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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

L.A. Bekkers
Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN Aalsmeer
Tel./Fax. 0297 - 34 29 63

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR AALSMEERDERWEG 285 F

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF Dorpsstraat 27
1431 CA Aalsmeer
Tel. 0297-324734
Fax 0297-329218
info@kreeft-wissen.nl
www.kreeft-wissen.nl

Openingstijden
showroom:
ma. gesloten
di -vr 09.00-18.00 uur
za 09.00-14.00 uur
Gelieve op afspraak

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

FRANTZEN R&O
Renovaties

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

Wijn van de maand

Zie advertentie 
elders in de krant

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Wethouder Berry Nijmeijer neemt onrust weg

Woningbouw in de Poel 
absoluut niet aan orde!
Aalsmeer - Er is de afgelopen we-
ken nogal wat onrust ontstaan over 
mogelijke woningbouw op de West-
einderplassen. Met name een in-
gezonden brief van Nico Borgman 
van Stichting De Bovenlanden in de 
Nieuwe Meerbode van 17 juli wak-
kerde dit vuurtje aan. Daarom had 
wethouder Berry Nijmeijer afgelo-
pen week de behoefte uit de doe-
ken te doen hoe de vork werkelijk 
in de steel zit. De Aalsmeerse Ge-
biedsvisie heeft als discussienota 
ter inzage gelegen. In deze nota zijn, 
naast de tekst, ook diverse kaartjes 
opgenomen. Zo staan op pagina 9 
de theoretische kansen en moge-
lijkheden voor woningbouwlocaties 
gezien vanuit het perspectief van 
de luchtvaart ingekleurd. De kaart 

toont waar buiten de 20 Ke-geluids-
contour theoretisch gebouwd kan 
en mag worden. Op een klein stuk-
je op de Westeinder, in Kudelstaart, 
Aalsmeer-Oost en de Schinkelpol-
der zou het gezien het vliegtuigla-
waai mogelijk zijn tot woningbouw 
over te gaan. Deze locaties staan  
ingekleurd als zoekgebieden in een 
kaartje. Maar er is meer tussen he-
mel en aarde dan alleen geluidslij-
nen. 

Te ver voor muziek uit
“Er zijn nadrukkelijk geen plannen 
of onderzoeken om de Westeinder 
te bebouwen”, aldus wethouder Ber-
ry Nijmeijer in een reactie. “Een wo-
ningmarktanalyse en de woonvisie 
moeten nog gemaakt worden. Er is 

zelfs nog geen concept Gebiedsvisie 
en er zijn nog geen politieke keuzes 
gemaakt en de gemeenteraad komt 
ook nog uitgebreid in beeld.” En hij 
vervolgt: “Wat dat betreft loopt Borg-
man’s ingezonden brief te ver voor 
de muziek uit.” Inmiddels heeft er al 
een gesprek plaatsgevonden tussen 
wethouder Berry Nijmeijer enerzijds 
en Nico Borgman en Barend Weg-
man van Stichting De Bovenlanden 
anderzijds waarin aangegeven is dat 
er absoluut geen plannen zijn voor 
woningbouw op de plassen. Wet-
houder Berry Nijmeijer hoopt dat de 
onrust, ontstaan na een, naar zijn 
mening verkeerde interpretatie van 
het kaartje over de geluidslijnen, 
door deze berichtgeving is wegge-
nomen.

Bloemen van burgemeester Pieter Litjens

Echtpaar Frans en Cor de 
Jonge 65 jaar een paar!
Aalsmeer - Burgemeester Pieter 
Litjens heeft dinsdagmiddag 2 sep-
tember namens het gemeentebe-
stuur een boeket bloemen overhan-
digd aan het echtpaar Frans en Cor 
de Jonge-Jore in de Azaleastraat 7. 
Dit omdat zij 65 jaar geleden in het 
huwelijk traden. De inmiddels 92 ja-
rige bruidegom van toen, echtge-
note Cor is één jaar jonger, vertelde 
dat niet alleen hij, maar ook zijn zus-
ter Jans op dezelfde dag in het hu-
welijk trad met Gerrit Eveleens, zoon 
van de kapitein van De Volharding. 
De centjes waren in 1943 duur en 
een dubbelslag was voordeliger. De 
bruiloft werd, ondanks de oorlogs-
jaren, gehouden in de Oude Veiling. 
Gerrit Eveleens is helaas overleden. 
Frans de Jonge en Cor Jore ken-
den elkaar al van school en woon-
den dicht bij elkaar in respectieve-
lijk de Zijdstraat (naast de Doops-
gezinde Kerk) en de Weteringstraat 
en bezochten samen regelmatig het 
zwembad. Op de tafel in de woon-
kamer zijn mooie zwart-wit foto’s 
stille getuigen van het vervolg. Frans 
de Jonge begon zijn werkzame le-
ven in een kwekerij voor het loon 
van maar liefst een rijksdaalder per 

week. In 1938, hij had inmiddels een 
andere werkgever gevonden, ging 
hij voor het eerst met vakantie. Dat 
wil zeggen: op zaterdagavond op de 
fiets stappen en op woensdag weer 
terug. Het weekloon was inmiddels 
gestegen naar vijftien gulden. In 
1963 is Frans de Jonge bij het Proef-
station gaan werken en daar bleef 
hij tot zijn pensioen.

