het streek-
plan, bedoeld om een golfbaan mo-
gelijk te maken, af te wijzen. De 
aanleiding voor deze uitspraak van 
de provincie was een plan voor een 
golfcentrum dat bij de gemeente 
was ingediend. Dit plan kende een 
zeer intensief karakter, mede door 
de forse indoorfaciliteit, driving ran-
ge in twee verdiepingen, zalencen-
trum en dergelijke. 
De vraag die vervolgens aan de or-
de kwam (opgeworpen door de ini-
tiatiefnemers) was welke ruimte het 
bestaande bestemmingsplan biedt. 
Burgemeester en wethouders heb-

ben hierover juridisch advies inge-
wonnen. De initiatiefnemers,  Tine-
ke en Ger Loogman, hebben dit ook 
gedaan. Omdat deze juridische ad-
viezen tot een verschillende uit-
komst leidden, hebben de bestuur-
ders prof. N.S.J. Koeman, een autori-
teit op het gebied van het recht van 
de ruimtelijke ordening in Neder-
land, gevraagd om een opinie over 
deze zaak. 

Definitief
Op basis van dit advies concluderen 
burgemeester en wethouders dat zij 
definitief geen medewerking  verle-
nen aan een grootschalig golfcen-
trum. Daarmee respecteert het col-
lege de besluitvorming van Provinci-
ale Staten en de visie van de minis-
ters van LNV en VROM, zoals neer-
gelegd in de beantwoording van 
schriftelijke vragen uit de Tweede 
Kamer. De bestuurders zullen, in lijn 
met het advies van professor Koe-
man, wel medewerking verlenen in-
dien een nieuw plan voor maximaal 
een golfbaan van negen holes met 
een driving range wordt ingediend. 
Voorwaarde aan een dergelijke visie 
is dat zo’n plan het open en groe-

ne karakter van de polder maximaal 
respecteert en gebruik maakt van 
bestaande bebouwing. Dit betekent 
dat er in de polder geen bouwvolu-
me van betekenis bij mag komen.

“Tijd nodig”
De reactie van initiatiefnemers Ti-
neke en Ger Loogman: “Na eerdere 
teleurstellingen bereikte ons op 19 
augustus het bericht dat het college 
van burgemeester en wethouders 
naar aanleiding van ons schrijven 
en het daarop volgende advies van 
prof. mr. N.S.J. Koeman tot de con-
clusie is gekomen dat een negen 
holes golfbaan met driving range in-
clusief aan de golfbaan ten dienste 
staande voorzieningen van beperkte 
omvang, past binnen het ter plaat-
se geldende bestemmingsplan. Wij 
gaan ons nu beraden hoe wij binnen 
het kader, van het door het college 
overgenomen advies van profes-
sor Koeman, de inrichting van een 
golfbaan tot stand zouden kunnen 
brengen. Aangezien het plan totaal 
anders zal moeten worden, zullen 
wij enige tijd nodig hebben om het 
verder uit te werken en te kunnen 
beoordelen.”

Gaat gemeente dit nog veranderen?

Parkeren is niet mogelijk 
door lantaarnpaal
Aalsmeer -  “Hierbij stuur ik u twee foto’s van wat ik en ook veel buurtbewoners een zeer vreemde situatie vinden. In 
de nieuwe wijk Oosteinde is de nieuwe school de Mikado geopend vanaf 18 augustus. Naast de school aan de Cathe-
rina Amalialaan zijn hiervoor zeer bijzondere parkeerplaatsen aangelegd. Een parkeerplek met in het midden een lan-
taarpaal. Dus wel goed verlicht, maar niet mogelijk op te parkeren. Heel benieuwd of de gemeente hier nog verande-
ring in gaat aanbrengen”, aldus Peter van de Hoven uit de Citroenvlinderstraat 72.

Veldbezoek en vergadering 
over waterplan Aalsmeer
Aalsmeer - Het waterplan Aalsmeer 
is het resultaat van de samenwer-
king van de gemeente Aalsmeer en 
het hoogheemraadschap Rijnland 
op weg naar een duurzaam water-
beheer. In het waterplan Aalsmeer 
wordt het waterbeheer van beide 
overheden over de periode 2008-
2015 helder uiteengezet en in con-
crete maatregelen vertaald. In het 
waterplan zijn de meest recente be-
leidsontwikkelingen opgenomen en 
vertaald naar onderzoeks- en uit-
voeringsmaatregelen. Het waterplan 
Aalsmeer is bijvoorbeeld binnen 
Rijnland het eerste waterplan waar-
in de Europese Kader Richtlijn Wa-
ter voor de gebieden (zogenaam-
de waterlichamen) Westeinderplas-
sen en de Boezemlanden Aalsmeer 
is verwerkt. 
Het plangebied van het waterplan 
betreft naast de Westeinderplassen 
en de Boezemlanden van Aalsmeer 
drie polders: de Schinkelpolder, de 
Oosteinderpoelpolder en de Horn- 
en Stommeerpolder. Met diverse 
partijen is al over de inhoud van het 

waterplan gesproken. De afgelopen 
6 weken heeft het ontwerp water-
plan Aalsmeer conform de inspraak 
verordening ter visie gelegen. Er zijn 
een beperkt aantal zienswijzen ont-
vangen. 
De komende weken staat de be-
sluitvorming over het waterplan 
Aalsmeer op de rol. Na de behan-
deling in colleges zal eerst de ge-
meenteraad van Aalsmeer zich eind 
september en begin oktober buigen 
over het waterplan. Nadat de ge-
meenteraad heeft besloten over het 
waterplan, zal de Verenigde Verga-
dering van het hoogheemraadschap 
van Rijnland in november besluiten 
over het waterplan. Ter voorberei-
ding op deze besluitvorming is op 26 
augustus hebben diverse leden van 
de gemeenteraad van Aalsmeer en 
diverse leden van de Verenigde Ver-
gadering van het hoogheemraad-
schap van Rijnland samen een veld-
bezoek in Aalsmeer gedaan. Tijdens 
dit veldbezoek hebben vele maatre-
gelen die in het waterplan genoemd 
worden de revue gepasseerd.

Autodaten een goed idee!
Aalsmeer - In het kader van de 
Week van de Vooruitgang die dit 
jaar van 14 tot en met 22 septem-
ber wordt gehouden in Nederland 
heeft de gemeente vier aanbieders 
van autodaten ofwel autodelen uit-
genodigd om met plannen te komen 
om autodaten in Aalsmeer te intro-
duceren.  De gemeente Aalsmeer 
is ervan overtuigd dat onder de 
Aalsmeerse bevolking voldoende 
animo is voor een dergelijk project.  
Autodate is een handige en prakti-
sche vorm van gedeeld autogebruik 
voor zowel zakelijke als privé-rijders. 
In het kort komt Autodate erop neer 
dat u of uw bedrijf een abonnement 
neemt bij een commerciële aan-
bieder. Met dit abonnement kunt u 
zeven dagen per week, 24 uur per 
dag een auto rijden die op een vas-
te plek bij u in de buurt of uw be-
drijf staat geparkeerd. Een dergelijk 
contract heeft het voordeel dat het 
goedkoper is dan een auto te bezit-
ten die niet zo vaak wordt gebruikt. 
Zo zijn er voorbeelden genoeg van 
mensen die op de fiets of met de 
bus naar het werk gaan en de au-

to de hele week voor de deur stil-
staat. Bij autodaten betaal je naast 
een klein abonnementsbedrag al-
leen voor het gebruik van de auto. 
De gemeente Aalsmeer wil voor au-
todaters parkeerplaatsen op centra-
le plaatsen in wijken reserveren, zo-
dat de auto op dezelfde plek gepar-
keerd kan worden. Zo staat de auto 
altijd centraal is makkelijk te vinden. 
In gebieden met hoge parkeerdruk 
is er een gegarandeerde parkeer-
plaats voor mensen die aan autode-
len doen. Naast de financiële voor-
delen voor de burger zijn er meer 
voordelen. Het autodaten bevordert 
een kritisch gebruik van de auto, de 
auto wordt niet meer onnodig voor 
korte ritten gebruikt en het geeft 
minder belasting van het milieu. Ge-
interesseerde burgers en bedrijven 
kunnen zich informeren via de web-
site www.autodate.nl Hier zijn ook 
links naar de aanbieders te vinden. 
Het kan ook geen kwaad zelf de 
aanbieders te benaderen wanneer 
u interesse heeft. Het is goed mo-
gelijk dat andere geïnteresseerden 
zich ook al gemeld hebben.

Omleiding door 
lek in waterleiding
Aalsmeer - Op vrijdag 22 augus-
tus spoot om kwart over negen in 
de ochtend water uit de grond bij 
de Ophelialaan, hoek Aalsmeer-
derweg. Een grote waterleidingbuis 

bleek gesprongen. Acht tegels had 
de straal water al uit de grond ge-
duwd. De weg is direct afgezet en 
het waterleidingbedrijf is gebeld. 
De reparatie wordt momenteel uit-
gevoerd. Voor de bussen van Con-
nexxion was een omleidingsroute 
ingesteld. Inmiddels is de weg weer 
open voor verkeer.

Onwel naar VU
Aalsmeer - Op maandag 25 augus-
tus zagen surveillerende agenten 
een meisje liggen op het fietspad 
naast de Bosrandweg. De 16-jari-
ge Amstelveense was onwel gewor-
den en daardoor gevallen met haar 
bromfiets. Het meisje is per ambu-
lance naar de VU gebracht. Door de 
val liep zij een dikke enkel op.

Fietser na val 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op dinsdag 19 augus-
tus om tien over vier in de middag is 
door onbekende oorzaak een 16-ja-
rige fietser ten val gekomen op de 
Aalsmeerderweg. De jongen uit Ku-
delstaart klaagde over pijn in zijn 
buik, waarschijnlijk had hij het stuur 
in zijn maag geduwd gekregen. Per 
ambulance is de 16-jarige met te-
vens kneuzingen en schaafplek-
ken aan een arm naar het zieken-
huis vervoerd.

Navigatiesysteem 
uit Chrysler weg
Aalsmeer - Op donderdag 21 au-
gustus is tussen 8.30 uur en 18.15 
uur ingebroken in een auto. De wa-
gen stond geparkeerd op een be-
drijventerrein aan de Oosteinder-
weg. Het slot van de Chrysler is ge-
forceerd. De dieven zijn er vandoor 
gegaan met het navigatiesysteem 
en diverse stukken gereedschap.

Rijbewijs kwijt
Aalsmeer - Om 1.15 uur in de 
nacht van zaterdag 23 op zondag 
24 augustus is een 33-jarige Ku-
delstaarter betrapt op rijden onder 
invloed van alcohol. In het Anjerhof 
hebben agenten de bestuurder ge-
vraagd te stoppen. Er werd alcohol 
geroken. In het politiebureau bleek 
de man 655 Ugl ofwel 1,5 promille 
alcohol in zijn bloed te hebben. Het 
rijbewijs is ingenomen.

Drietal stal uit auto’s op parkeerterrein Flora
Stelende Roemenen aangehouden
Aalsmeer - Op zaterdag 23 augus-
tus heeft de politie een drietal Roe-
menen aangehouden die de afge-
lopen weken vermoedelijk diver-
se spullen uit op het veilingterrein 
geparkeerde auto’s hebben gesto-
len. Door de beveiliging van Flora 
en agenten van het korps Amstel-
land zijn de twee heren en één da-
me op heterdaad betrapt. 
De medewerkers van de beveiliging 

zagen op het bedrijventerrein al een 
tijdje een Opel vectra rond rijden. 
Besloten werd de politie in te scha-
kelen. 
De gezamenlijke actie mag een suc-
ces genoemd worden. Onder toe-
ziend oog van de arm der wet sprak 
één van de Roemeense mannen een 
vrouw uit Slovenië aan. Terwijl hij de 
vrouw aan de praat hield, wandel-
de de ander naar de auto van de 

buitenlandse en pakte haar tas uit 
de auto. Op dat moment is inge-
grepen en zijn de Roemenen in de 
kraag gevat. Het betreft twee he-
ren van 28 en 24 jaar en een 40 ja-
rige vrouw. De inkoopster uit Slove-
nië was heel blij met de oplettend-
heid van de auto. In haar tas zaten 
namelijk al haar papieren, pasjes en 
liefst een bedrag van 7.500 euro aan 
contant geld.

Gemeenten, CWI en UWV 
slaan de handen ineen
Aalsmeer - De gemeenten in de 
regio Amstelland en Venen, CWI en 
UWV zoeken samen naar oplossin-
gen voor knelpunten op de regiona-
le arbeidsmarkt. Het startpunt van 
het initiatief is de ‘Arbeidsmarktmo-
nitor Amstelland en Venen’. Deze is 
afgelopen dinsdag 26 augustus ge-
presenteerd aan belanghebben-
de partijen. De arbeidsmarktmo-
nitor, in opdracht van de gemeen-
ten Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-
Amstel, Uithoorn, De Ronde Venen 
en Abcoude, CWI en UWV, is uitge-
voerd om lokale en regionale knel-
punten op de arbeidsmarkt in kaart 
te brengen. Vooral vraag en aanbod 
op de arbeidsmarkt dreigen, in na-
volging van de landelijke tendens, 

steeds minder goed op elkaar aan 
te sluiten. Het gemeenteoverstijgen-
de karakter van de problematiek 
vergt een gezamenlijke aanpak. De 
bevindingen en aanbevelingen van 
het rapport zijn op 26 augustus aan 
belanghebbende partijen gepresen-
teerd. Tien werkgeversorganisaties, 
tien onderwijsinstellingen en de Ka-
mer van Koophandel regio Noord-
Holland zijn vertegenwoordigd. 
Deze belanghebbenden zijn een on-
misbare schakel om tot oplossin-
gen op de arbeidsmarkt te komen. 
De (toekomstige) problemen op de 
arbeidsmarkt zijn zowel kwantita-
tief als kwalitatief van aard. De oor-
zaken van de problemen zijn meer-
voudig en oplossingen vragen in 

toenemende mate om maatwerk. De 
partijen staan voor de uitdaging om 
onder andere arbeidsparticipatie te 
bevorderen en voortijdig schoolver-
laters aan een diploma te helpen. Bij 
de aanpak wordt ook over de gren-
zen van de zes gemeenten geke-
ken. Arbeidsmarkt- en onderwijs-
ontwikkelingen in Amsterdam en 
Haarlemmermeer worden nauwge-
zet gevolgd. 
Waar mogelijk worden deze ontwik-
kelingen meegenomen in de moge-
lijke oplossingen. De samenwerking 
leidt in het najaar tot een gezamen-
lijke visie op werkgeversbenade-
ring. Vanaf januari 2009 wordt ge-
start met concrete samenwerkings-
vormen.
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Introductie Wild Thing bij TFA
Aalsmeer - Maandag 18 augustus 
is Wild Thing van Oserian bij TFA ge-
introduceerd. Wild Thing is de eer-
ste in een reeks nieuwe introducties 
die Oserian dit seizoen zal doen via 
TFA in Amstelveen. Wild Thing van 
veredelaar De Ruiter Innovations 
uit Amstelveen wordt voorlopig al-
leen door Oserian aangevoerd en is 
een puur kersenkleurig variant met 
een meer dan uitstekend vaasleven. 
Op de vaas behoudt Wild Thing haar 
kleur en bloeit helemaal open.

Als extraatje voor deze eerste intro-
ductie van Oserian zijn er twee MP3 
spelers uitgereikt. Op de MP3 spe-
lers staan verschillende versies van 
het nummer Wild Thing, onder an-
dere een vertolking van Jimi Hendrix 
and The Troggs. 
De winnaars van de MP3 spelers 
zijn Martin Vogelaar inkoper van de 
Agora Groep, voor het hoogste aan-
tal stelen, en Peter Vreeken van de 
firma Aablo, voor de hoogste prijs 
per steel.

Frank en Michael overhandigen een grote fles champagne aan Ron en Hen-
ry namens alle collega’s. 

Twee keer 30 jaar General Motors 
ervaring bij Van Kouwen
Aalsmeer - Donderdag 14 augus-
tus was een uniek moment voor de 
Van Kouwen Groep. 
In de vestiging bij Van Kouwen 
Aalsmeer werden Ron Verzaal en 
Henry Bakker door hun collega’s 
en Opel Nederland in het zonnetje 
gezet omdat zij al 30 jaar lang met 
Opel werken! 
Zowel Ron en Henry zijn op 14 au-
gustus 1978 samen als leerling au-
tomonteur begonnen bij Riva Am-
stelveen. 
Na een gedegen opleiding in de 
werkplaats bij Riva Amstelveen, is 
Ron in 1986 bij Van Lent Aalsmeer 
gaan werken en heeft zich steeds 
verder in de techniek gespeciali-
seerd. Na de overname in juni 2000 
door de Van Kouwen Groep, is Ron 
verder gegaan als after sales ma-
nager in de vestiging Aalsmeer en 
is inmiddels medeverantwoordelijk 
voor de werkplaatsen in alle vier de 
vestigingen. 

Henry heeft in 1987 de overstap ge-
maakt van Riva Amstelveen naar 
Van Lent Hoofddorp en is zich gaan 
specialiseren in het magazijn. 
Ook Henry was tijdens de overnames 
door de Van Kouwen Groep in 2000 
werkzaam bij Van Lent Aalsmeer en 
is tot op de dag van vandaag een 
zeer gewaardeerd parts manager in 
deze vestiging.
Voor beiden geldt dat de cirkel weer 
rond is, want in 2002 heeft de van 
Kouwen Groep Riva Amstelveen 
overgenomen en hebben zowel Ron 
als Henry weer dagelijks contact 
met het bedrijf waar ze ooit begon-
nen zijn! 
Voor hun collega’s reden om te trak-
teren op gebak en een leuke atten-
tie voor de hele familie!  De Van Kou-
wen groep is er trots op dat zij zulke 
gepassioneerde specialisten in haar 
team heeft, die nog iedere dag een 
voorbeeld en vraagbaak voor hun 
collega’s zijn. 

Verloskundigenpraktijk nu 
ook in wijk Nieuw Oosteinde
Aalsmeer - Voor de zwangere da-
mes in Nieuw Oosteinde en Oost is er 
goed nieuws: de verloskundigen van 
Verloskundigenpraktijk Aalsmeer en 
omstreken hebben sinds begin juli 
ook spreekuur in de nieuwe wijk. Al 
sinds de oplevering van de nieuwe 
wijken zijn er veel baby’s geboren 
onder begeleiding van de verlos-
kundigen in Aalsmeer. Nu is ook de 
spreekuurlocatie dichterbij de nieu-

we wijk gekomen voor aankomen-
de ouders. Al eerder startte huisarts 
Jeroen de Vries zijn huisartsenprak-
tijk, nu nog in een noodvoorziening. 
Op deze zelfde locatie ontvangen nu 
ook de verloskundigen hun cliën-
ten. Het noodgebouw staat aan de 
Catharina Amalialaan 6. In de toe-
komst zal hier het gezondheidscen-
trum Aalsmeer Oost komen met ver-
schillende disciplines.

Export van bloemen en 
planten in rode cijfers
Aalsmeer - De Nederlandse export 
van bloemen en planten is tot en 
met juli met 1 procent gedaald. Dit 
meldt het Hoofdbedrijfschap Agra-
rische Groothandel. Voor het eerst 
sinds jaren zit de cumulatieve ex-
portwaarde in de min. 
De snijbloemenexport daalde in juli 
met 17 procent. Vooral de bloemen-
export naar Engeland bleef achter, 
namelijk met 31 procent. Bij de ka-
merplanten was de exportdaling 
met 1 procent geringer. In Duitsland 
valt de plantenafzet dit jaar tegen. 
In totaal namen onze oosterburen 

dit jaar 7 procent minder aan plan-
ten af. Een groeimarkt is Oost-Euro-
pa en dat bleek ook vorige maand 
weer. Naar Rusland en Polen ging 
respectievelijk 16 procent en 46 
procent meer aan bloemen en plan-
ten. Vooral de opmars van Polen is 
opvallend. Een jaar geleden kwam 
deze groeimarkt nog niet voor in de 
top 10. De exporterende groothan-
del hoopt dat de komende weken de 
vraag in Europa aantrekt. De vakan-
ties zijn over en de signalen van een 
opkrabbelende markt zijn er. Bron: 
agd.nl.

Puur Aalsmeer krijgt 6 september knallende afsluiting

Vuurwerkshow nog groter 
als in voorgaande jaren!
Aalsmeer - Braderie, watersport-
dag, captains dinner en verlichte 
botenshow. Dat zijn de ingrediën-
ten die zaterdag 6 september onder 
het motto Puur Aalsmeer moeten 
zorgen voor een fantastische dag. 
Een dergelijke dag verdient natuur-
lijk een knallend slotstuk waar nog 
lang over nagepraat zal worden en 
dan kom je al snel uit op een vuur-
werkshow die zijn weerga niet kent. 
Het spektakel is een initiatief van de 
organisatoren Mike van der Laarse 
en Dideric van Riemsdijk en is in het 
verleden uitgegroeid tot een druk-
bezocht evenement aan de boule-
vard langs de Westeinderplassen. 
De eerste vuurpijlen gaan zater-
dag 6 september om 23.00 uur het 
zwerk boven Aalsmeer in en twintig 
minuten lang zullen de toeschou-
wers zich kunnen vergapen aan een 
nog grotere show dan in voorgaan-
de jaren het geval was. Dat blijkt 
uit de informatie die de redactie uit 
de mond van Mike van der Laarse 
mocht optekenen. 

Voor elke bom een boom
Naast de opstelling op de pier van 
het Surfeiland ligt er op 250 meter 
vanaf de wal een ponton van tien bij 
twintig meter in het water en van-
af deze plek, waarvoor enig hei-
werk noodzakelijk is, worden nog 
eens ruim honderd bompijlen ge-
lanceerd en dat zorgt ervoor dat er 
fraaie formaties en kleurstellingen 
te zien zullen zijn. 
De organisatoren hebben be-
sloten dat voor elke bompijl een 
boom wordt geplant en uiteraard 
zal de plaats bepaald worden in 
samenwerking met de gemeente 
Aalsmeer. Verder heeft de organisa-
tie de oren goed te luisteren gelegd 
want naar aanleiding van vragen uit 

Tour de France Meerbode Prijzenfestival

Rabobank wielertas komt 
Ben Veelenturf goed van pas
Aalsmeer - De redactie kon ook de 
afgelopen week een winnaar van 
het Tour de France Meerbode Prij-
zenfestival gelukkig maken met zijn 
gewonnen prijs, het door de Rabo-
bank Regio Schiphol beschikbaar 
gestelde wielerpakket. 
Ben Veelenturf uit Kudelstaart bleek 
de gelukkige te zijn en het wieler-
pakket kwam hem goed van pas 
zo bleek vrijdagmiddag 22 augus-
tus in het Rabokantoor aan de Sta-
tionsweg in Aalsmeer waar Regio-
manager Communicatie Ron Leeg-

water ook dit jaar weer de pretti-
ge honneurs waar mocht nemen. 
Een sporttas gevuld met een bidon, 
sokken, handschoenen, shirt, pet 
en fietsbroek in de bekende kleu-
ren van de Rabobank wielerploeg 
vielen de fietsende Kudelstaarter, 
hij is aangesloten bij de toerafde-
ling van de Uithoornse Wieler Trai-
nings Club (UWTC), ten deel en een 
prachtig boek met op de omslag de 
foto’s van de boegbeelden Michael 
Boogerd en Erik Dekker maakten 
het feest kompleet. Kleinzoon Gijs 

van twee jaar, de voeten gestoken 
in felgekleurde oranje crocs, door 
hem vastberaden “klompen” ge-
noemd, was zichtbaar in zijn nopjes 
met het wielerpakket, vooral toen 
de pet passend werd gemaakt voor 
zijn hoofd. Spontaan rende hij een 
paar ererondjes door het bankge-
bouw om vervolgens op de foto te 
gaan met zijn opa. Op 10 september 
wordt de laatste prijswinnaar, Esther 
Maas uit Kudelstaart, gelukkig ge-
maakt bij Slender You Beautyworld 
in de Hadleystraat.

Ron Leegwater (Rabobank Regio Schiphol) overhandigt het wielerpakket aan Ben Veelenturf en kleinzoon Gijs.

het publiek zijn er diverse ingredi-
enten toegevoegd om de vuurwerk-
show nog aantrekkelijker te maken. 
De start van de show vindt plaats 
via een lijn vanaf de watertoren naar 
de pier. Aan het eind van de show 
zal een luide knal aangeven dat 
het voorbij is en dat de festiviteiten 
van de dag met betrekking tot Puur 
Aalsmeer echt afgelopen zijn.

Sponsors
Het organiseren van een dergelij-
ke show vraagt nogal wat samen-
werking en gelukkig hebben brand-
weer, politie en gemeente zich van 
hun beste kant laten zien. Ook met 
betrekking tot de sponsoring heeft 
de organisatie niet te klagen gehad 
en het is zelfs al zover dat er voor 
2009 al aanmeldingen zijn. 

Bedrijfsleven levendig houden
Op verzoek van de organisatie lich-
ten we er drie bedrijven uit omdat zij 
in het verlengde van de vuurwerk-
show ook wel wat vuurwerk kunnen 
gebruiken, maar dan meer op de 
werkvloer. Bij Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw BV, Huiskens Tele-
com en de Dutch Flower Group zijn 
nogal wat vacatures te vervullen en 
belangstellenden worden van har-
te uitgenodigd contact op te nemen 
met genoemde bedrijven. 

Symbolisch gesproken is dat wel-
licht hun start via de telefoonlijn 
naar een mooie uitdagende en in-
teressante carrière en zijn zij de bo-
men die het bedrijfsleven levendig 
houden in een prettige omgeving. 
Wie durft deze uitdaging aan? 

Gerfolia is doorbraak in 
de gerberahistorie
Kudelstaart - De gerfolia is het 
nieuwste revolutionaire product van 
Terra Nigra aan de Mijnsherenweg 
23. Een doorbraak in de gerberahis-
torie noemt het Kudelstaartse be-
drijf de ontwikkelde gerbera met
blad. Gerfolia is een samenvoeging
van gerbera en folia. Folia is de bo-
tanische naam voor blad. Tot nu toe
was er alleen de gerbera met een
kale steel. De gerfolia past goed bij
de trend van deze tijd, namelijk het
nostalgische gevoel van het land-
leven. De gerfolia heeft de uitstra-
ling van een speelse veldbloem.
Als je bloemen koopt zoek je sfeer,
maar ook houdbaarheid. Door het
blad aan de steel heeft een boe-
ket gerfolia’s geen extra groenvul-
ling meer nodig. De gerfolia is ver-
krijgbaar in diverse vrolijke kleuren
en wordt vanaf september aange-
voerd op Flora Holland Naaldwijk en
Aalsmeer. Na de germini en gerron-
do heeft Terra Nigra nu dus de ger-
folia ontwikkeld en bewijst hiermee
een specialist te zijn in het gerbera-
segment. Doordat het bedrijf voort-

durend op zoek is naar verbetering 
en vernieuwing is de gerfolia ont-
wikkeld. Door selectie en kruisen is 
het Terra Nigra gelukt de eerste ger-
bera met blad aan de steel te ont-
wikkelen. 
Meer weten? Kijk op www.terrani-
gra.com.

Nieuw kassameubel dankzij 
match voor Wereldwinkel
Aalsmeer - Vorig jaar werd op de 
Beursvloer Aalsmeer-Uithoorn een 
‘match’ gemaakt tussen de Wereld-
winkel en architectenbureau Henk 
van der Laan. 
De beursvloer is bedoeld als een 
ontmoeting tussen vrijwilligersor-
ganisaties en het bedrijfsleven met 
het doel iets voor elkaar te doen. 
Henk van der Laan pakte de uitda-
ging op en ontwierp voor de We-
reldwinkel een nieuw kassameubel. 

Dat was hard nodig, omdat de win-
kel nu eenmaal niet groot is en de 
vrijwilligers met de ruimte moeten 
woekeren.

Het is een grote aanwinst voor de 
winkel en u wordt van harte uitge-
nodigd in de winkel in de Zijdstraat 
te komen kijken en natuurlijk ook 
producten van eerlijke handel te ko-
men kopen!

Cursussen Engels en Frans 
voor 50-plussers
Aalsmeer - Al eens aan een cursus 
Engels of Frans gedacht?
U bent nooit te oud om te leren! U 
hebt contact met andere mensen op 
weer eens een heel andere manier 
en het is een uitstekende geheu-
gentraining. Er wordt zoveel moge-
lijk aandacht besteed aan het spre-
ken en de groepen zijn klein.
Het tempo is rustig, een vooroplei-
ding is niet nodig!
De lessen worden gegeven bij de 
SWOA in wijksteunpunt Meander in 
de Clematisstraat 20. 

Er zijn lessen op verschillend niveau: 
beginners, halfgevorderden en ge-
vorderden. De Franse cursussen zijn 
op woensdagmiddag, de Engelse op 
dinsdag en vrijdagmorgen. 
Minimum aantal deelnemers is drie. 
De lessen duren een uur en begin-
nen op 12 september. De kosten zijn 
72 euro voor tien lessen en er is een 
vervolgcursus. 
De prijs is exclusief boeken.
Voor inlichtingen en opgave kan ge-
beld worden met Carolyn van Es-
Smith, tel. 364398.
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Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan bestaat in 
2008 vijftien jaar. Ter gelegenheid hiervan verschijnt er dit jaar el-
ke twee weken een stuk in deze krant over de jarige kinderboerde-
rij. Monique van der Linden en Huub van Schaik (resp. beheerder en 
vrijwilliger) geven hun eigen kijk op het werk, de organisatie, de ac-
tiviteiten, de bezoekers en gebeurtenissen op Boerenvreugd.

Jeugd heeft de Toekomst
Aalsmeer - Zoals elke organisatie 
in de maatschappij heeft ook Boe-
renvreugd te maken met vergrijzing. 
En dat is een bedreiging voor de 
kinderboerderij. Enerzijds omdat het 
werk op de boerderij meestal een 
bepaalde lichamelijke inspanning 
vraagt en fi theid is dan een vereis-
te. Daarnaast wil de kinderboerde-
rij natuurlijk zo dicht mogelijk bij de 
jeugd en hun belevingswereld aan-
sluiten om hun behoeften te ver-
vullen. Gelukkig melden zich bij-
na maandelijks kinderen (meestal 
meisjes) van 10 tot 13 jaar aan om 
die willen helpen bij het verzorgen 
van de dieren. 
Over die jeugdige belangstelling 
voor het werk op de boerderij wordt 
bij het bestuur verschillend gedacht. 
Het meehelpen door de kinderen 
leidt niet zelden tot verhoogde werk-
druk bij de volwassen vrijwilligers, 
omdat intensief toezicht en bege-
leiding vaak nodig blijkt. Bovendien 
is niet elk kind even gedisciplineerd 
wat betreft het nakomen van afspra-
ken. Maar gelukkig gaat het ook wel 
vaak goed en kan gesproken wor-
den van een echte jeugd-vrijwilliger. 
De kunst is om deze mini-kanjers 
vervolgens goed te begeleiden en 
zo te binden om de moeilijke over-
steek tussen ongeveer 13 en 23 jaar 
te maken. Niet alleen vanwege de 
verjonging van het vrijwilligersbe-
stand, maar ook vanwege de geïn-
vesteerde tijd. Als regel is een on-
dergrens van 14 jaar afgesproken, 
maar uitzonderingen bevestigen die 
regel. Veel verenigingen en stich-
tingen weten dat het in deze leef-
tijdscategorie moeilijk is om nieu-
we vrijwilligers te werven. Slechts bij 
een enkeling is dat gelukt, meestal 
dankzij een familieband met een an-
dere vrijwilliger of dankzij de sterke 
eigen motivatie. Eén van die kanjers 
springt er uit bij de kinderboerderij. 
Ze kwam via een maatschappelijke 
stage van haar middelbare school 
bij Boerenvreugd terecht en heeft 

hier inmiddels haar draai gevonden 
als vrijwilliger. Vol enthousiasme 
heeft ze haar stageperiode vervuld. 
Daaronder was het meedraaien met 
de cliënten bij Ons Tweede Thuis, 
verschillende weekenddiensten van 
een dagdeel en als slagroom op de 
taart het helpen bij een of meerde-
re activiteiten. Wie tijd heeft kan op 
de boerderij een door haar gemaak-
te maquette van het boerderijterrein 
op schaal komen bewonderen. Het 
Boerenvreugd-virus heeft haar aan-
gestoken en de oudere vrijwilligers 
zijn ervan overtuigd dat zelfs het 
eerste vriendje haar niet bij de boer-
derij weg zal kunnen lokken.. Een 
ander voorbeeld van fanatieke ex-
jeugdvrijwilliger loopt er alweer een 
jaar of tien rond en heeft ook zijn 
vriendin met Boerenvreugd besmet. 
Hoort u op zaterdagochtend het (in-
middels stevige) geluid van houten 
klompen op de boerderij, dan weet 
u over welke vrijwilliger het gaat.
Ook aan de ‘klant’-zijde wordt na-
tuurlijk naar de jeugd gekeken. 
Want alleen al vanwege het in-
standhouden van hun dierbare hob-
by willen de vrijwilligers vooral veel 
jeugdige bezoekers blijven ontvan-
gen. Vandaar dat het bestuur voort-
durend manieren zoeken om nieu-
we wereldburgers en ook nieuwe 
Aalsmeerders te verleiden tot een 
bezoekje aan de boerderij in de 
Hornmeer. 
Zo zal de komende tijd de nieuwe 
wijk Nieuw-Oosteinde aandacht 
krijgen. In die 1500 nieuwe wonin-
gen komen mensen te wonen die 
vast een terrasje willen pakken ter-
wijl hun kroost vuile kleren scoort 
in de zandbak. Of pasgetrouwde fo-
rensen die tijd kunnen en willen in-
vesteren in een nieuw en dankbaar 
sociaal netwerk, dat toevallig ook 
nog veel vreugd geeft. Dus kom net-
werken bij Boerenvreugd en je ver-
veelt je nooit meer….