Vrijwilligerswerk
Frans en Cor de Jonge-Jore heb-
ben voor twee nakomelingen ge-
zorgd, een jongen en een meisje. 
Meer mogelijkheden waren er niet. 
De zoon woont in Mijdrecht en de 
dochter in Aalsmeer. Naast werk 
was er ook ruimte voor ontspan-
ning en de vrouw des huizes gymde 
bij Olympia en de heer des huizes 
handbalde. Vrijwilligerswerk stond 
ook hoog in het vaandel zoals diver-
se bestuursfuncties, zitting nemen 
in oudercommissies, assisteren in 
de bibliotheek, zorgen dat kinderen 
op vakantie kunnen en de EHBO 
kon op warme belangstelling reke-
nen. Frans de Jonge is medeoprich-
ter van de NIVON Fotogroep en op 
zijn tachtigste verjaardag heeft hij 

nog een tentoonstelling van zijn fo-
towerk mogen presenteren. De wo-
ning in de Azaleastraat werd in 1959 
betrokken en voor die tijd woonde 
het echtpaar De Jonge-Jore nog een 
tijdje aan de Stommeerweg. Aan de 
overkant van het klooster stond een 
prachtig wit huis en de bovenver-
dieping was hun domein. “Dit was 
een gezellige periode”, aldus het 
echtpaar. Voordien woonden zij in 
de Zijdstraat. 

Frans en Cor de Jonge-Jore wo-
nen nog steeds zelfstandig en krij-
gen hierbij hulp van het Klooster-
hof. Hoewel niet fysiek, wonen zij 
als het ware in een soort aanleun-
woning. Elke ochtend en avond krij-
gen zij hulp aan huis en verder is 
er een alarmlijn die direct in ver-
binding staat met het Kloosterhof. 
Momenteel wordt er werk gemaakt 
om in aanmerking te komen voor 
een traplift. In de ochtenduren is er 
koffie gedronken met de bewoners 
van het Kloosterhof om de feeste-
lijke dag te vieren en al met al ho-
pen zij nog een aantal jaren te kun-
nen genieten van alles wat hun dier-
baar is.

Jarige watertoren omringd 
door mooie beelden?!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 30 
en zondag 31 augustus was de wa-
tertoren weer open voor belangstel-
lenden. Van de mogelijkheid om het 
monument van binnen te bewon-
deren en boven van het uitzicht te 
genieten, is goed gebruik gemaakt. 
Vele bezoekers mochten welkom 
geheten worden. De tegenover de 
watertoren gelegen kunstgalerie 
was eveneens te bezoeken en hier 
maakte Frans Goossens bijgaande 
aparte foto. Net of de watertoren 
omringd wordt door beelden… 
Aanstaande zaterdag 6 septem-

ber vormt de watertoren het mid-
delpunt tijdens het grootse vuur-
werk en gaat vast dienen als rich-
tingspunt voor de deelnemers aan 
de verlichte botenshow. Naast de-
ze twee avond-evenementen biedt 
Aalsmeer deze zaterdag overdag 
ook diverse activiteiten. In het cen-
trum is de jaarlijkse, grote braderie 
en een watersportdag met tal van 
extra’s voor jong en oud staat op het 
programma. Elders in deze krant het 
complete programma van ‘Aalsmeer 
Festival’. Aalsmeer bruist de komen-
de tijd!

Lintje voor heer Te Winkel
Aalsmeer - Bij Koninklijk Besluit 
van 5 juli dit jaar is de heer Mattheus 
Johannes te Winkel benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau voor 
zijn (bestuurlijke) activiteiten op het 
gebied van ontwikkelingshulp, cul-
tuur, welzijn en kerkelijke leven. Op 
woensdag 27 augustus is de Ku-
delstaarter uit de vergadering van 
de stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer in het gemeen-
tehuis gehaald door burgemeester 
Pieter Litjens. Tijdens deze vergade-
ring heeft de heer Te Winkel na 25 
jaar afscheid genomen als voorzit-
ter van de stichting OSA. “U heeft 
zich vele jaren onbaatzuchtig inge-
zet voor anderen”, aldus de eerste 
burger. De heer Te Winkel heeft zich 
vele jaren ingezet als vrijwilliger in 
therminale zorg in het Thamer Thuis, 
is luchthaven pastoraal geweest en, 
een ‘luchtiger’ vrijetijdesbesteding, 
helpt al jaren mee aan de Veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart. 