Huub van Schaik

Algemene jaarvergadering 
huurdersvereniging
Aalsmeer - Huurdersvereniging 
Aalsmeer en Kudelstaart houdt op 
donderdag 28 augustus haar jaar-
lijkse algemene jaarvergadering. De 
vergadering vindt plaats in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3 en begint om 20.00 uur. Dit 
jaar heeft de huurdersvereniging 
twee belangrijke onderwerpen op 
de agenda staan, te weten partici-
patie, wijkbeheer en woonvisie. Het 
eerste onderwerp wordt gepresen-

teerd door Eigen Haard. Na de pauze 
zal een beleidsmedewerker van de  
gemeente een presentatie houden 
over de  woonvisie van de gemeen-
te Aalsmeer. De huurdersvereniging 
stelt uw aanwezigheid op prijs en 
hoort graag tijdens de vergadering 
wat voor u van belang is als bewo-
ner/huurder van Eigen Haard in de 
gemeente Aalsmeer. Voor meer in-
formatie: www.huurdersverenigin-
gaalsmeerkudelstaart.nl.

Verlichte botenshow en vuurwerk
Nog enkele kaarten voor 
varend diner Lions 
Aalsmeer - Evenals vorige jaren zal 
de Lionsclub Aalsmeer ook dit jaar 
weer tijdens de verlichte botenshow 
op zaterdagavond 6 september aan-
staande een varend diner organi-
seren op het klassieke salonschip 
de Koningin Juliana. De gehele net-
to opbrengst gaat naar de stichting 
LAVA (Lions Aalsmeer Voor Ande-
ren). Het vertrek is vastgesteld om 
19.30 uur vanaf jachthaven Kem-
pers in Kudelstaart. Tegen het decor 
van een stoet aan schitterend ver-
lichte boten wordt er gevaren over 
de Westeinderplassen om te genie-
ten van alles wat zich die avond op 
de poel afspeelt. Het zeer comforta-
bele schip is voorzien van een (ver-
warmd) beneden- en tussendek en 
een 100 vierkante meter groot pa-
noramadek. Er is ook een invali-
denlift aanwezig. Tijdens de vaart 
wordt er een uitgebreid Chinees/In-
disch buffet aangeboden, dat verge-
zeld gaat van drankjes in alle soor-
ten en maten. De avond wordt op-

geluisterd met akoestische live-mu-
ziek gespeeld door rasechte muzi-
kanten die alle mogelijke verzoek-
nummers honoreren. Om circa 
23.00 uur wordt dan vanaf het schip 
het prachtige vuurwerk  bekeken, 
waarna de boot om circa 23.30 uur 
weer zal aanleggen bij jachthaven 
Kempers. 
Tijdens de reis zal er nog een verlo-
ting plaatsvinden. Het beloofd we-
derom een geweldige avond te wor-
den. De kosten voor deelname aan 
dit schitterende en unieke evene-
ment bedragen 75 euro per persoon 
all in, dus boottocht, welkomst-
drankje, buffet, muziek en con-
sumpties. De hoeveelheid kaarten is 
echter beperkt. Vol is vol. 
Dus wie het eerst komt, die het eerst 
vaart ! En, u steunt er een goed doel 
mee! Kaarten kunnen besteld wor-
den bij jachthaven Kempers in Ku-
delstaart, tel. 0297-385385 of Apo-
theek Groen in Aalsmeer, tel. 0297-
324476.

Bootring is weer weg...
Omdat ik de directe omgeving 
van het gemeentehuis een beetje 
bootonvriendelijk vind, heb ik een 
roestvrijstalen ring aangebracht 
aan de eerste paal van het brug-
getje op het Drie Kolommenplein 
met daarboven een mededeling on-
der een plexiglas plaatje, dat ik de-
ze ring heb aangeboden aan B & W 
van Aalsmeer als ‘enig echte part-
time Aalsmeerder’ met mijn naam: 
Mr. D.E. Claassen.
Ik woon hier namelijk 25 jaar van 
mei tot en met september, soms 
vaak ook nog een deel van oktober. 
Veel mensen vinden het vervelend 
om met zware boodschappen of 
met het winkelwagentje van A.H. die 

brug over te moeten. Ook bruidspa-
ren vinden dat vervelend.
Toen ik bezig was kreeg ik zowel po-
sitief als negatief commentaar. Van: 
“Eindelijk, wat een goed idee” en 
een meneer riep: “Wat moet dat hier, 
ik haat die klere boten, die stinken 
en maken lawaai”. Ja, over smaak 
valt nu eenmaal niet te twisten.
De ring heeft niet lang stand ge-
houden. Op dinsdag 19 augustus is 
de ring, inclusief het plaatje, weg-
gehaald. Waarschijnlijk op last van 
het college. Jammer, een herplaat-
sing waard?

Mr. Dick Ernst Claassen, 
Uiterweg 373.

ingezonden

Extra groep kennismaken met 
computer voor 50-plussers  
Aalsmeer - De Stichting Welzijn 
Ouderen Aalsmeer start op zowel 
dinsdagochtend 9 als donderdag-
ochtend 11 september (bij voldoen-
de belangstelling) een extra groep 
Kennismaken met de computer. Op 
9 september om 9.15 uur en op 11 
september om 
11.00 uur in gebouw Seringenhorst 
aan de Parklaan 26a. De cursus is 
voor degenen die weinig of niets 
weten van computers. Stap voor 
stap worden de cursisten wegwijs 
gemaakt. Naast de klassikale uit-
leg van de docent zullen de cursis-
ten vooral zelf (onder begeleiding 
van de docent) gebruik leren ma-
ken 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 we-
kelijkse lessen van anderhalf uur 
en maximaal tien personen kun-
nen per groep deelnemen. De kos-
ten zijn 105 euro, exclusief cursus-
boek. Voor informatie en/of opga-
ve kan gebeld worden met de Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer, tel. 
0297-344094. Meer weten over de 
stichting voor ouderen? Kijk dan op 
www.swoaalsmeer.nl

Waterproject in Mozambique
1001 Artikelen voor de 
Pramenrace bij Dorcas
Aalsmeer - Pramenrace en Mo-
zambique, beide hebben met water 
te maken. De Dorcas-winkel gaat 
zich inzetten voor het waterproject 
‘drinkwater en toiletten in Mozam-
bique’ in de provincie Sofala.
In de winkel worden verkleedkle-
ding, merklappen en attributen voor 
de praam verkocht, evenals uiter-
aard boeken, lp’s, cd’s, gezelschap-
spellen, meubels, curiosa, speel-
goed en audio.
Mozambique gaat sinds begin ja-
nuari gebukt onder een zware over-
stroming. Door hevige regenval in 
zuidelijk Afrika is een aantal rivie-
ren, waaronder de Zambezi, bui-
ten zijn oevers getreden. Volgens de 
nationale overheid zijn ruim 95.000 
mensen geëvacueerd en tijdelijk ge-
huisvest in opvangcentra. Mensen 
hebben hun huis, bezittingen, vee 
en landbouwgrond verloren. Bijna 
60 procent van de plattelandsbevol-

king, circa 9 miljoen mensen, heeft 
geen toegang tot schoon drinkwa-
ter. Dorcas brengt verandering in 
deze situatie door waterputten te 
boren, pompen te installeren en la-
trines te bouwen. Hierdoor kan de 
gezondheid van ten minste 800 ge-
zinnen drastisch verbeterd worden. 
30 Lokale gezondheidswerkers zul-
len de mensen trainen in onder an-
dere basisgezondheidszorg, hygië-
ne en hiv/aidspreventie. De gezin-
nen krijgen ook training in herbe-
bossing, afvalverwerking en in het 
gebruik van energiebesparende 
ovens. Daarnaast zullen de gezin-
nen dit jaar 2.000 bomen planten in 
hun dorpen. 
Verdere informatie www.Dorcas.nl 
of kom langs in de winkel aan de 
Aalsmeerderweg 173a, geopend op 
dinsdag, donderdag en zaterdag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Voor in-
formatie: tel. 0297-361043.

Zaterdag offi ciële opening 
Oogstweek bij Meerboeren
Haarlemmermeer - De activitei-
ten van de derde Oogstweek in de 
Haarlemmermeer, georganiseerd 
door de Meerboerenvereniging vin-
den dagelijks plaats op verschillen-
de locaties van zaterdag 30 augus-
tus tot en met zondag 7 septem-
ber. Vooral de stedeling wordt uit-
genodigd om kennis te nemen van-
de producten van het eigen platte-
land. Daarom zijn er dagelijks ‘ar-
rangementen’ waarop bezoekers 
uitgenodigd worden op de streek-
productenbedrijven overal in de pol-
der. De aftrap en tegelijkertijd de of-
ficiële opening van de oogstweek 
vindt plaats bij het eerste bedrijven-
bezoek op zaterdag 30 september 
om half 2 bij de geitenboerderij en 
kaasmarker Van Dorp op de Olmen-
horst in Lisserbroek.
De opening zal worden verricht door 
Pastoor Van Lent in aanwezigheid 
van een groot aantal streekprodu-

centen en koks van restaurants die 
(onder andere) deze week streek-
producten op het menu hebben 
staan. 
Voorafgaand aan het bezoek aan de 
geiten boerderij en de geitenkaas-
makerij  (met rondleiding en proe-
ven van verschillende geitenkaas-
jes)  kunt u tijdens de opening klin-
ken op een succesvol verloop van 
de week met een heus Haarlem-
mermeerse streekwijn. Het bezoek 
aan de geitenboerderij kunt u in er 
in deze tijd van het jaar combineren 
met  het  zelf plukken van appels en 
peren op de Olmenhorst en een be-
zoek aan de Landwinkel. 
Opgave voor de rondleiding over de 
geitenboerderij en de proeverij is 
niet verplicht. De kosten zijn 1 eu-
ro per persoon, kinderen gratis toe-
gang. Voor meer informatie over de-
ze de andere  activiteiten tijdens de 
Oogstweek: www.meerboeren.nl.

Feestweek jarige Sint Jan 
parochie prima verlopen
Kudelstaart - Het 150 jarige be-
staan van de parochie Sint Jan Ge-
boorte is in de afgelopen week op 
een feestelijke wijze gevierd. De 
week begon met een eucharistievie-
ring door de drie priesterzonen uit 
Kudelstaart de heren H. Buskermo-
len, T. van Zanten en L. van den Ber-
gen. De viering werd muzikaal op-
geluisterd door het dames- en he-
renkoor. 
Na de viering is er op het kerkplein 
nog gezellig nagepraat onder het 
genot van een kop koffi e met daar-
bij wat lekkers. Op woensdagmid-
dag waren de kinderen van de Ku-
delstaartse basisscholen uitgeno-
digd om in en rondom het Dorps-
huis mee te doen aan een oud Hol-
landse spelmiddag. 
Tijdens deze middag konden zij 
onder andere sjoelen, zaklopen, 
schminken en zelf een schilde-
rij maken. Ook stond er buiten het 
Dorpshuis een springkussen opge-
steld en hiervan werd gretig gebruik 
gemaakt. Het bleef droog deze mid-
dag en gesproken kan worden van 
een uitstekend verzorgde middag 
die georganiseerd was door jeugd-
club het Gilde. 
De feestweek is afgesloten met een 
heilige mis onder leiding van deken 
A. Bakker en pastor A. Blonk. Ook 

werd hier wederom medewerking 
verleend door het dames- en heren-
koor, het jongerenkoor en het kin-
derkoor. Na de feestelijke viering is 
op het kerkplein de taart aangesne-
den met daarop een beeltenis van 
de kerktoren van Sint Jan. Voor ie-
dere aanwezige was er een stukje 
taart. 
Als afsluiting van de feestweek is 
er na het koffi edrinken op het kerk-
plein door een aantal genodigden 
in het Dorpshuis gebruik gemaakt 
van een uitstekend verzorgde lunch 
en is er tegen de avond voor alle 
vrijwilligers in en rondom hetzelfde 
Dorpshuis een barbecue gehouden, 
die mede omdat het droog was en 
is gebleven, heel gezellig verlopen 
is. De stemming onder de circa 170 
aanwezigen was prima. Het kerk-
bestuur wil iedereen die heeft bij-
gedragen aan het slagen van deze 
feestweek hartelijk bedanken. Een 
bedankje is ook op z’n plaats voor 
de plaatselijke kwekers die ervoor 
hebben gezorgd dat er tijdens de 
gehele week genoten kon worden 
van een prachtig versierde kerk. 

Voor een impressie van de feest-
week kunnen foto’s bekeken wor-
den op de website www.rkkerkku-
delstaart.nl.  
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Sopranen en alten welkom 
bij vrouwenkoor Vivace
Kudelstaart - Aalsmeers vrouwen-
koor Vivace bestaat uit ongeveer 
50 enthousiaste leden. Aanstaande 
dinsdag 2 september gaan de da-
mes voor het 24ste seizoen weer 
van start met de wekelijkse repeti-
ties in het Dorpshuis te Kudelstaart 
van 9.30 tot 11.30 uur met in de pau-
ze ook tijd voor even gezellig praten 
onder het genot van een kopje kof-
fie met meestal iets lekkers van een 
jarige die trakteert. Het koor wordt 
gedirgeerd door Irma Hogenboom 
die op ontspannen wijze nieuwe 
muziek instudeert, daarbij wel stre-
vend naar het hoogst haalbare ni-
veau! Het repertoire is heel afwis-
selend, van Mozart tot Schubert, 
van John Denver tot Boudewijn de 
Groot. Het koor is verdeeld in so-
pranen, mezzo-sopranen en alten 

en vooral de laatste groep kan wat 
versterking gebruiken, hoewel ook 
de hogere stemmen welkom zijn. De 
komenden maanden staan er drie 
optredens op het programma. Eind 
oktoter in verzorgingshuis in Dui-
vendrecht. In november deelname 
aan een jubileumconcert van een 
andere vrouwenkoor in Zwanen-
burg en in december een kerstcon-
cert voor de bewonerese van Zor-
centrum Aelsmeer. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom 
en kunnen enkele repetities komen 
bijwonen om vrijblijvend kennis te 
maken met de leden, de muziek en 
de sfeer bij Vivace. 
Voor meer info: Elly Nieuwenhuizen, 
tel. 320676; Marijke Brussaard, tel. 
0297-326564 of Dorry de Graaf, tel. 
0297-368372.