Hij werkt hier mee aan de versprei-
ding van de folders, het werven van 
sponsors en op de avond zelf ver-
richt hij allerlei hand- en spandien-
sten. 
Ook is de Kudelstaarter vijf jaar pen-
ningmeester geweest van de stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer. 
Maar ook buiten Aalsmeer heeft 
de heer Te Winkel zich ingezet voor 
hulp aan ontwikkelingslanden. Hij 
heeft meegewerkt om diverse duur-
zame projecten op te zetten, zo’n 
150 tot 200 voor met name gehan-
dicapte kinderen, en heeft zelf aan 
ontwikkelingswerk gedaan in Zuid-
Soedan. “Heel bijzonder”, aldus bur-
gemeester Pieter Litjens. De versier-
selen kreeg de heer Te Winkel opge-
speld in bijzijn van diverse vrienden, 
waarmee hij samengewerkt heeft, 
en natuurlijk zijn echtgenote en kin-
deren. De Kudelstaarter was ove-
rigens zichtbaar trots op deze (te-
rechte) Koninklijke waardering. 

Jeugdige 
dievegges 
gepakt
Aalsmeer - Op maandag 1 
september even voor één uur 
in de middag zijn twee jeug-
dige winkeldievegges be-
trapt in een supermarkt in de 
Beethovenlaan. De meiden 
kwamen met z’n drieën bin-
nen. Eén van hen betaalde 
het uitgezochte bij de kassa 
en verliet samen met een an-
der meisje de winkel uit. De 
bedrijfsleider dacht gezien te 
hebben dat het derde meis-
je diverse spulletjes in haar 
tas had gestopt. Hij vroeg het 
haar en uiteindelijk beken-
de deze 15-jarige Aalsmeer-
se snoepgoed, drinken en 
broodjes frikadel in haar tas 
gestopt te hebben. Het meisje 
had de diefstal vooraf bespro-
ken met een leeftijdgenootje 
uit Kudelstaart. Zij was al uit 
de winkel en is door de poli-
tie van school gehaald en ver-
hoord. Het derde meisje wist 
niets van de geplande dief-
stal. De dames moeten zich 
verantwoorden bij het jeugd-
overleg van justitie.

Inbrekers 
in huis 
overlopen
Aalsmeer – Op donderdag 28 au-
gustus even voor tien uur in de 
avond heeft een insluiping plaatsge-
vonden in een woning in de 2e J.C. 
Mensinglaan. De bewoonster hoor-
de gestommel en nam contact op 
met de politie. De inbrekers hebben 
dit waarschijnlijk gehoord en gingen 
er snel vandoor. Het gaat om twee 
blanke mannen van ongeveer 1.80 
tot 1.85 meter lang met korte haren. 
De politie heeft met de speurhond 
de omgeving uitgeplozen, maar de 
dieven zijn niet gevonden. Via de 
achterzijde van de woning hadden 
zij zich toegang verschaft. Diver-
se kasten zijn doorzocht, maar er is 
niets buit gemaakt.

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?
0251-674433
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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

 

Zondag 
7 september

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
A. Post. Startzondag. Jaarthema ‘Sa-
men bereiken we meerderen’.
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Floragebouw, Bilderdam-
merweg 118, Kudelstaart om 10u. 
Spreker Coen van Hoogstraten. 
Crèche voor de kleinsten en speci-
aal programma voor oudere kinde-
ren.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. en 16.30u. dienst 
met ds. A. Jansen. 18.30u. 

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Liesbe-
te Geijlvoet. Extra collecte voor in-
loophuis Almere. Oppas voor kinde-
ren aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. P. Stolk, 
Zwijndrecht. 

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. ds. J. van Popering. Z.W.O. 
dienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. C.A.E. Groot, 
Barneveld. 18.30u. ds. E.J. Wester-
man, Aalsmeer. Zangdienst. 
Oost: 10u. dienst, ds. J. de Goei, 
Amersfoort.  

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. (VHA). 
18.30u. ds. Kand. M. van Dam, Sp-
raing-Capelle.

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. 
Dienst om 10u. ds. K. Muller. Om 
18.30u. ds. J. Dekker, Amstelveen. 

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 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Om 10u. 
in Zorgcentrum Aelsm. euch. vie-
ring met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof woordcommunievie-
ring met N. Kuiper. Zondag 10.30u. 
in Karmelkerk euch.viering met L. 
Seeboldt. Mmv koren. 14.30u. Pool-
se dienst in Karmelkerk. 
Rijsenhout: geen viering.

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 
Om 10u. dienst, ds. R.F.H. Praam-
sma. 

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

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
10u. dienst ds. R. Poesiat. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag 19u. euch. viering met 
H. Post. Mmv Fiore. Zondag geen 
dienst.

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

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzor-
gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag 10-11u. 
en dinsdag 18-21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9. 

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

KERKDIENSTEN

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-ooglid, 
een spitse kop en is gechipt. 

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

- Beatrixstraat in Aalsmeer, poes. Zilvergrijs met oranje ogen en 
zwart neusje. Zij heet ‘Juultje’. 

- Tuin in Aalsmeer, zwart/witte kater. Hij heeft witte pootjes en 
een zwart vlekje bij zijn kin. Hij heet ‘Kobus’.

 
Gevonden:
- Willem-Alexanderstraat in Aalsmeer, konijn. Wit met grijs om 

de ogen en neus. Heeft grijze hangoren.

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.

“Heerlijk om in zo’n gezellige buurt te wonen”

Buurtbarbecue Schoorsteen
Aalsmeer - Op zaterdag 23 augus-
tus werd alweer voor de 4e keer een 
buurtbarbecue georganiseerd in de 
Schoorsteen. Hoewel het weer aan-
vankelijk niet zo best leek werd het 
in de loop van de morgen steeds 
mooier met als resultaat een brui-
sende zomeravond. Een team van 
vier buurmannen hadden de orga-
nisatie en de logistiek op zich geno-
men en er was een activiteitencom-
missie opgericht om te zorgen voor 
vermaak voor alle jonge en minder 
jonge bewoners. 
De middag ging van start met een 
speurtocht door de wijk. Ruim dertig 
kinderen liepen mee terwijl de ou-
ders genoten van een drankje in het 
zonnetje. In de tussentijd gingen de 
eerste stukken vlees al op de barbe-
cue. Rond half 7 ging de bingo van 
start. Deze kinderbingo met prachti-
ge prijzen werd georganiseerd voor 
de jeugd door de jeugd. Ontzettend 
leuk! Tussendoor genoot iedereen 
van lekker vlees, heerlijke salades 
en stokbroodjes kruidenboter. Voor 
de oudere jeugd stond een klaver-
jastafel klaar en vanaf 8 uur werd ie-
dereen uitgenodigd deel te nemen 
aan de sjoelwedstrijd. Dit leverde 
naast hilarische momenten natuur-

lijk ook diverse prijsuitreikingen op. 
Nadat het eten voor het merendeel 
op was kreeg iedereen een ijsje en 
tegen tienen ging de vuurkorf aan 
zodat de kinderen marshmallows 
konden roosteren. Daarna werd het 
voor de jongste bewoners toch echt 
bedtijd en degene die nog niet moe 
waren, hebben de nog een leuke af-
ronding gegeven aan de barbecue 
zodat zo rond middernacht alles 
weer rustig was in de Schoorsteen. 
Het was een zeer geslaagde avond 
om zo weer eens met een ieder in 
gesprek te komen en leuk om zo 
ook iedereen in de straat en flat te 
leren kennen. Ook voor de kinderen 
was het een avond om niet gauw te 
vergeten.
De volgende ochtend vroeg maak-
ten vele handen licht werk en bin-
nen enkele uurtjes was alles weer 
brandschoon en opgeruimd. Alle 
bewoners van de Schoorsteen har-
telijk dank voor jullie gezellige deel-
name en hand- en spandiensten die 
deze leuke buurtavond mogelijk ge-
maakt hebben! Ook de gemeen-
te Aalsmeer hartelijk dank voor de 
bijdrage aan dit buurtfeest. Heer-
lijk toch om in zo’n gezellige buurt 
in Aalsmeer te wonen!  

Speciale dienst 
voor iedereen in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondag 7 septem-
ber vindt in de Dorpskerk een heel 
bijzondere, feestelijke dienst plaats. 
In deze dienst zal het boek van Max 
Lucado ‘Niemand is zoals jij’ cen-
traal staan. Een ontroerend verhaal 
over een bijzonder volkje, over bij-
zondere en over gewone mensen. 
Niet alleen het verhaal komt aan de 
orde, maar ook de mooie illustraties 
die in het boek voorkomen.  Kortom, 
een heel speciale dienst voor kinde-
ren, voor jongeren, maar ook voor 
ouderen. 
In deze dienst zal ds. Edjan Wes-
terman van de Dorpskerk-gemeen-
te voorgaan. Anders dan gebruike-
lijk, begint de dienst om 17.00 uur. 
Iedereen heel hartelijk welkom in de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat.

Inloop voor 
rugpatiënten
Hoofddorp - De Nederlandse Ver-
eniging Van Rugpatiënten (NVVR) 
verzorgt op dinsdag 9 september 
haar  maandelijkse inloopochtend 
in het Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp. Tussen 10.30 – 12.30 uur zijn 
twee leden van de vereniging aan-
wezig om iedereen, die meer wil 
weten over hoe om te gaan met 
chronische rugklachten, 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. Meer weten? Neem dan con-
tact op met het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort van het Spaarne Zie-
kenhuis, tel. 023-8908360. Meer in-
formatie ook op www.spaarnepoort.
info.