Nieuw bij de Werkschuit
Cursus ‘gemengde teken- 
en schildertechnieken’
Aalsmeer - Op zaterdag 27 septem-
ber start een nieuwe cursus van ze-
ven lessen bij de Werkschuit in het 
atelier van Het Stommeerkwartier in 
de Baccarastraat. Tijdens deze cur-
sus gaan de deelnemers de diverse 
mogelijkheden en technieken van 
een aantal materialen ontdekken, ze 
toepassen en met elkaar combine-
ren. Dit kunnen soms twee materia-
len zijn (bijvoorbeeld viltstift en wa-
terverf, of waterverf en oliepastel), 
maar ook wel drie of vier materia-
len, afhankelijk van het onderwerp 
of hoe complex men de afbeelding 
wil maken. 
Qua materialen moet gedaocht wor-
den aan houtskool, (kleur)potloden, 
viltstiften, kroontjespen, penselen, 
softpastel, oliepastel, inkten en wa-
terverf (aquarel) en bij technieken 
het op verschillende manieren op-
zetten van vormen en lijnen met pot-
lood en penseel, het opbrengen van 
waterverf en inkt en de specifieke 
technieken van de krijtsoorten van 
softpastel en oliepastel. Ook zal er 
kort aandacht besteed worden aan 
de kleurencirkel en hoe kleuren op 
elkaar reageren. Er kan met teken-
voorbeelden van de docent gewerkt 
worden of met eigen ideeën of mee-
gebrachte voorwerpen. In deze cur-
sus ligt het accent niet op het exact 
kunnen (na)tekenen van de juiste 
vormen en afmetingen (zoals in de 
cursus tekenen en/of schilderen), 
maar om de grote lijnen en vormen 

van een object/voorwerp (in kleur) 
te kunnen weergeven met behulp 
van verschillende materialen. Spe-
cifieke ervaring voor deelname is 
niet vereist. Nieuwsgierigheid, tech-
nieken willen uitproberen en plezier 
hebben in tekenen en schilderen 
zijn de sleutelwoorden voor deelna-
me aan deze cursus. De kosten voor 
deze cursus zijn 82.50 euro. U kunt 
met uw eigen materialen werken of 
gedurende de hele cursus met ma-
terialen van de Werkschuit. Wan-
neer u voor dit laatste kiest betaalt 
u een eenmalig extra bedrag van 
12.50 euro. Alle deelnemers moe-
ten zelf hun eigen papier aanschaf-
fen. De cursus wordt gegeven op 27 
september, 4 en 18 oktober, 1, 15 en 
29 november en 13 december op 
zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. De 
cursus is opgezet en wordt gegeven 
door Jutta Atsma, die al een aantal 
jaren als docent tekenen/schilderen 
verbonden is aan de Werkschuit in 
Aalsmeer. 
Aanmelden  voor deze cursus kan 
via www.gklein.org/wsa. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Margot Tepas, tel. 0297-
340150. De Werkschuit gaat een 
kraam ‘bemannen’ tijdens de corso-
braderie.  Hier kunt u ook informa-
tie vragen, onder andere voorbeel-
den zien van wat er gemaakt wordt 
tijdens de cursus en een brochu-
re met alle cursussen bij De Werk-
schuit meenemen.

Verlichte tuinen Uiterweg met 
prikburren en smartlappen
Aalsmeer - De dagen beginnen 
weer te korten. Dit betekent dat de 
week van de verlichte tuinen weer 
dichterbij komt. De Buurtverlichters 
vragen bij deze de bewoners van de 
Uiterweg om ook dit jaar hun tuinen 
tijdens de Aalsmeerse feestweek in 
september te verlichten, zodat de 
traditie die inmiddels is ontstaan in 
ere gehouden wordt. Op donder-
dag 4 september start om 20.30 uur 
het proefdraaien om te kijken of al-
les werkt zodat van vrijdag 5 tot en 
met zaterdag 13 september tussen 
20.30 en 23.30 uur dagelijks de tui-
nen probleemloos in de schijnwer-
pers gezet kunnen worden. Naast 
het verlichten van de tuinen zou het 
ook leuk zijn om als extra de brug-
gen en de hekken te versieren en te 
verlichten! Een mooi waterelement 
in de sloot geeft leven in de brouwe-
rij of plaats een mooie pot voor in de 
tuin. Een zacht muziekje ter onder-
steuning in de tuin doet het ook al-
tijd goed. Het team van de Buurtver-
lichters neemt de bruggen en ande-

re openbare plekken voor rekening 
en hoopt op deze manier en door 
activiteiten te organiseren een bij-
drage te leveren aan extra gezellig-
heid op de Buurt tijdens de feest-
week. Op maandagavond 8 septem-
ber worden prikburwedstrijden in 
samenwerking met de IJsclub om 
het kampioenschap van de Uiter-
weg georganiseerd. Deze wedstrij-
den zijn op Uiterweg 188 en de aan-
vang is 20.00 uur. Op dinsdagavond 
9 september komt shantykoor ‘De 
Poelzangers bekende zeemanliedjes 
zingen bij W.V. Aalsmeer aan de Ui-
terweg 155 vanaf 21.00 uur. Woens-
dagavond 10 september verzorgen 
de overbekende Dippers een show 
bij Scheepswerf Enthoven aan de 
Uiterweg 161. De aanvang is 21.00 
uur. Donderdagavond 11 septem-
ber tot slot zal Het Smartlappenkoor 
voor U de kelen schor zingen op het 
Schoolplein aan de Uiterweg 154 
vanaf 21.00 uur. Iedereen wordt uit-
genodigd te komen kijken en luis-
teren.

Doe (ook) mee aan het 
Open Tuinenweekend
Aalsmeer - Wat een genot om ie-
dere week weer al die prachtige, 
kleurige foto’s in de Nieuwe Meer-
bode te zien staan van zoveel ver-
schillende tuinen. Het blijkt dat ve-
len in Aalsmeer en Kudelstaart trots 
zijn op hun ‘stukkie grond’ bij hun 
woning en met veel plezier hier 
een paradijsje van weten te maken. 
Vooral de bijgeleverde stukjes tekst 
geeft vaak aan wat voor een tuinier 
er achter de tuin schuilt. Het is voor-
al fijn om te zien dat ook in de nieu-
we wijken de bewoners aan de slag 

zijn gegaan om hun huis te verfraai-
en met een mooie tuin er om heen.
Hopelijk zijn vele van deze mede-
dingers naar de hoofdprijs van de 
tuinenwedstrijd geïnspireerd en wil-
len/durven zij volgend jaar hun tuin 
open te stellen tijdens het Open Tui-
nenweekend. Want een tuin bekij-
ken van een foto is mooi, maar zelf 
de bloemen en planten kunnen zien 
en ruiken en erover vertellen is het 
mooiste dat er is. Wilt u zich al aan-
melden? Mail naar mmameijer@
hotmail.com. 

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 beschik-
baar dus meldt u snel aan! De cur-
sus kost 66 euro en begint 8 sep-
tember om 13.30 uur. Aanmelden bij 
SWOA, tel. 0297-323138 (in de och-
tenduren). Bij geen gehoor kan het 
kantoor in de Parklaan gebeld wor-
den, tel. 0297-344094.

Schilders creatief beloond
Aalsmeer - De schutting om de 
nieuwbouw in de Zijdstraat is al een 
tijdje klaar. Vele Aalsmeerders ge-
nieten er van bij hun rondje dorp en 
praten over vroeger. De platen van 
oud Aalsmeer, die geschilderd zijn, 
maken heel wat los bij jong en oud.
Met veel vrijwilligers heeft Leontien 
Zethof dit voor elkaar gekregen. Als 
dank kregen deze vrijwilligers afge-
lopen zaterdag een workshop schil-
deren aangeboden in de tuin van 
de pottenbakkerij Patch of Heaven 

aan de Herenweg. “Wat heerlijk om 
weer even creatief te zijn en met el-
kaar over kunst te praten. Een stukje 
taart en een heerlijke lunch maakte 
de dag compleet. Met een on- of af-
gemaakt schilderij  gingen we huis-
waarts. 
Voor de vrijwilligers was deze dag 
een mooie afsluiting, maar mis-
schien ook wel een goed begin om 
een volgende keer weer deel te ne-
men aan schilderactiviteiten”, aldus 
deelneemster Desiree Vreeken.

Mag het volgende keer minder?
U vraagt zich waarschijnlijk af wat 
ka boenk, ka boenk, ka boenk be-
tekent. Ga het niet in het woorden-
boek opzoeken, want er is vast geen 
heuse verklaring voor. Maar ik wil 
wel een tipje van de ka boenk slui-
er oplichten. ka boenk, ka boenk, 
ka boenk, heeft alles te maken 
met het geweldige fenomeen Sum-
mer Dance Party op het surfeiland. 
Voor de negende keer een geweldig 
feest waar de organisatie alles in 
het werk heeft gesteld om de voor-
gaande edities wederom te overtref-
fen. En dat het gelukt is moge dui-
delijk zijn. Jonge feestgangers die 
uit hun dak gaan op de meest zo-
merse muziek. Maar of ook de be-
woners uit de omgeving, de mensen 
die een rustig weekend op de West-
einder hadden gepland, ook uit hun 
dak gingen dat vraag ik mij af. Want 

de verschillende mensen die ik ge-
sproken heb van de Wilgenlaan, 
Ringvaartzijde en het Drie Kolom-
menplein gingen helemaal niet uit 
hun dak, maar konden er ondanks 
de oordopjes en afgesloten ramen 
niet van slapen. De jeugd, waar het 
feest voor bedoeld was, zal best wel 
uit hun dak gegaan zijn, dat geloof 
ik zeker. Maar wat zullen de gevol-
gen van dit ka boenk, ka boenk, ka 
boenk feest zijn? Volgens mij heb-
ben al deze jonge mensen  als ze 
naar de universiteit gaan al een ge-
hoor apparaat. Bij de slager vragen 
ze regelmatig mag het ietsje meer 
zijn? Maar mijn vraag aan de orga-
nisatie is mag het de volgende keer 
wat minder zijn?

Mevrouw A.Piet-Cuiper, Drie Ko-
lommenplein 3, Aalsmeer.

ingezonden

Burgemeester ontvangt eerste 
fles Puur Aalsmeer-water
Aalsmeer - In de aanloop naar het 
nieuwe Aalsmeerse evenement Puur 
Aalsmeer op 6 september komt de 
organisatie nu met speciaal Puur 
Aalsmeer-water. 
Afgelopen zondag kreeg burge-
meester Pieter Litjens bij de start 
van Triathlon Aalsmeer de eerste 
fles van dit Aalsmeerse water over-
handigd. 
De deelnemers aan de triathlon 
konden dit water later op de dag 
ook proeven. 
Puur Aalsmeer is de noemer van vier 
Aalsmeerse evenementen op zater-
dag 6 september: de braderie in 
het centrum, de eerste Aalsmeer-

se watersportdag aan de Uiterweg, 
de verlichte botenshow en het vuur-
werk aan de Westeinderplassen. Al-
le vier puur Aalsmeerse evenemen-
ten, net zo puur als water. Ter pro-
motie van Puur Aalsmeer heeft de 
organisatie daarom Puur Aalsmeer-
water bedacht. 
Dit water is op 6 september op 
de evenementlocaties van Puur 
Aalsmeer verkrijgbaar. De flesjes 
water zijn nu al bij verschillende ho-
recagelegenheden in Aalsmeer en 
bij drankenhandel Wittebol te koop. 

Kijk voor meer informatie op www.
puuraalsmeer.nl.

Burgemeester Pieter Litjens krijgt de eerste fles Puur Aalsmeer-water overhan-
digd uit handen van de organisatie van Puur Aalsmeer. Van links naar rechts: 
Mike van der Laarse, burgemeester Pieter Litjens, Diederic van Riemsdijk, Piet 
Hartin en Marjan Brouwer. 

Zaterdag kindermiddag met trampoline

Watertoren dit weekend open!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
en zondag opent de Watertoren zijn 
deuren weer voor publiek. 

Elke laatste weekend van de maand 
is ‘vaste prik’ wat de openstelling 
betreft. Stichting Initiatiefgroep 
Aalsmeer 2000, beheerder van het 
monument, hoopt weer veel bezoe-
kers te ontvangen. 
Zaterdag is er een speciaal wel-
kom voor kinderen want dan staat 
de Kindermiddag op het program-
ma. Omdat de watertoren dit jaar 
zijn 80e bouwjaar ‘viert’ organiseert 
de Initiatiefgroep een aantal festivi-
teiten rondom het jubileum. Voor de 
allerkleinste bezoekers stond echter 
nog niets op het programma. 
Nu de vakanties voorbij zijn, vond 
de Initiatiefgroep het een goed mo-
ment om kinderen te trakteren op 
een leuke middag. 
Ook de kleine bezoekers komen 
graag in de watertoren. Vaak bij-
na nog enthousiaster dan hun ou-
ders maken ze de klim naar boven 
om van het uitzicht te genieten. Van 
hoogtevrees hebben ze nog nooit 
gehoord...

Trampoline springen
Zaterdag tussen 13.00 en 17.00 uur 
staat de watertoren dus in teken van 
kinderen. 
Onder begeleiding mogen de kids 
tot 12 jaar gratis naar boven. Voor 
de toren staan twee trampolines 
waar de kleintjes (onder toezicht) 
naar hartelust op mogen springen. 
Tevens zullen er demonstraties tram-
polinespringen worden gehouden. 
Kun je de kunst afkijken! 
Dorst gekregen van al dat springen? 
In de watertoren zijn gratis limona-
de, snoep en chips waar de kleintjes 
op getrakteerd worden. 

Ballonnenwedstrijd
Ze kunnen overigens ook meedoen 
aan de ballonnenwedstrijd (tot 12 
jaar). 
Als je in de watertoren naar boven 
bent geweest krijg je een ballon met 
daaraan een kaartje. Daar vul je (of 
je vader/moeder) je adres op en ver-
volgens laat je de ballon buiten op. 
Voor 15 september dienen de kaart-
jes terug te zijn gestuurd naar de 
stichting en dan zal meteen blijken 
welke ballon het verst is gekomen! 
De drie verst gevlogen ballonnen 
komen in aanmerking voor een 
mooie prijs. 
Nu maar afwachten waar de wind 
jouw ballon mee naar toe neemt! 

Tekenwedstrijd
Voor de wat oudere kids organiseert 
stichting Initiatiefgroep ook een leu-
ke wedstrijd. Zij kunnen zich crea-
tief uitleven op het tekenen van de 
watertoren. 
Of schilderen, of met knip- en plak-
werk of... verzin het zelf maar. Je 
kunt je ‘kunstwerk’ met op de ach-
terzijde naam, leeftijd, adres en te-
lefoonnummer inleveren in de wa-
tertoren, zaterdagmiddag. Maar in-
sturen naar: Bisschop Koenraad-
straat 2, 1433 HS Kudelstaart (PR 
stichting Initiatiefgroep) kan ook. Je 
hebt tot 15 september de tijd. De ju-
ry (bestuur stichting Initiatiefgroep) 
zal best een moeilijke kluif hebben 
om de drie mooiste kunstwerken uit 
te kiezen. Zij komen in aanmerking 
voor een mooie prijs. De prijzen die 
voor zowel de ballonnen- als voor 
de tekenwedstrijd worden geschon-
ken zijn geldbedragen van 20, 40 en 
60 euro. Daar kun je leuke dingen 
van kopen!
Zondag aanstaande is de waterto-
ren dus ook voor publiek geopend, 
maar de speciale kindermiddag 
vindt zaterdag plaats. Zondag ‘busi-
ness as usual’. Belangstellenden 
kunnen dan tussen 13.00 en 17.00 
uur naar boven voor 2 euro (kinder-
ren 1 euro).
Fietsers die op hun rit even willen 
stoppen om de watertoren te be-
zichtigen kunnen hun fiets helaas 
niet meer in het fietsenrek zetten. 
De stichting laat weten gedupeerd 
te zijn omdat het rek deze week ge-
stolen is! Dat is gebeurd in de nacht 
van maandag op dinsdag.