Oecumenisch avondgebed
Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember wordt van 19.15 tot 19.45 uur 
een Oecumenisch Avondgebed ge-
houden in de kapel van ’t Klooster-
hof aan de Clematisstraat 16. Domi-
nee E. Geijlvoet zal een korte over-
denking houden naar aanleiding van 
het jaarthema ‘De zeven werken van 
barmhartigheid’. Elke maand wordt 
één van de zeven werken in de 
overdenking uitgelicht. Op 10 sep-
tember is dat ‘De doden begraven’. 
Werken van barmhartigheid zijn da-
den van christelijke naastenliefde; 
het zijn werken die uit liefde tot de 

naaste en uit liefde tot God verricht 
worden, en daarom ook wel ‘liefde-
werken’ worden genoemd. Om wel-
ke hulp het gaat? Jezus is heel con-
creet: “Want Ik had honger en jullie 
hebben me te eten gegeven, Ik had 
dorst en jullie hebben me te drinken 
gegeven, Ik was vreemdeling en jul-
lie hebben me opgenomen. Ik was 
naakt en jullie hebben me gekleed, 
Ik was ziek en jullie hebben naar me 
omgezien, Ik zat in de gevangenis 
en jullie kwamen naar me toe.’’ Ie-
dereen is van harte uitgenodigd in 
de kapel van ‘t Kloosterhof.

Kaarten maken 
in Dorpshuis
Kudelstaart - Op 18 september is 
de eerste bijeenkomst kaarten ma-
ken met Sjoukje, Anneke en Corry 
in het Dorpshuis. Iedere derde don-
derdag van de maand komen de 
makers bijeen. Naast alle beken-
de, creatieve deelnemers heet het 
drietal ook nieuwe gezichten wel-
kom. De bijeenkomst begint om 
9.30 uur. Voor inlichtingen of opga-
ve kan gebeld worden naar Sjoukje, 
tel. 369222, Corry, tel. 293993 of An-
neke, tel. 321500. 

Info-avond Alpha-cursus
Kudelstaart - Waarschijnlijk heb je 
wel eens gehoord of gelezen over 
de Alpha-cursus en ben je eigenlijk 
wel nieuwsgierig geworden. Stap 
dan over die drempel heen en kom 
naar de informatie-avond op maan-
dag 8 september in De Spil. Op de-
ze avond kun je zelf ervaren hoe het 
er op een Alpha-avond aan toe gaat. 
Ook is er alle gelegenheid om je vra-
gen te stellen. Daarna kun je beslis-
sen of je ook de volgende avonden 
wil komen.  Ben je op zoek, ben je 
pas christen geworden of wil je ver-
dieping in je geloof, dan is de Al-
pha-cursus vast iets voor jou. 
Iedere avond, dus ook de info-avond, 
begint met een maaltijd, gevolgd 
door een inleiding van circa 20 mi-
nuten. Hierbij wordt ingegaan op di-
verse kernpunten van het christelijk 

geloof, zoals: Wie is Jezus? Waarom 
stierf Jezus aan het kruis? Bijbel le-
zen, waarom en hoe? Wat is bidden 
en hoe doe ik dat? Wie is de Hei-
lige Geest en wat doet Hij? In een 
kleinere groep wordt hierover door-
gepraat en kun je met al je vragen 
terecht. De cursus bestaat uit circa 
tien maandagavonden en een week-
end. De avonden worden in ont-
spannen sfeer afgesloten door met 
elkaar nog iets te drinken, waarna 
om uiterlijk 22.00 uur iedereen huis-
waarts kan gaan. Alle avonden wor-
den gegeven in ‘De Spil’ in de Spil-
straat 5 en gaan uit van de Samen-
op Weggemeente Kudelstaart. 
Heb je interesse, schuif dan aan ta-
fel in De Spil op 8 september om 
19.00 uur! Informatie en/of opgave: 
Carla van Oostveen, tel. 320465. 

Educatie Parkinson voor 
mantelzorgers en patiënten
Amstelveen - Parkinson heeft niet 
alleen lichamelijke, maar ook psy-
chologische gevolgen. Dit heeft zijn 
weerslag op de kwaliteit van leven 
van de patiënt maar ook van de 
partner. Het Steunpunt Mantelzorg 
Amstelring geeft een cursus voor 
deze groep patiënten en hun man-
telzorgers. De cursus is erop gericht 
de deelnemers te leren omgaan met 
de gevolgen van de ziekte en de 

kwaliteit van leven voor beiden te 
verbeteren. De cursus bestaat uit 
8 bijeenkomsten in groepsverband. 
Er worden 2 groepen gevormd; een 
groep voor mantelzorgers en een 
voor verzorgden op hetzelfde tijdstip 
en locatie. De cursus start 21 okto-
ber in Amstelveen (10.30 tot 12.00 
uur). Informatie of aanmelding Am-
stelring, 0900-1866 of steunpunt-
mantelzorg@amstelring.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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ConCept “Verordening leerlingenVerVoer 
gemeente aalsmeer 2008” Vastgesteld

De raad heeft in de vergadering van 28 augustus 2008 besloten de 
concept “Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2008” 
op grond van afdeling 3:4 van de AWB gedurende zes weken ter 
inzage te leggen.

Recente jurisprudentie, onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en 
praktijkervaringen van gemeenten maken het noodzakelijk de ge-
meentelijke “Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 
2003” aan te passen. Ook vanuit het oogpunt van deregulering is 
naar de Verordening gekeken. De stukken liggen van 29 augustus 
t/m 10 oktober 2008 ter inzage bij de afdeling dienstverlening van 
het gemeentehuis. Als geen zienswijzen worden ingediend die leiden 
tot aanpassingen van de concept “Verordening leerlingenvervoer ge-
meente Aalsmeer 2008” wordt de verordening vastgesteld.

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 34, 1 berk
Datum verzending vergunning: 3 september 2008.
Uitwegvergunning
Het college maakt bekend dat de volgende uitwegvergunning is ver-
leend:
• Kerkweg 59.
Datum verzending vergunning: 2 september 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
• H. van Wijk Transport & Aannemersbedrijf, Schinkeldijkje 10.
Datum melding: 31 juli 2008

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen de 
ingediende melding.

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:
• Stommeerkade 6 achter, het verwijderen van glas van een kas.
Dit besluit wordt op 9 september 2008 verzonden.

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.

• Aalsmeerderweg 239, het plaatsen van een bord ten behoeve van 
de projectaanduiding;

• Dreef 26, het plaatsen van twee dakkapellen;

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, (2 x sierappel); Gloxi-
niastraat (grasveld Ons Eerste Thuis) (3x esdoorn, 
1x larix); Geraniumstaat (geluidsscherm), (1x acer); 
Oosteinderweg 64, (1 boom); Oosteinderweg t.h.v. 
286, (1x acer); Oosteinderweg 344, (1x acer); Oos-
teinderweg 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, 2x els, 1x coni-

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

t/m 10 okt. Verordening leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 
2008;

t/m 14 okt. Uitwegvergunningen: Kerkweg 59;
t/m 15 okt. Kapvergunningen: Herenweg 34, 1 berk.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 5 september 2008
• Anjerhof 1, het gedeeltelijk vergroten van de huidige garage en 

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

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

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

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

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

logiesgebouw.
ter inzagetermijn tot vrijdag 10 oktober 2008
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi.
ter inzagetermijn tot vrijdag 17 oktober 2008
• Dorpsstraat 35, toekomstig Helling 20, het vergroten van de wo-

ning;
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport;
• Hoofdweg 104, het tijdelijk plaatsen van units, ten behoeve van 

buitenschoolse opvang;
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje;

• Hoofdweg 104, het gedeeltelijk vergroten van het bestaande 
pand ten behoeve van buitenschoolse opvang;

• Hornweg 162, het vervangen van de huidige garage c.q. ber-
ging;

• Legmeerdijk 313, het plaatsen van twee vluchttrappen;
• Van Heijningenstraat 34, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Machineweg t.o. huisnummer 139, het plaatsen van een ver-

keersbrug en een fietsbrug;
• Uiterweg 109, het gedeeltelijk vergroten van een bedrijfsruim-

te.

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 14, het plaatsen van een overkapping;
• Distelvlinderstraat 1, het plaatsen van een dakkapel;
• Herenweg 66, het bouwen van twee botenhuizen; (dit besluit 

wordt 5 september 2008 verzonden)
• Lakenblekerstraat 38, het wijzigen van een gevel;
• Primulastraat 43, het vernieuwen van een berging/carport;
• Weteringplantsoen, het plaatsen van een lift.
Verzenddatum bouwvergunningen: 9 september 2008.

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 2 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’ voor het vergroten van de 

woning achter Dorpsstraat 35, toekomstig Helling 20.
Lid 3 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart Proosdij F 1986’, voor het 

plaatsen van een carport, Haya van Somerenstraat 1.
Artikel 17 WRO
• Het bestemmingsplan ‘Kudelstaart Proosdij 1980’, voor het tijde-

lijk plaatsen van units, ten behoeve van buitenschoolse opvang, 
op het perceel Hoofdweg 104.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning 
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is ontheffing en bouw-
vergunning te verlenen van:
• Het bestemmingsplan “Hornmeer 1979”, 
 voor het vergroten van de woning, Marsstraat 16;
• Het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’, 
 voor het plaatsen van een tuinhuisje, Werven 18;
• Het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’, 
 voor het plaatsen van een tuinhuisje, Werven 33;
• Het bestemmingsplan ‘Aalsmeer Dorp’, 
 voor het plaatsen van een tuinhuisje, Werven 42.