Sportvereniging Omnia 2000
Gym voor peuters en kleuters 
Aalsmeer - De peuters en kleuters 
uit Aalsmeer Oost zijn op zoek naar 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes 
die ook willen komen gymmen bij 
SV Omnia 2000. 
Eén lesuur duurt 45 minuten waarin 
het vertrouwd raken met bewegen, 
balanceren, klimmen en klauteren 
met en zonder toestellen centraal 
staat. Op maandagmiddag is de les 
in de gymzaal van de Mikado van 
15.45 tot 16.30 uur gymmen de peu-
ters vanaf 2,5 jaar. Daarna komen de 
kleuters uit groep 1 van 16.30 uur 

tot 17.15 uur. Van 17.15 tot 18.00 uur 
de kleuters uit groep 2. Geïnteres-
seerd? Kom gerust eens kijken tij-
dens één van deze uren. De kinde-
ren kunnen vrijblijvend een proefles 
meedoen. Komt de maandagmid-
dag niet uit? Er is ook nog plaats op 
de peuter- en kleutergroepen op de 
vrijdagmiddag in de Proosdijhal te 
Kudelstaart. 
Voor meer informatie kijk op www.
svomnia.nl of neem contact op met 
het Sportpunt op nummer 0297-
322312 .

Iedere woensdag en donderdag open

Leuke en leerzame activiteiten 
voor jeugd in Bon Ami
Aalsmeer - Iedere woensdag en 
donderdag tussen 19.00 en 23.00 
uur is discotheek club Bon Ami ge-
opend voor de jeugd vanaf 12 jaar. 
Gewoon chillen of een spelletje spe-
len is mogelijk op deze avonden, 
maar ook worden iedere maand di-
verse voorlichtingsavonden en jon-
gerenactiviteiten georganiseerd. In 
de maand augustus heeft de jeugd 
kunnen zwemmen in het zwembad 
De Waterlelie en er heeft een heuse 
spijkerslaan wedstrijd plaatsgevon-
den. Ook voor de maand septem-
ber heeft discotheek club Bon Ami 
in samenwerking met stichting Car-

danus weer leuke jongerenactivi-
teiten op het programma staan. Op 
woensdag 3 september komt een 
ex-gedetineerde zijn verhaal ver-
tellen en de jeugd veel waardevol-
le advies mee kunnen geven voor in 
de toekomst.
Op woensdag 17 en donderdag 18 
september worden weer de wel-
bekende en drukbezochte panna-
tournooien gehouden. Misschien 
win je wel weer een mooi gesig-
neerd voetbalshirtje van een beken-
de voetballer? Voor meer informatie 
kan de website www.bonami.nl be-
keken worden. 

Open Dag Volksuniversiteit
Amstelveen - De Volksuniversi-
teit Amstelland heeft  zaterdag 30 
augustus weer haar jaarlijkse open 
dag in haar pand aan het Stadsplein 
in Amstelveen.
Iedereen is van harte welkom tussen 
10 uur in de ochtend en 4 uur in de 
middag. Nieuw in het seizoen 2008-
2009 zijn onder anderen de cursus-
sen: Art class(in English), Cinema-
tografie, Computer en muziek, Cre-

atief schrijven, Culturele antropolo-
gie, Inleiding in de gebarebtall, Pa-
rapsychologie, Pools, Sportpsycho-
logie en mentale training en Video-
bewerking.
Tevens is er weer een aanbod kunst 
en studie reizen geplant voor het 
komende jaar. Voor inlichtingen kunt 
u de website www.vu-amstelland.nl 
raadplegen of bellen met het secre-
tariaat telefoon 020- 5451424.
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Postduiven de Telegraaf
Duif Koers op teletekst
Aalsmeer - Op zaterdag 23 augus-
tus zijn twee concoursen vervlogen. 
De eerste duif uit Duffel en de twee-
de uit Ablis. Duffel werd een prooi 
voor Cees v. Vliet. 
Er staat geen maat op zijn prestaties 
dit jaar. Toch een gevolg van zijn to-
meloze inzet. Ingekorfd werden 513 
duiven en de prijzen zijn gewonnen 
door:
1. C. v. Vliet. 2. V. Leeuwen/v. Grie-
ken. 3. J. v. Duren. 4. P. v.d. Meyden. 
5. J. Vijfhuizen. 6. Comb. Wiersma 
en zn. 7. R. Koers. 8. Th. v.d. Wie. 9. 
Comb. v. Ackooy. 10. G. v.d. Bergen. 
11. A. Kok. 12. R. v. Tilburg. 13. A. v.d. 
Wie. 14. M. de Block. 15. D. Baars.
Aller ogen waren tijdens de Nationa-
le Derby Ablis jonge duiven, gericht 
op de grote mannen. Die moesten 
allemaal buigen voor relatief ‘klei-
ne melker’.
Rob Koers werd de grote triomfator 
bij P.V. de Telegraaf. Met een vierde 

plaats op de nationale teletekst en 
twee duiven bij de eerste tien maak-
te hij een wereld uitslag. Ook de 
comb. v. Leeuwen/v. Grieken speel-
de een prima wedstrijd. Met drie 
duiven op teletekst zetten zij de club 
bepaald niet voor schut. Het aantal 
ingekorfde duiven bedroeg 487 en 
de prijzen gingen naar:
1. R. Koers. 2. v. Leeuwen/v. Grie-
ken. 3. Hespe en Spook. 4. C. v. 
Vliet. 5. Comb. Wiersma. 6. J. v. Du-
ren. 7. Comb. v. Ackooy. 8. J. Spook. 
9. J. Vijfhuizen. 10. M. de Block. 11. 
D. Baars. 12. P. v.d. Meyden. 13. J. 
Kluinhaar en dr. 14. G. v.d. Bergen.
Cees van Vliet is eerste kampioen 
jonge duiven geworden.

Tussenstand ploegenklassement
1. Lasbedrijf v. Vliet. 2. Zuivelspeci-
alist Langelaan. 3. Oerlemans Con-
fectie. 4. A.A. Sloopwerken. 5. Bos-
man Kassenbouw.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 30 augustus

AALSMEER
Amstelveen 1–Aalsmeer 1  (vr) 14.30 u
Aalsmeer 2–Roda’23 2 12.00 u
Aalsmeer 3–SCW 3 14.30 u
Aalsmeer. Vet 1-Argon Vet.1 14.30 u

Junioren
Hoofddorp A2–Aalsmeer A1 14.30 u
Aalsmeer C1–RKAV C1 13.00 u
Aalsmeer D1–Abcoude D 1 11.30 u
Aalsmeer D2–KDO D2 10.00 u
KDO E2–Aalsmeer E2 9.00 u
Aalsmeer E3–KDO E3 9.00 u
Aalsmeer E4–KDO E4 9.00 u
KDO F1–Aalsmeer F1 9.00 u
KDO F2–Aalsmeer F2 9.00 u
KDO F3–Aalsmeer F3 9.00 u

Dames
Sp.Martinus DA. –Aalsmeer DA.1 14.30 u

R.K.A.V.
Vlug en vaardig 1–RKAV 1 17.00 u

Junioren
HSV’69 A1–RKAV A1 14.30 u
Aalsmeer C1–RKAV C1 13.00 u

Pupillen
Schoten D1–RKAV D1 11.30 u
RKAV D2–RKDES D2 10.00 u
RKDES D3–RKAV D3 10.00 u
RKDES E1–RKAV E1 10.00 u
RKDES E2–RKAV E2 10.00 u
RKAV E3–RKDES E3 10.00 u
RKDES E4–RKAV E4 10.00 u
RKAV E5–RKDES E5 10.00 u
RKAV F1–Bl.Wit.A’dam F1 9.00 u
RKAV F2–RKDES F2 9.00 u
RKAV F3–RKDES F3 9.00 u
RKDES F6–RKAV F4 11.15 u
RKDES F7–RKAV F5 11.15 u

Meisjes
Hoofddorp MC.1–RKAV MC.1 13.00 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1–NFC/Brommer D1 11.15 u
RKAV D2–RKDES D2 10.00 u
RKDES D3–RKAV D3 10.00 u
RKDES E1–RKAV E1 10.00 u
RKDES E2–RKAV E2 10.00 u
RKAV E3–RKDES E3 10.00 u
RKDES E4–RKAV E4 10.00 u
RKAV E5–RKDES E5 10.00 u
Legmeervogels E9–RKDES E6 11.15 u

RKAV F2–RKDES F2 9.00 u
RKAV F3–RKDES F3 9.00 u
Legmeervogels F9–RKDES F4 9.30 u
RKDES F5–Legmeervogels F10 11.15 u
RKDES F6–RKAV F4 11.15 u
RKDES F7–RKAV F5 11.15 u
RKDES F8–Legmeervogels F 13 10.00 u

Dames en meisjes
Ouderkerk DA.1–RKDES DA.1 14.30 u
Buitenveldert MB.2–RKDES MB 1 12.00 u
RKDES MC.1–CSW MC.1 10.00 u

S.C.W.
Eemdijk 1–SCW 1 14.30 u
SCW 2-Ouderkerk 2 12.00 u
Aalsmeer 3–SCW 3 14.30 u
SCW 4–Terrasvogels 1 14.30 u
Loosdrecht Vet.1–SCW Vet.1 16.30 u
SCW Vet.2–Onze Gazellen Vet.1 17.00 u
SCW Vet.3–Zuidvogels Vet.1 14.30 u

Junioren
Hertha A1–SCW A1 14.30 u
SCW B1–CSW B1 12.00 u
Hertha C1–SCW C1 11.15 u
SCW C2–Hoofddorp C7 10.00 u

Pupillen
DIOS D1–SCW D1 11.15 u
SCW E1–Pancratius E2 10.00 u
SCW E2–VVC E7  9.00 u
SCW E3–Hoofddorp E11 9.00 u
SCW F1–AGB F1  9.00 u

Dames
Amstelveen DA.1–SCW DA.1 12.00 u

Meisjes
Amstelveen MB.1–SCW MB.1 10.00 u
SCW MD.1–Sloterdijk MD.1 11.15 u

Zondag 31 augustus

R.K.A.V.
RKDES 2–RKAV 2 12.00 u

Junioren
KDO B1–RKAV B1 12.00 u
DSS DA.1–RKAV DA.1 15.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 2–RKAV 2 12.00 u
Abcoude 3–RKDES 3 12.00 u

Junioren
Pancratius B2– RKDES B1 13.00 u

ADAC Autorally in Duitsland
Teleurstelling bij Erik en 
Jalmar na kleine panne
Aalsmeer - Jalmar van Weeren, de 
Aalsmeerse navigator van Erik We-
vers in diens Ford Focus RS WRC 06, 
zag in de wijnranken van de Duitse 
Moezelstreek een goede klassering 
als sneeuw voor de zon verdwijnen 
op de laatste dag van de WK wed-
strijd die daar gereden werd. We-

Aalsmeer - Dans is een populaire 
productgroep van sportvereniging 
Omnia. Met elkaar moves maken op 
hippe muziek. Jazzdance, hiphop en 
onder andere streetdance. De les-
sen staan onder leiding van de ge-
kwalificeerde choreografen: Mari-
elle Buskermolen, Angelique Ka-
rijopawiro, Tessa de Vries en Me-
lanie van Leeuwen. Vanaf 2 jarige 
leeftijd kunnen kinderen bij Omnia 
al terecht om te dansen. Voor iede-
re leeftijd, dus ook voor 25 tot 40-
plussers, is er een groep en er wordt 
op bijna iedere dag van de week 
les gegeven. Afhankelijk van je ni-
veau wordt je door de lesgever in-
gedeeld. Stap eens een les binnen 
en als de les bevalt, word dan lid. Op 
dit moment is Mariëlle Buskermolen 
op zoek naar ervaren dansers om de 
selectiegroepen aan te vullen. Dan-
sers die al een aantal jaren erva-
ring hebben en als basis ook klas-

sieke dans hebben gedaan. Deze 
dansgroepen van Omnia doen niet 
mee aan wedstrijden, maar treden 
zeer regelmatig op. In deze perio-
de waren zij bijvoorbeeld te zien op 
de Summer Dance Party op het sur-
feiland en tijdens de Miss Praam-
verkiezingen op 11 september aan-
staande geven groepen acte de pré-
sence. Daarnaast heeft de product-
groep Dans elke twee jaar een me-
ga dansshow in theater De Meerse 
in Hoofddorp. Hét hoogtepunt voor 
elke dansgroep. Ben je tussen de 
15 en 25 jaar? Loop dan eens bin-
nen in de gymzaal aan de Rozen-
straat 2b om 19.00 uur voor een gra-
tis auditie. Vanaf 20.30 uur is de trai-
ning voor meiden en dames vanaf 
ongeveer 25 jaar en ouder. Je kunt 
ook altijd van te voren contact op-
nemen met Mariëlle Buskermolen: 
jazzdans@svomnia.nl of telefonisch 
via 06-53363139.

Kom dansen bij SV Omnia 

In De Waterlelie schijnt 
de zon het hele jaar!
Aalsmeer - - Zwembad De Water-
lelie beschikt  over twee moderne 
‘ultra sun’ zonnebanken. In een be-
sloten omgeving kan genoten wor-
den van het zonnetje en gewerkt 
worden aan een lekker bruin kleur-
tje. Natuurlijk volgt De Waterlelie de 
nieuwe eigentijdse veiligheidsnorm 
voor zonnebanken die is vastge-
steld door de Europese Unie. In het 
zwembad aan de Dreef in de Horn-
meer  moet de zonnebank klant bij 
het eerste bezoek een huidanalyse-
formulier invullen. 
De Waterlelie is hiertoe verplicht. 
Aan de hand van het huidanalyse-
formulier krijgt de klant een goed 

en deskundig advies over zijn of 
haar huidtype, of de zonneappara-
tuur voor hem of haar geschikt is en 
de tijd dat hij of zij daarop mag ver-
blijven. Alleen personen van 18 jaar 
en ouder mogen gebruik maken van 
de zonnebank. 
Nog nooit in De Waterlelie van het 
zonnetje genoten? Kom dan snel 
eens langs! De zonnebanken zijn 
te gebruiken voor slechts 6.70 eu-
ro tijdens alle openingsuren van het 
zwembad. 
Voor meer informatie of een re-
servering kan gebeld worden naar 
0297 – 322022 of kijk op www.esa-
aalsmeer.nl.

Handboogsport
Cor de Jong naar interland 
Nederland tegen België 
Kudelstaart - Afgelopen zomer tij-
dens de Nederlandse kampioen-
schappen 25 meter/1 pijl heeft Cor 
de Jong een 6de plaats bereikt. In 
een veld van 60 schutters is dit een 
zeer goede prestatie. Bij de uitrei-
king van de medailles kreeg hij te 
horen dat hij een uitnodiging tege-
moet kon zien voor een interland-
wedstrijd. 
Deze interland wedstrijd tussen Ne-
derland en België wordt twee keer 
verschoten. Op zondag 14 septem-
ber in Baarschot en 28 september 
in Gent .

Handboogvereniging Target gaat 
ook weer een nieuw seizoen tege-
moet. 
Mocht je tijdens je vakantie ken-
nis gemaakt hebben met de hand-
boogsport en wil je het vaker pro-
beren. 
Op maandag 15 september start Tar-
get een tien weken durende cursus. 
Voor informatie en/of opgave ben je 
iedere donderdagavond welkom tij-
dens de clubavond vanaf 19.00 uur 
in het gebouw van de handboogver-
eniging aan de Wim Kandreef 9. De 
cursus sluit bij twaalf deelnemers.