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
• Weteringplantsoen, het plaatsen van een lift.
Deze besluiten worden op 9 september 2008 verzonden.

ter inZage BiJ de afdeling dienstVerlening, week 35

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

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
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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 5 september:
* Optreden bands Cyanide, After-
shock en Marozia in N201, Zwarte-
weg. Open vanaf 21u.
* Dancefoundation live vanuit Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 20u.
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
Tot en met 5 oktober:
* Expositie met schilderijen van Hen-
drik Valk in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u. 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 4 september:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Speelavond BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelavond in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 5 september:
* Bijeenkomst Amigas in Binding-
zolder, ingang Haya van Someren-
straat. Salsa-dansen. V/a 9.30u.
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
*  Compet i t ie  b i j  Schaakc lub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Koppel-klaverjassen bij buurtver. 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan v/a 20u. Koffie v/a 19.30u.
5 tot en met 13 september:
* Verlichte tuinen op Uiterweg, da-
gelijks van 20.30 tot 23.30u. met ex-
tra activiteiten ma. t/m do.
Zaterdag 6 september:
* Corso-braderie in Zijd-, Markt- en 
Schoolstraat in centrum, 10-17u.
* Djembé workshop Amigas op Bin-
dingzolder, Haya van Somerenstraat, 
Kudelstaart v/a 10u.
* Watersportdag ‘Puur Aalsmeer’ op 
4 locaties Uiterweg. Opstappen in 
centrum in watertaxi’s aan Praam-
plein en Kolenhaven, Stommeer-
weg, 13-18u.
* Verlichte botenshow op Ringvaart 
en Westeinderplassen v/a 20u.
* Groots vuurwerk boven Westein-
derplassen. Start: 23u. Kijkplaatsen 
Stommeer- en Kudelstaartseweg.
Maandag 8 september:
* Start feestweek Aalsmeer in tent 
Praamplein met sport-spelavond 

SPIE ter bepaling startnummer voor 
pramenrace. V/a 20u.
Dinsdag 9 september:
* Sport - en spelinstuif voor ouderen  
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u. Elke dinsdag.
* Gehandicaptenmiddag in feest-
tent, Praamplein 10-15u.
* Dorpsloop van Aalsmeer. Start 
bij De Binding, Zijdstraat voor 1km 
18.30, 2 km. 18.45 en 10km. 19.15u.
* Aalsmeerse Fashion Night. Pre-
sentatie najaarscollectie 12 mode-
winkels in feesttent, Pramplein van-
af 20.30u. Zaal open 20u.
* Speelavond buurtver. Ons Genoe-
gen in Ons Tweede Thuis, Hortenisi-
alaan 55 vanaf 19.30u.
Woensdag 10 september:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Kindermiddag in feesttent op 
Praamplein met ‘op ‘t puntje van je 
stoel’. Van 14 tot 15.30u.
* Workshop djembé spelen in N201, 
Zwarteweg vanaf 19.30u.
* Aalsmeer live met optredens Mac 
Jigger en Hucksters in feesttent, 
Praamplein vanaf 20.30u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan v/a 20u. Op maandag 
18 september speelavond, 20u.
Donderdag 11 september:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Miss Aalsmeer verkiezing met op-
treden Jan Leliveld, Monique Smit, 
de 3 J’s en Jeroen van der Boom in 
feesttent Praamplein v/a 20.30u.
Vrijdag 12 september:
* Seniorenmiddag in feesttent op 
Praamplein met theatershow van 
Frappant. Van 14 tot 16u.
* Dutch Party in feesttent Praam-
plein met dj Martijn, Glennis Grace, 
Wolter Kroes en Nick en Simon. 
Vanaf 20.30u. Zaal open 20u.
* Palaver SPIE in VVA-kantine, Dreef 
vanaf 20u.
Zaterdag 13 september:
* 23ste Aalsmeerse pramenrace met 
thema ‘Horen, zien en zwijgen’. Start 
12.30u. Pontweg. Rond 17u. prijsuit-
reiking in feesttent Praamplein.
* Jeugd- en dameskledingbeurs v/a 
maat 140 in Dorpshuis Kudelstaart. 
Verkoop van 10.30 tot 13.00u.
* Pramenbal in feesttent Praamplein 
met Eddy Walsh, Gerard Joling, Ge-
broeders Ko en band Sesam in 
feesttent Praamplein v/a 20.30u.
* Pramenbal in Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 21u.
13 en 14 september:
* Open monumentenweekend met 
thema sporen. KCA presenteert za-
terdag en zondag wandel-, fiets- en 
zondag vaartocht.
Zondag 14 september:
* Kerkdienst in feesttent, Praamplein 
van 9.45 tot 11.15u.
* Hibra Historische motorraces op 
Industrieterrein, in Lakenbleker- en 
Visserstraat. Vanaf 11u.
* Historische film over De Drie Ko-
lommen in De Oude Veiling. Verto-
ningen om 14.30 en 16u.

Vergaderingen
Woensdag 10 september:
* Algemene jaarvergadering Bewo-
nerscommissie Kudelstaart in het 
Dorpshuis. Aanvang: 20u.
Donderdag 11 september:
* Beraad en raad in gemeentehuis 
vanaf 20u.

AGENDA

De opening van de expositie Hendrik Valk in het Oude Raadhuis door de 
kunsthistorica Carlone Roodenburg met Else Valk, dochter van deze schilder.