Zaterdag 30 en zondag 31 augustus 
Tophandbal in de Bloemhof
 Aalsmeer - De voorbereiding 
van de eerste teams van FIQAS 
Aalsmeer is alweer een tijdje bezig. 
Op zaterdag 30 en zondag 31 au-
gustus is te zien hoe zij er aan de 
vooravond van het nieuwe  hand-
balseizoen voor staan. Gaat Heren 
1 een serieuze gooi doen naar het 
landskampioenschap? In het afge-
lopen seizoen zat de top erg dicht bij 
elkaar. De jonge Aalsmeerse talen-
ten zijn verder gerijpt en gelouterd, 
bovendien heeft het team zich ver-
sterkt met cirkelspeler Serge Rink! 
De club is er ook dit jaar weer in 
geslaagd om voor haar traditionele 
toernooi aan de vooravond van het 
nieuwe handbalseizoen een aantal 
sterke en internationale tegenstan-
ders uit te nodigen, zoals de kam-
pioen van België en winnaar van de 
BeNe-liga KV Sasja uit Antwerpen. 
Uit Israël komt Maccabi Tel Aviv, ook 
een gelouterd team wat het komend 
seizoen in de Europacup speelt. Tot 
slot is ook het veel besproken Top-
handbalteam uit Limburg aanwezig, 
een ploeg met talenten van de sa-
menwerkende handbalverenigingen 
Sittardia, V&L en BFC. Het program-
ma ziet er als volgt uit:
Hal 1, zaterdag 30 augustus:
18:30 uur: KV Sasja-Tophandbal 
Limburg
20:15 uur: FIQAS Aalsmeer-Macca-
bi Tel Aviv 
Hal 1, zondag 31 augustus:
11:00 uur: FIQAS Aalsmeer-Top-
handbal Limburg
12:45 uur: KV Sasja-Maccabi Tel 
Aviv
14:30 uur: FIQAS Aalsmeer-KV 
Sasja
16:15 uur: Maccabi Tel Aviv-Top-
handbal Limburg

Oefenwedstrijden damesteams 
Het komend weekend zal ook het 
eerste damesteam van F IQAS 
Aalsmeer een aantal oefenwedstrij-
den spelen. Dat begin op vrijdag-
avond 29 augustus met een wed-
strijd tegen competitiegenoot KIA/
HCV om 20.15 uur in hal 2 van de 
Bloemhof. Tijdens het LogiFlora toer-
nooi zijn er op zaterdag 30 augus-
tus, ook in hal 2, dan nog een drietal 
oefenwedstrijden voor de Aalsmeer-
se damesselectie. Dames 1 kwam 
het afgelopen jaar net iets te kort 
om zich in de eredivisie te handha-
ven. Het komend seizoen spelen zij 
in de eerste divisie en natuurlijk zijn 
ze gebrand op eerherstel. Gretig en 
strijdlustig zullen ze proberen om 
terug te keren naar het hoogst ni-

veau. Dames 2 werd het afgelopen 
seizoen net geen kampioen. Voor de 
reserves is het belangrijk om zo’n 
hoog mogelijke aansluiting te heb-
ben bij Dames 1, daarmee wordt 
de kwaliteit van de selectie alleen 
maar beter. Doordat NEA een team 
terugtrok uit de Regioklasse mo-
gen de dames van FIQAS Aalsmeer 
2 die plaats innemen en komen zij 
dit seizoen dus al uit op een hoger 
niveau dan verwacht. Een meeval-
ler én een grote uitdaging dus om 
het komend seizoen goed te preste-
ren in de Regioklasse. De wedstrij-
den van de twee damesteams krij-
gen een heerlijk voorafje in de vorm 
van een wedstrijd van de meisjes 
A1. Hoe is het met de kweekvijver 
van FIQAS Aalsmeer? De drie teams 
spelen hun oefenwedstrijd tegen 
de ambitieuze handbalvereniging 
uit Heemskerk TOP/DSS waar een 
tweetal oude bekenden succesvol 
aan het werk zijn:  Zoran Jovanovic 
traint en coacht de damesselectie 
waarvan het eerste team ook in de 
eerste divisie uitkomt en Alex Vaas-
sen zal vanaf het komende seizoen 
de meisjes jeugd onder zijn hoede 
nemen. De avond zal dus ook een 
leuk weerzien zijn met deze twee 
sympathieke figuren. 
Hal 2, zaterdag 30 augustus:
18:15 uur: MA 1 FIQAS Aalsmeer-
MA1 TOP/DSS 
19:30 uur: FIQAS Aalsmeer 2-TOP/
DSS 2
21:00 uur: FIQAS Aalsmeer-TOP/
DSS  

Driekamp FIQAS Aalsmeer 2
Voor Heren 2 is er op zondag 31 au-
gustus een driekamp georganiseerd. 
Hoe staan de reserves er voor? Ook 
daar is het komend seizoen weer 
veel jong talent te zien. Overgeko-
men uit de A-jeugd zullen zij verder 
klaargestoomd moeten worden voor 
een mogelijke toekomstige plek in 
de hoofdmacht. Gretig is hier het to-
verwoord! Zij gaan het opnemen te-
gen de reserves van Kras/Volendam 
en het ambitieuze Hercules uit Den 
Haag. Alle teams zullen elkaar het 
komend seizoen opnieuw moeten 
bestrijden in de eerste divisie, maar 
ook nu zullen zij vast wat willen la-
ten zien tegen elkaar!
Hal 2, zondag 31 augustus:
12:30 uur: FIQAS Aalsmeer 2-Her-
cules
14:15 uur: Kras/Volendam 2-Hercu-
les
16:00 uur: FIQAS Aalsmeer 2-Kras/
Volendam 2

Een variatie van klassiek biljarten, maar er zijn nog veel meer variaties. Biljart-
liefhebbers zijn van harte welkom in De Reede.

Nu ook biljarttafel in De Reede
Harry Maarsen: “Biljarten 
is een prachtige sport”
Rijsenhout - Sinds enkele maan-
den staat er in dorpshuis de Ree-
de in de Schouwstraat een prachtig 
biljart, een geschenk van gemeen-
te Haarlemmermeer in het kader 
van het fonds wijk en kernen-ver-
nieuwing. Iedere dinsdagavond van 
19.30 tot 24.00 uur en donderdag-
middag  van 14.00 tot 17.30 uur kun-
nen zij die een balletje willen stoten 
daar terecht. 
“Het is fijn dat er nu in ons eigen 
dorpshuis gelegenheid is te biljar-
ten”, zegt Harry Maarsen. 
Samen met Edwin Kaslander en nog 
enkele anderen is hij nu iedere dins-
dagavond met deze leuke sport be-
zig. Harry: ”Biljarten is een prachtige 
sport. Ik heb het van mijn opa ge-
leerd en toen hij in het bejaarden-
centrum zat vond hij het heerlijk dat 
hij daar met mij kon biljarten.” 
Al enkele jaren was de wens van 
dorpsgenoten dat je voor een pot-
je biljarten niet het dorp uit hoef-

vers en Van Weeren wilden de wed-
strijd na een goede shakedown rus-
tig opbouwen. 
De eerste dag leverde geen proble-
men van technische aard op, maar 
toch konden de mannen maar vier 
van de zes proeven rijden. De klas-
sementsproeven vijf en zes wer-

den geannuleerd. De vijfde door 
een ongeval van de Italiaanse Ford 
rijder Gigi Galli en de zesde door 
een overschot aan publiek. Wevers 
en Van Weeren eindigden die dag 
op een zestiende plaats als twee-
de Nederlandse equipe. Een dag la-
ter lag alles er anders bij. De wijn-
ranken van de Moezelstreek wer-
den verruild voor het Saarland en 
de koningsproef op de beruchte 
Panzerplatte, een militair oefenter-
rein. Hoewel Wevers en Van Wee-
ren niet van strategie veranderd wa-
ren, raakten zij eerst een grote stro-
baal en vervolgens tijdens de eer-

ste passage van de Panzerplatte 
een zogenaamde Hinkelstein. De-
ze grote stenen zorgen er voor dat 
de militaire tanks, die er normaal rij-
den, in het juiste spoor blijven. Met 
een afgebroken wielophanging aan 
de achterzijde van de Ford sukkel-
den Wevers en Van Weeren naar de 
service in Trier, waar in recordtijd 
een reparatie uitgevoerd werd. De 
tweede dag werd uiteindelijk afge-
sloten op een vijftiende plaats alge-
meen en beste Nederlandse equipe. 
De laatste dag van de ADAC Ral-
ly Deutschland  werden vier proe-
ven gereden alvorens het veld naar 
het centrum van Trier trok om af te 
sluiten met de Circus Maximus su-
perspecial. 
Voor Erik Wevers en Jalmar van Wee-
ren waren de druiven van de Moe-
zelstreek echter op slag zuur toen 
op de eerste proef van de dag de 
gasveer van de Focus afbrak. Met 
een verlies van bijna een kwartier 
was een goede klassering naar de 
maan. Wevers en van Weeren ko-
zen er voor om de wedstrijd, zij het 
stevig balend uit te rijden. “Heel te-
leurstellend. Gisteren heeft de au-
to een behoorlijke schade opgelo-
pen. Dat repareren onze monteurs 
op een geweldige manier binnen de 
servicetijd en dan ga je bijna onder-
uit op een onbenullig klein onder-
deel”, vond een gefrustreerde Jal-
mar van Weeren. 
Beste Nederlandse equipe werd Pe-
ter van Merksteij en Dennis Kuipers. 
Erik Wevers en Jalmar van Weeren 
eindigde uiteindelijk op de negen-
entwintigste plaats.

Meiden/dames welkom bij RKAV

de te gaan. 
De twee biljarters hopen dat als er 
meer belangstelling komt van man-
nen, en ook vrouwen zijn hartelijk 
welkom, misschien kan een biljart-
club opgericht worden. ”De dins-
dagavond staat bol van sportacti-
viteiten”, vertelt beheerder Gert van 
Coevorden. 
“Want naast biljarten zijn de tafel-
tennissers en de darters ook in het 
dorpshuis met hun sport bezig. Ook 
de ontmoeting aan de bar geeft 
naast de sport een geweldig dorps-
gevoel”. 
Het bestuur van dorpshuis de Ree-
de is erg blij met weer een activiteit 
in het dorpshuis om zo de dorpsbe-
woners meer bij het dorpshuisge-
beuren te betrekken. 
Tot nu toe kost een potje biljarten 
niets. 
Verdere inlichtingen zijn te krijgen 
bij de beheerder van  dorpshuis de 
Reede, Gert van Coevorden.

Aalsmeer - RKAV zoekt enthou-
siaste dames en meisjes die willen 
voetballen.
 Al ruim 33 jaar heeft RKAV aan de 
Beethovenlaan een dames/meisjes-
voetbalafdeling. 
Op dit moment spelen er in de com-
petitie een meisjes zevental in de 
leeftijdsklasse 9 tot 12 jaar, een 
meisjeselftal in de leeftijdsklasse 10 
tot 12 jaar (D-pupillencompetitie bij 
de jongens) en een dameselftal in 
de 4e klasse. 
Heb je ook interesse? Kom dan ge-
rust eens kijken bij een training, 
gelijk meedoen mag natuurlijk 
ook. De dames vanaf 15 jaar  trai-

nen op maandag en woensdag van 
19.45 tot 21.00 uur, het meisjeself-
tal 10- 14 jaar traint op maandag en 
woensdag van 18.30 tot 19.45 uur 
en het meisjeszevental van 9 tot 11 
jaar traint op maandag van 18.30 tot 
19.45 uur en woensdag van 17.00 tot 
18.00 uur. 
Ook meisjes vanaf 6 jaar zijn van 
harte welkom om eens een keer te 
komen kijken of mee te doen. Zij 
trainen bij de F-pupillen (jongens) 
op de woensdagmiddag van 16.00 
tot 17.00 uur. 
Voor nadere inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met Ingrid 
Kempers, tel. 0297-340445.

Jaap winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis.  
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma. Afge-
lopen donderdag is het klaverjassen 

gewonnen door Jaap Weij met 5165 
punten, gevolgd door Cobie van der 
Meer met 5137 punten. 
Op de derde plaats is Ria Versteeg 
geëindigd met 5099 punten en vier-
de is Kees van der Meer geworden 
met 4890 punten. 
Bij het jokeren behaalde Henny de 
Wit de hoogste eer met  17 punten, 
de tweede plaats was voor Janny 
Lubbert met 121  punten.
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Eerste watersportdag tijdens Puur Aalsmeer op 6 september

AWP-voorzitter Harting: “Wij willen 
leegte van bloemencorso invullen”
Aalsmeer - Onder de noemer Puur 
Aalsmeer staat zaterdag 6 sep-
tember bol van de activiteiten in 
Aalsmeer. Naast de braderie in het 
centrum, de verlichte botenshow 
en het vuurwerk wordt dit jaar op 
verschillende locaties aan de Uiter-
weg voor het eerst een watersport-
dag georganiseerd. De Watersport-
dag is een initiatief van de Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promo-
tie (AWP), de organisatie waarin bij-
na alle jachthavens, watersportver-
enigingen en aan de watersport ge-
relateerde bedrijven zijn verenigd. 
Piet Harting, zelf eigenaar van jacht-
haven De Oude Werf, is voorzitter. 
Hij vertelt over de aanleiding voor 
dit nieuwe evenement: “Toen we vo-
rig jaar hoorden dat het Aalsmeerse 
bloemencorso niet meer door zou 
gaan, dachten wij: Die leegte wil-
len we invullen. Van daaruit is het 
idee ontstaan om een activiteit te 
organiseren die in het teken staat 
van die andere grote kwaliteit van 
Aalsmeer: het water.”

Geheim
De watersportdag heeft als doel om 
de promotie van Aalsmeer als wa-
tersportgemeente een impuls te 
geven. Daar ontbreekt het nu aan, 
zegt Harting: “De Westeinder is op 

dit moment één van de best be-
waarde geheimen van de Randstad. 
Het beste bewijs daarvan is wel de 
staande mastroute die over de Ring-
vaart loopt. Duizenden boten komen 
elk jaar via die route langs Aalsmeer, 
maar vrijwel niemand komt naar de 
Westeinderplassen. Dat vinden wij 
een gemiste kans.” Op massatoe-
risme is de AWP overigens niet uit. 
“Het ongerepte van de bovenlanden 
moet je behouden. Maar meer aan-
dacht voor de mogelijkheden voor 
kwalitatief goede watersport zou ze-
ker een toegevoegde waarde heb-
ben voor het dorp”, zegt Harting.

Activiteiten
Tijdens de watersportdag op 6 sep-
tember zijn er op vier locaties aan 
de Uiterweg activiteiten. Bezoekers 
kunnen onder andere zeilen, kano-
en en wakeboarden, er zijn op af-
stand bestuurbare bootjes, talloze 
spelen voor kinderen en professio-
nele demonstraties. 
Ook vindt er een watersportmarkt 
plaats. De activiteiten zijn geschikt 
voor iedereen, of je nou aan water-
sport doet of niet. Bezoekers kun-
nen bovendien pendelen tussen de 
watersportdag en de grote braderie 
in het centrum, waar ruim 150 kra-
men staan opgesteld in de winkel-

straten. Tussen de verschillende lo-
caties rijdt een treintje en ook va-
ren er vanaf de Kolenhaven en het 
Praamplein watertaxi’s.

Captains dinners
Vanaf 18.00 uur kan er bij Recrea-
tiepark Aalsmeer, Jachthaven Sten-
huis en Jachthaven Piet Huis gege-
ten worden. Deze zogenaamde cap-
tains dinners zijn een goede gele-
genheid om gezellig te eten voor-
afgaand aan de avond-activiteiten: 
de verlichte botenshow en het vuur-
werk. Informatie over de captains 
dinners en reserveren staat op de 
website: www.puuraalsmeer.nl. Hier 
vindt u ook het complete program-
ma op 6 september met informatie 
over de aanvangstijden, parkeren en 
de verschillende locaties. Piet Har-
ting hoopt vanzelfsprekend dat veel 
plaatsgenoten en mensen uit de re-
gio een kijkje komen nemen bij de 
activiteiten op de eerste zaterdag in 
september.
 “Het programma is op een breed 
publiek afgestemd en heeft voor ie-
dereen wat te bieden. De samen-
werking onder de noemer Puur 
Aalsmeer bevalt ons goed en als de-
ze dag een succes wordt, zijn we ze-
ker van plan om dit volgend jaar een 
vervolg te geven.”

AWP-voorzitter Piet Harting: “De Westeinder is één van de beste bewaarde geheimen van de Randstad.”

Zaterdag feest rond 12,5 jaar The Beach
Oprichters Irene en Ruud: “We zijn 
uitgegroeid tot volwaardig centrum”
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
30 augustus viert The Beach haar 
12,5 jarig bestaan. Voordat het zo-
ver is, blikken Irene van Uden en 
Ruud Vismans, oprichters en eige-
naren van The Beach, kort terug op 
12,5 jaar The Beach. Irene van Uden 
en Ruud Vismans vertellen dat zij 
12,5 jaar geleden op zoek zijn ge-
gaan naar overdekte lokatie om de 
beachsport in Nederland een im-
puls te geven. 
“Veel van de strandevenementen 
die wij op het strand en in de steden 
organiseerden vielen letterlijk in het 
water door het wisselvallige weer in 
Nederland. Daarnaast was er in de 
winter geen enkele mogelijkheid om 
strandsporten als beachvolleybal en 
footvolley in Nederland te beoefe-
nen. Dit was voor ons de reden om 
het strand dan maar naar binnen te 
halen.” Op een dag fietsten Ruud en 
Irene bij toeval langs de voormali-
ge bloemveiling Bloemenlust, die 
op dat moment al geruime tijd leeg 
stond. De deuren stonden open en 
na een kijkje binnen, werden de vol-
gende dag de plannen gepresen-
teerd aan de voormalige eigenaar 
van het pand. Daarna werd snel het 
huurcontract gesloten en was The 
Beach geboren! Vanaf dat moment 
is alles in een sneltreinvaart gegaan. 
Irene en Ruud vertellen dat het bijna 
niet te geloven is dat er al 12,5 jaar 
voorbij gegaan zijn. “Wij herinneren 
het nog als de dag van gisteren, dat 
er een enorme berg zand voor de 
deur lag en dat wij met behulp van 

de buurt met de kruiwagenrace de 
eerste drie velden hebben aange-
legd. In de afgelopen 12,5 jaar is er 
veel gebeurd en zijn wij uitgegroeid 
tot een volwaardig sport- en evene-
menten-centrum, met een à la carte 
restaurant, vergaderruimtes, feest-
zalen en verschillende sportactivi-
teiten. En nog steeds zijn wij bezig 
om samen met ons team The Beach 
dagelijks te verbeteren om uitein-
delijk elke bezoeker van The Beach 
te trakteren op een heerlijk dagje 
strand in Aalsmeer.” 

Naar buiten
Voor het 12,5 jarig bestaan gaat 
The Beach op zaterdag 30 augustus 
naar buiten! “Met een outdoor cen-
tercourt op de parkeerplaats, een 
groot buitenpodium en heel veel 
(sportieve) activiteiten wordt het 
echt een buiten festijn voor de he-
le buurt. En mocht het onverhoopt 
toch gaan regenen, dan gaan we 
weer gewoon naar binnen”, vertel-
len Ruud en Irene. De activiteiten 
starten om 9.00 uur in de ochtend 
met een 2x2 beachvolleybal toer-
nooi en beachtennis. 
Verder kan er in de ochtend actief 
kennis gemaakt kan worden met 
het beachtennis. Wil je meedoen 
aan deze clinic, kom dan in de och-
tend naar The Beach en doe mee. 
Inschrijven voor dit onderdeel kan 
op de dag zelf. In de middag start 
het beachvolleybal buurt- en stra-
tentoernooi. 
Vanaf 13.00 uur klinkt het startschot 

voor dit toernooi en Ruud en Irene 
hopen met vele teams uit de buurt 
een sportief en gezellig toernooi te 
gaan spelen. Deelname (vanaf 16 
jaar) is gratis en inschrijven kan 
via www.beach.nl. In de middag 
kan ook kennis gemaakt worden 
met beachrugby. De Amstelveense 
Rugby Club verzorgt met een aan-
tal trainers demonstraties en clinics 
voor jong en oud. Meedoen? 
Zorg dan dat je vanaf 13.00 uur in 
The Beach bent.  Ook spelen de dar-
ters van The Beach een open dart-
toernooi. Inschrijven voor dit toer-
nooi kan op de dag zelf van 13.00 tot 
14.00 uur en is voor iedereen toe-
gankelijk! 

Kinderprogramma
De jongste kinderen kunnen zich 
uitstekend vermaken tijdens het 
speciale kinderprogramma dat de 
hele dag door loopt (inclusief bal-
lonnen vouwen, schminken, spring-
kussen en een klautermobiel). De 
oudere kinderen kunnen hun kun-
sten vertonen op de surfsimulator 
en bij het kratje stapelen. Verder 
kunnen zij deelnemen aan de ver-
schillende clinics en demo’s. De dag 
wordt, geheel in stijl, afgesloten met 
een Beach barbecue en een spet-
terende beachparty op het outdoor 
centercourt met een optreden van 
de funk-soul formatie Allscool met 
gast-zangeres Janice Williams en dj 
Meindert van Back in Time! Meer 
informatie over deze dag is te vin-
den op internet.

Geslaagd trainingsweekend 
dames FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 22 Augustus 
verzamelden de selectiespeelsters 
van FIQAS Aalsmeer zich nieuws-
gierig bij de Bloemhof. Het begin 
van een druk weekend met drie 
wedstrijden, training  en een onbe-
kend programma voor de vrijdag. 
Het vertrek was om 9 uur gepland 
en nieuwsgierig zoals vrouwen zijn 
werd ruimschoots op tijd de rit rich-
ting het pitoreske Westland inge-
zet, aangevoerd door de tomtom 
van begeleidster Jolanda. De ver-
zameltijd van 10 uur werd met dank 

aan de nog vele vakantievierders 
ruimschoots gehaald. In een kas 
aan de Poeldijkseweg in Waterin-
gen maakte de groep kennis met 
de leiders van die dag: Bart en Rick. 
Na het omkleden en wegzetten van 
de spullen verkaste de groep naar 
de voorruimte van een warenhuis. 
Daar werden ze door beide leiders 
op een ludieke manier in twee ploe-
gen opgedeeld: Aalsmeer en Quin-
tus. Aalsmeer vervolgde haar pro-
gramma in de kas en Quintus bleef 
waar het was. Halverwege de och-

tend wisselde beide ploegen van lo-
katie. Een ontsnapping van een ei-
land moest onder tijdsdruk worden 
gerealiseerd. 
Met behulp van diverse hulpmidde-
len die net niet handig leken te zijn, 
maar door samenwerking en goed 
overleg toch zeer bruikbaar bleken, 
werd de opdracht binnen de ge-
stelde tijd afgerond. De gescoorde 
punten van Quintus overtroffen die 
van Aalsmeer ondanks het opoffe-
ren van brein Eva. Spelletjes waar-
bij het onderling vertrouwen op de 
proef werd gesteld, een  knoopspel-
letje met touwen en een menselij-
ke knoop moesten door de beide 
ploegen worden uitgevoerd. In de 
kas was een soort overdekt survi-
valparcours met ondergrondse tun-
nel, twee touwbanen over het wa-
ter en een klimrek. Op tijd werd het 
parcours afgelegd en de lepe Aal-
meerse equipe won nipt. Na de 
lunch werd het programma buiten 
voortgezet. Een cijferspel was er om 
weer even op te warmen voor de 
komende polderaktiviteiten. Er ge-
beurde vervolgens van alles in het 
weiland en de sloten het best, maar 
wat het meest opviel was de fantas-
tische sfeer die er heerste ondanks 
de competitie tussen beide ploe-
gen. Terug in de kas kreeg iedereen 
de kans om zich weer wat te ver-
schonen waarna het laatste onder-
deel, een djembe concert, kon be-
ginnen. Het werd een fantastische 
vertoning met als hoogtepunt het 
optreden van Nicky, Jill en Michel-
le. Bij de de afsluiting kroonde Bart 

het Quintus 10-tal tot winnaar van 
de dag en werd de terugreis inge-
zet waarna de dag werd afgesloten 
in de Bloemhof met een gezamenlij-
ke maaltijd.
Zaterdag was er voor de dames van 
FIQAS Aalsmeer een tri-toernooi in 
Raalte met Kwiek als eerste tegen-
stander. Uiteindelijk werd er met 
21-17 verloren maar het vertoon-
de spel was hoopvol:  er werd hard 
geknokt en de fysieke tegenstan-
der had het lange tijd moeilijk tegen 
een vlot combinerende Aalsmeerse 
ploeg. Toch liet Aalmeer Kwiek ont-
snappen toen de geboden en uitge-
speelde kansen niet werden verzil-
verd. Direkt daarna werd de wed-
strijd tegen competitiegenoot VHC 
uit Valkenswaard gespeeld. Voor-
zichtig werd een voorsprong opge-
bouwd maar 10 minuten voor tijd 
werd deze simpel uit handen ge-
geven en nestelde VHC zich weer 
naast FIQAS Aalsmeer. Toch trok-
ken de Aalsmeerse dames aan het 
langste eind toen op het eind even 
gas werd gegeven en simpel een 
overtalsituatie werd uitgebuit: 19-
16 winst. Zondagmorgen werd er 
twee uur getraind waarna er nog 
een wedstrijd werd gespeeld tegen 
de B-junioren van Aalsmeer. De da-
mes overheersten op alle fronten en 
wonnen met groot verschil 35-14. 
Wegens gebrek aan marsen wer-
den het dit keer snickers maar een 
kniesoor die daar op let. Samen-
gevat een geslaagd weekend in de 
voorbereiding naar de competitie 
2008/2009.

De twintig jongens en meisjes die getooid in de nieuwe hesjes van de Blauw-
witte Welpen. Zoals u kan zien is kindje nummer 20 er net tussen uitgelopen.

Goede opkomst bij start 
minivoetbal VV Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdag 20 augustus 
was daar dan de seizoensopening 
voor de Blauwwitte Welpen bij VV 
Aalsmeer. Alle meisjes en jongens 
tot en met 6 jaar konden, net als VV 
Aalsmeer zelf, hun intrede doen in 
het minivoetbal. Ondanks het wis-
selvallige weer was het rond 16.00 
uur droog en mede hierdoor was er 
een grote opkomst op het hoofdveld 
waar normaal gesproken het eerste 
elftal zijn wedstrijden afwerkt. Met 
de opkomst van de nieuwe wel-
pen bij de VV Aalsmeer werden al-
le verwachtingen overtroffen. Maar 
liefst twintig kinderen (waaronder 
ook twee dappere meiden) waren al 
druk bezig met de voetbal voor dat 
de training begon. Onder het toe-
ziend oog van de papa’s en mama’s 
en opa’s en oma’s die natuurlijk trots 
bleven kijken naar hun kroost. Alle 
kindjes waren getooid in de mooi-
ste voetbalshirts en driftig met de 
voetbal in de weer alvorens ze wer-
den apart genomen door Peter Wit-
tebol, de technisch jeugdcoördina-
tor van VV Aalsmeer. Na een eerste 
dribbeloefening werden de hesjes 
uitgedeeld voor de eerste partijtjes. 
De fel gele, oranje en groene hes-
jes met het VV Aalsmeer logo erop 
maakte er een fleurig geheel van. Er 
werd fanatiek gevoetbald waarbij er 
al vaak het net werd gevonden. De 
kinderen zagen er al gauw verhit uit 
met al dat geren achter de voetbal. 

De limonade tussendoor was dan 
ook een welkome verfrissing. Na 
afloop vertelde Peter Wittebol, die 
werd bijgestaan door Arnaud van 
Dijk, dat hij blij verrast was door de 
grote opkomst. “We hadden op zo’n 
twaalf à vijftien jongens en meisjes 
gerekend als er dan vijf meer komen 
vinden wij dat zeer positief. Het en-
thousiasme van de kinderen werkt 
erg aanstekelijk. Ondanks dat het 
voor de allerkleinste misschien nog 
wel eens te vroeg kan zijn, is de eer-
ste kennismaking voor de meesten 
een succes geweest en hopen wij 
de jongens en meisjes vaak terug 
te zien”. 

Zaterdag weer voetballen
Aanstaande zaterdag 30 augustus 
zal er ook s’ochtends om 9.00 uur 
minivoetbal worden gespeeld bij VV 
Aalsmeer. Dat is ook de dag dat er 
in de toekomst eventueel ook tegen 
de buurverenigingen 4 tegen 4 kan 
worden gespeeld. 
De deelname bij de Blauwwitte Wel-
pen is vrijblijvend en op beide da-
gen gratis. Heeft u interesse om u 
zoon of dochter te laten kennis ma-
ken met het voetbalspel? Geef u 
zich dan op via de email: jeugbe-
stuur@vvaalsmeer.nl of kom ge-
woon eens naar het voetbalcom-
plex aan de Dreef in de Hornmeer 
op woensdag of zaterdag en laat u 
kind gelijk meedoen.
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Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
René en Floor winnen Open 2008
Kudelstaart - Afgelopen vrijdag 
barstte dan eindelijk het twee we-
kelijks dartspektakel in het Dorps-
huis weer los. “Het is weer voorbij 
die mooie zomer”, klonk het uit vol-
le borst van de 86 deelnemers. Hoe-
wel het voor zonliefhebbers aller-
minst een mooie zomer was, had-
den sportliefhebbers niks te kla-
gen. Dat de voetballers na een flit-
sende start een Russische beer op  
hun weg vonden, was ondertussen 
allang weer vergeten. Ook de en-
kele misgelopen medailles op de 
Olympische Spelen raakten uitein-
delijk door andere successen weer 
ondergesneeuwd. Voor dartliefheb-
bers viel er echter weinig te genie-
ten. Misschien over vier jaar, als de 
Olympische Spelen plaats vinden 
in de bakermat van de dartsport: 
Londen in Engeland. Zo lang hoe-
ven de darters in de wijde omgeving 
niet te wachten. Voor veel darters 
is het Dorpshuis in Kudelstaart de 
bakermat. De formule van de Poel’s 
Eye blijkt prima te werken. Hoe-
veel deelnemers er ook zijn, dank-
zij de 22 dartborden en de strakke 
organisatie, vinden de finales altijd 
weer plaats rond 12 uur. Zo ook af-
gelopen vrijdag. Het seizoen van de 
Poel’s Eye begon met De Open. Een 
uitstekende gelegenheid om het 
seizoen mee te beginnen. Door het 
ontbreken van de verliezersronde 
hadden de uitgeschakelde darters 
alle tijd om bij te praten. Hein van 
Houten kon echter lange tijd zijn va-
kantie kiekjes op zak houden. In een 
zeer sterk deelnemersveld bereik-
te hij knap de laatste acht. Gert Jan 
van de Wolf versperde Hein echter 
de weg naar verdere roem. Nick van 
de Linden vergaarde op de vorige 
Open de meeste roem. John Kos-
ter kon de titelverdediger niet uit de 
halve finale houden. Twee compe-
titie teamgenoten troffen elkaar bij 
de laatste acht, René Kruit won de-
ze broedertwist van Bak. In de laatst 
overgebleven partij in de kwartfinale 
won Arie van de Eijkel zeer knap van 
misschien wel de grootste kansheb-
ber, Ron de Pijper. Arie presteerde 
deze avond geweldig. Niet alleen 

bereikte hij via Gert Jan de finale, 
ook had hij met 130 de hoogste uit-
gooi van de avond. Net als Gert Jan, 
moest ook titelverdediger Nick uit-
eindelijk met de derde plaats genoe-
gen nemen. René Kruit pakte uitein-
delijk zijn tweede grote prijs bij de 
Poel’s Eye. Na zijn kampioenschap 
van het seizoen 2006-2007 won hij 
nu het prestigieuze Open 2008.
Eindresultaat Open 2008: 1. René 
Kruit, 2.  Arie van de Eikel, 3.  Gert 
jan van de Wolf en Nick van de Lin-
den.

Angelique Maarse verrast
Bij de dames was Floor van Zanten 
de topfavoriet. Er waren echter ve-
le kapers op de kust. Ilona van Em-
den bijvoorbeeld, maar zij moest 
het afleggen tegen de nooit te on-
derschatten Bianca Los. Angelique 
Maarse was echter de grootste ver-
rassing van de avond. Zij boekte een 
prima reeks overwinningen op ach-
tereenvolgens Ireen van Graas, Ma-
rieke van Zanten en Bianca Los. Jo-
landa Heysteeg werd jammerlijk 
door Floor uitgeschakeld voor ere-
metaal. Vanessa Röskam daaren-
tegen behaalde bij haar debuut bij 
de Poel’s Eye knap de derde plaats. 
Hoewel Angelique titelprolongatie 
van Floor niet kon voorkomen, kon 
zij terug kijken op een bijzonder ge-
slaagde avond. Floor had met 119 
ook nog eens de hoogst mogelijke 
uitgooi.
Eindresultaat Open 2008: 1.  Floor 
van Zanten, 2.  Angelique Maarse, 3.  
Bianca Los en Vanessa Röskam.

Eerste speelavond 5 september
En toen klonk het uit de overge-
bleven kelen: “Het is weer voorbij 
die mooie avond” en “Tot volgende 
week vrijdag, 5 september” Dan is 
de eerste speelavond van het sei-
zoen. Mét de oude vertrouwde ver-
liezerronde. Elke speelavond is een 
toernooi op zich. De Poel`s Eye is 
geen besloten club, iedereen is elke 
speelavond van harte welkom in het 
Dorpshuis. De inschrijving sluit om 
19.45 uur, deelname kost drie euro, 
en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Money darttoernooien voor 
senioren in Proosdijcafé
Kudelstaart - Op zaterdag 30 au-
gustus start een nieuw toernooicir-
cuit darts voor senioren vanaf 16 
jaar. Na alweer een jaar geleden 
komt de organisatie met een nieu-
we reeks toernooien dat moet leiden 
tot een Grande-Finale Prijzenfestijn 
als afsluiting. Er zijn acht plaatsings-
toernooien om de 14 dagen. Daar-
na een finale met de eerste zestien 
van de plaatsingslijst. Men dient wel 
aan vier van acht toernooien deel 
te nemen om in de finale te kun-
nen staan. Het minimum prijzen-
geld voor de finale is 550 euro, maar 
dit kan groeien naar een hoger be-
drag wanneer er meer deelnemers 
komen dan begroot is. Er wordt al-

tijd gestart met een poulesysteem. 
Er zijn punten te verdienen in el-
ke gewonnen ronde, en zelfs in de 
verliezersronde. De hoogste finish 
van elk toernooi krijgt ook een punt 
extra. De organisatie hoopt dat er 
weer velen de weg naar de Proosdij-
hal zullen vinden om zich te plaat-
sen voor de finale. Op elk toernooi 
zijn leuke prijzen te winnen. De or-
ganisatie is in handen van uitbater 
Joep v. Gastel en toernooideskun-
dige Pim Weberink. Voor informa-
tie kan gebeld worden naar 0297-
327823 of 06-24504321. Het darten 
zaterdag in sportcafé de Proosdijhal 
begint om 20.00 uur. Deelname kost 
3 euro per persoon.

Aalsmeerder Frans van Heeteren wint Olympische afstand

Triathlon Aalsmeer was 
een dag vol sportief genot
Aalsmeer - De eenentwintigste edi-
tie van de Multi Triathlon Aalsmeer 
was afgelopen zondag 24 augus-
tus een groot succes. Topper of re-
creant, jong en oud, deelnemer of 
toeschouwer: iedereen genoot van 
een mooie dag vol sportprestaties 
en een spannende strijd bij het NK 
voor jeugd en junioren. Aalsmeerder 
Frans van Heeteren won de wed-
strijd over de Olympische afstand. 
Het weer was, op een paar spetters 
na, perfect voor de ruim vierhon-
derd deelnemers aan de triathlon. 
De Triathlon van Aalsmeer begon ’s 
ochtends met de mini-triathlon over 
250 meter zwemmen, 10 km fietsen 
en 2,5 km lopen. 
Om half tien gaf wethouder van 
sport Jaap Overbeek het startschot 
voor de allerkleinste triathleetjes 
van zes tot 13 jaar. Ze waren extra 
zenuwachtig omdat ze streden voor 
het Nederlands kampioenschap 
voor aspiranten. 

Mini’s en achtste triathlon
Aalsmeerder Jeffrey Reijnders won 
de wedstrijd en was daarmee gelijk 
Nederlands kampioen. Hij had sterk 
gezwommen, maar zijn winst pakte 
hij op de fiets.
Na het fietsonderdeel had Reijnders 
bijna vijftig seconden voorsprong, 
waardoor hij al na 32.30 minuten 
onbedreigd als winnaar kon fini-
shen. Achter hem finishte Menno 
Koolhaas uit Amstelveen op veertig 
seconden als tweede en Aalsmeer-
der Paddy van Dijk als derde. Bij de 
meisjes won Britt de Waal de Ne-
derlandse aspiranten titel. Een half 
uur na de eerste start werd vanaf 
het surfstrand bij de Westeinderplas 
de tweede wedstrijd gestart: de re-
creatieve achtste. Freek de Boer uit 
Zwaanshoek won de wedstrijd met 
groots gemak. Hij finishte in 56.58 
minuten met 1.45 minuut voor-

Aalsmeerder Frans van Heteren won de Olympische afstand van Triathlon 
Aalsmeer. 

sprong op zijn achtervolger. Bij de 
dames won de Amsterdamse Linda 
van Wely in 1.05.15 minuten. 

Olympische afstand
Om 11.00 uur schoot burgemees-
ter van Aalsmeer Pieter Litjens de 
Olympische afstand weg. Ruim 180 
deelnemers op deze afstand over 
1,5 kilometer zwemmen, 40 kilo-
meter fietsen en 10 kilometer lo-
pen zorgden voor een spectaculai-
re start. 
Dit jaar was het zwemparkoers extra 
aantrekkelijk gemaakt met na 750 
meter zwemmen een keerpunt op 
het strand in plaats van een boei-
ronde in het water. Casper van den 
Burgh kwam als eerste uit het water 
en lag ook lang op kop in de wed-
strijd. Pas tijdens het looponderdeel 
moest hij triathleet van het Multi Tri-
athlon Team zijn leiderspositie over-
geven aan teamgenoot Frans van 
Heteren. 
Na 1.54.47 uur kwam Van Heteren 
als winnaar over de finish. Hij maak-
te daarmee aanspraak op drie titels: 
de totaalwinst, eerste in de catego-
rie Heren 40 en eerste Aalsmeerder. 
Achter hem finishte Cees Colijn in 
1.55.27 uur op de tweede plek en 
Casper van den Burgh op de der-
de plek in 1.55.47 uur. Bij de da-
mes ging de winst naar Cindy Bru-
see, die in 2.11.07 uur de wedstrijd 
naar haar hand zette. Annika Fang-
mann volgde op de tweede plek in 
2.17.54 uur en Jolanda ten Brinke op 
de derde plek in 2.20.36 uur.
NK jeugd en junioren
Het slotstuk van Triathlon Aalsmeer 
was meteen het klapstuk: het NK 
voor jeugd en junioren. De nationa-
le top met veel talent voor de toe-
komst stond om 13.15 uur op het 
surfstrand voor hun wedstrijd over 
750 meter zwemmen, 20 km fietsen 
en 5 km lopen. Bij de heren maak-

te Tim Dullaart van start tot finish 
de wedstrijd. Hij kwam met vijftien 
seconden uit het water en bouwde 
die voorsprong op de fiets steeds 
verder uit. In zijn eentje reed hij een 
groep van vier op twee minuten 

achterstand. Met die voorsprong 
begon Dullaart onbedreigd aan de 
afsluitende vijf kilometer lopen en 
kon hij na 0.57.38 uur de Nationa-
le titel pakken. Achter hem finish-
te Lesley Derks op de tweede plek 
en Maikel Zuijderhoudt op de der-
de plek. Bij de meisjes ging de Na-
tionale titel naar Rachel Klamer, die 
haar medevluchters van de fiets met 
een sterk looponderdeel aftroefde. 
Neiske Becks werd tweede op drie-
kwart minuut, gevolgd door Sarissa 
de Vries op 1.15 minuut. 
Voor alle NK-medaille winnaars 
klonk na afloop het Wilhelmus, het 
was een mooie afsluiting van een 
prachtige triathlondag. 

Gehaktdag bij Zomerschakers
Aalsmeer - Het was gehaktdag af-
gelopen vrijdag bij de zomercompe-
titie van Schaakclub Aalsmeer. Maar 
liefst zes maal werd de tegenstan-
der met grote cijfers aan de kant 
gezet. Extra schokkend is dat bei-
de koplopers zich onder de slacht-
offers bevinden! Koen Beentjes was 
in zeer goede doen en wist koploper 
Gerrit Harting ter verrassen met een 
verpletterende koningsaanval, com-
pleet met paardoffer, welke Gerrit, 
de hebbert, nog aannam ook! Ook 
in de andere partij was Koen duide-
lijk de betere. 
Medekoploper Cees Verburg had 
het duidelijk moeilijk tegen Joran 
Donkers en moest twee maal de 
handdoek in de ring gooien. Achter-
volger Jan Bosman greep zijn kans 
en versloeg Jan van Willigen twee 
maal, waardoor hij weer volledig 
meedoet aan de kop. De strijd om 
de zomertitel is hierdoor weer vol-
ledig open. Met nog twee ronden te 
spelen maken niet minder dan ze-
ven schakers nog goede kans op de 
eretitel. In het middenveld was Ger 

Lubbers weer fantastisch op dreef, 
maar helaas voor hem deed Goos 
Kaayk niets voor hem onder. 
Na twee uitputtende veldslagen wa-
ren beide matadoren duidelijk moe 
gestreden, maar geen overwinning 
rijker. Ron Klinkhamer liet weinig 
over van Amadshah Ebadi, terwijl 
Leo Buis geen genade kende voor 
Goos de Vries.
Stand aan kop na 12 ronden:
1. Jan Bosman 26
2. Gerrit Harting 26
3. Cees Verburg 26
4. Bert Drost 24
5. Joran Donkers 22
6. Koen Beentjes 21
7. Arie Spaargaren 21
Uitslagen 12e ronde zomercompe-
titie:
G. Harting-K. Beentjes 0-4
C. Verburg-J. Donkers 0-4
J. Bosman-J. v. Willigen 4-0
A. Ebadi-R. Klinkhamer 0-4
B. Drost-C. Koster 2-2
T. Siecker- T. v.d. Zee 4-0
G. de Vries-L. Buis 0-4
G. Kaaijk-G. Lubbers 2-2

Leo Buis was goed op dreef en rekende genadeloos af met zijn tegenstan-
der.

Schaatstrainingsgroep VZOD 
hervat droogtraining in het Bos 
Kudelstaart - De vakantie is weer 
voorbij, de scholen zijn weer begon-
nen en de zomer loopt op zijn einde. 
Nog een week of  vijf en de ijsbanen 
gaan weer open. Bij de Schaatstrai-
ningsgroep VZOD zijn ze alweer 
volop bezig met de voorbereiding op 
het komende schaatsseizoen. De le-
den willen goed voorbereid zijn om 
straks  goed getraind de eerste stre-
pen op het gladde ijs te zetten. Er 
wordt momenteel volop gefietst, ge-
skeelerd (vooral door de jeugd!) en 
sinds twee weken wordt ook weer 
aan droogtraining gedaan. De sa-
menstelling van de droogtrainings-
groep is een mooie mix van jong 
en oud. Met Jos van Lith als trai-
ner worden de diverse spiergroe-
pen geactiveerd. Dat de een daar 
de volgende dag(en) wat meer last 
van heeft dan de ander mag de pret 
niet drukken. In het Amsterdamse 
Bos worden eigenlijk de persoon-

lijke records van de komende win-
ter al gereden. De conditie, de juis-
te schaatshouding maar vooral ook 
de juiste techniek, alles komt aan 
bod.Wil je ook een keer zo’n training 
meemaken, je bent van harte wel-
kom om mee te doen. Zo lang het 
’s avonds nog licht genoeg is wordt 
er elke dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur getraind in het Amster-
damse Bos. De deelnemers verza-
melen op de parkeerplaats in het 
bos schuin tegenover het KLM-kan-
toorgebouw in Amstelveen. Deze is 
te bereiken via de parallelweg van 
de A9 ofwel de Schipholweg. Ko-
mend vanaf  de Bosrandweg, rich-
ting Amstelveen rijdend, de eerste 
weg na het benzinestation links on-
der de snelweg door. Na ongeveer 
200 meter is de parkeerplaats links, 
vlakbij de zonneweide in het Am-
sterdamse Bos. Wie weet misschien 
tot volgende week dinsdagavond!

De deelnemers aan de AVA Trainingsloop, nog fris en fruitig bij de start.

AVA Trainingsloop: Prima! 
Aalsmeer - De deelnemers aan de 
AVA Trainingsloop van afgelopen 
zondag konden dankzij prima sport-
weer (geen zon, lichte wind en een 
temperatuur oplopend naar maxi-
maal 18 graden) lekker hardlopen. 
Het rondje van 2.5 kilometer over 
de Stommeerkade, langs molen de 
Stommeer, over de Molenvliet, Mid-
denweg en Aalsmeerderweg, kon 
net zo vaak worden gelopen als ie-
dereen zelf wilde. 
Omdat er iedere ronde verzorging 
was, is dat aantrekkelijk voor vele 
lopers en zeker voor hen die zich 
voorbereiden op langere loopwed-
strijden en de naderende najaars-
marathons. 
Vandaar dat er liefst 43 deelne-
mers op zondagochtend aan de 
start stonden, waarbij de AVA-le-
den enerzijds en ‘wilde’ en andere 
clublopers anderzijds, ongeveer ge-
lijk verdeeld waren. 
AVA-bestuurder Gerard van Looij 
loste niet alleen het startschot, maar 

liep ook gezellig vier rondjes mee. 
Net als AVA-coryfee Gerrit van der 
Steeg die bijna wekelijks tijdens re-
gionale loopwedstrijden in de cate-
gorie 70-plus hoge ogen gooit.
De langste afstand die werd gelo-
pen was 30 kilometer. Ondanks dat 
het eigenlijk een trainingsloop was, 
liep Rijsenhouter John ’t Hoen een 
officieus persoonlijk record met een 
tijd van 2 uur 16 minuten en 42 se-
conden. 
Ook Winfried Falk liep sterk, train-
de, gesteund door gelegenheids-
haas Frank de Horde, naar 2 uur, 22 
minuten en 16 seconden en lijkt dus 
goed op weg naar een aanval op zijn 
persoonlijke record over enkele we-
ken in de marathon van Berlijn. 

Ook de bekende veellopers Gijs Ho-
ning uit Blokker (al 287 marathons!) 
en Hans Buis uit de Rijp (247 ma-
rathons) pakten in een iets minder 
hoog tempo twaalf rondjes Molen-
vliet mee. 

Volleyballen in Oosteinde!
Aalsmeer - De volleybalafdeling 
van SV Omnia zou het erg leuk vin-
den als ze bewoners in Oost enthou-
siast kunnen krijgen voor het leuke 
en sportieve volleybalspel. 
Om de (nieuwe) bewoners van Oos-
teinde kennis te laten maken met 
volleybal kan er zes weken ‘gesnuf-
feld’ worden. 
En als het een succes is gaat de gr-
pe[ er uiteraard het hele seizoen 
mee door. 
Op maandag 8 september start de 
eerste volleybaltraining in sport-
hal De Bloemhof (zaal 2). Om 21.00 
uur staat trainer René Lubsen klaar 
om warming-up oefeningen te gaan 
doen, daarna specifieke volleybal-
oefeningen en hij sluit af met een 
partijtje. 
De training duurt tot 22.30 uur. Ie-
dereen vanaf 18 jaar die het leuk 
lijkt om hieraan mee te doen is van 
harte welkom. 

In eerste instantie worden zes trai-
ningen gegeven en de kosten hier-
voor bedragen 25 euro contant te 
voldoen aan trainer René 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 
wil Omnia graag inzicht hebben of 
er voldoende deelnemers zijn om er 
leuke trainingen van te maken. 
Geïnteresseerden kunnen zich via 
email voor 1 september op te geven. 
Voor de eerste training op 8 sep-
tember wordt  bekend gemaakt of 
de training wel of geen doorgang 
vindt. 

Opgeven kan door een mail te stu-
ren naar: karin.vanes@tiscali.nl. Ui-
teraard mogen ook niet in Oost 
woonachtige inwoners komen vol-
leyballen! 