Te zien in Het Oude Raadhuis
Kunsthistorica Carlone 
opent expositie ‘Valk’
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is de tentoonstelling van de schil-
der Hendrik Valk (1879-1986) in het 
Oude Raadhuis door kunsthistorica 
Carlone Roodenburg geopend. De 
natuur en met name het landschap 
was voor Valk een klankbord van de 
ziel en riep bij hem haast religieuze 
gevoelens op.
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 portretten, 
landschappen, (bloem) stillevens  
en naakten. In de kunstgeschiede-
nis wordt hij vaak geassocieerd met 
de beweging van De Stijl, zelf heeft 

hij daar nooit bij aan willen sluiten. 
Wel heeft zijn werk het zelfde monu-
mentale en tijloze karakter.
KCA presenteert tientallen werken 
die samen een goed overzicht ge-
ven van zijn oeuvre. Alle werken zijn 
afkomstig uit het beziet van de na-
zaten van de kunstenaar. 
Bij de tentoonstelling is een interes-
sante videopresentatie te zien waar-
in de bekende kunsthistoricus Pier-
re Janssen het werk van Hendrik 
Valk bespreekt. 
Het werk van Hendrik Valk is nog tot 
en met zondag 5 oktober gratis te 
bezichtigen in Het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat in het centrum. De 
deur staat iedere donderdag tot en 
met zondag open voor bezoekers 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

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. 

Vrijdag 3 bands in N201 
en zaterdag tieneravond
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 5 
september wordt in jongerencen-
trum N201 aan de Zwarteweg de af-
trap gegeven van een nieuw seizoen 
boordevol bands, acts en dj’s uit alle 
populaire culturele stromingen van 
dit moment. Vrijdag betreden maar 
liefst drie bands het N201-podium 
waarvan twee al eerder een erg ge-
slaagd optreden in het jongeren-
centrum 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. Maro-
zia speelt voor het eerst in de N201 
en is een lekker vette hardrock en 
stonerband. Ook veel andere mu-
ziek uiteraard, want zoals elke vrij-
dag hoor je voor en na de bands al-
le hete alternatieve hits van vroeger 
en nu! Het wordt gezellig, wees er-
bij, maar let op: de N201 is voortaan 
vrijdags een half uur eerder open, 
dus vanaf 21.00 uur. De bands be-
ginnen ook eerder met spelen dan 

voorheen, waarschijnlijk 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.

Janko’s Feestje eerste band 
in nieuw seizoen Bacchus
Aalsmeer - De band die als eer-
ste in Bacchus komt spelen in het 
nieuwe culturele seizoen is Jan-
ko’s Feestje. Aanstaande zaterdag 6 
september zal Janko’s Feestje, vol-
gens eigen zeggen, zorgen voor een 
knetterend partijtje. Dit jonge Funky 
Bluesrock trio bestaat uit Janko op 
zang en gitaar, Tim Streefkerk ach-
ter de drums en Steijn Snelders op 
basgitaar.
Pas sinds juni van dit jaar zijn ze be-

zig met het schrijven van bluesrock 
songs met een poppy karakter. On-
der de invloed van Lenny Kravitz, 
John Mayer en Stevie Ray Vaug-
han klimt Janko achter het papier 
en schrijft zo rake teksten over ver 
weg wonende meisjes en gebroken 
harten. Cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat 4 is zaterdag vanaf 
21.00 uur open. De toegang is gra-
tis. Meer weten? Kijk op www.cultu-
reelcafebacchus.nl.

Jillz en Chris Luka trekken 
veel publiek naar Praam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 29 
augustus was er een gezellig en 
druk bezocht optreden van zanger 
Chris Luka in danscafé de Praam. 
Tijdens het optreden van Luka werd 
het nieuwe drankje Jillz van Heine-
ken gepresenteerd. Alle gasten van 
de Praam mochten gratis proeven. 

En als zij later op de avond nog een 
glas Jillz bestelden, kregen zij een 
gratis cd van zanger Luca. Er zijn 
behoorlijk veel cd’s van de hand ge-
gaan. “Het was een prima en goed 
verlopen presentatie”, aldus de 
Praam-eigenaren en Heineken-me-
dewerkers na afloop.

Miep en Tiny overtuigend 
koppel bij BV Hornmeer
Aalsmeer - Op overtuigende wijze 
hebben de dames Bloemen en van 
der Polder de punten uit het vuur 
gesleept tijdens de koppelkaart-
avond bij buurtvereniging Horn-
meer afgelopen vrijdag 29 augus-
tus. Na twee potten van ruim 2000 
punten hoefden zij in de laatste ron-
de niet meer voluit te gaan om als 
eerste te eindigen. Er waren ruim 
vijftig kaarters die, gezien de vrolij-
ke gezichten, een leuke avond ge-
had hebben. De dames Miep Bloe-
men en Tiny van der Polder behaal-

den totaal 5327 punten. Op twee zijn 
Kees Kuggelijn en Floor van Enge-
len geëindigd met 5155 punten en 
op drie Nico Besselen en Nel Wey 
met 5090 punten, Het jokeren is ge-
wonnen door Rina Tas, de poedel-
prijs mocht Nel Schouten mee naar 
huis nemen.Aanstaande vrijdag 5 
september is er weer een koppel-
klaverjasavond in buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3, Vanaf 
19.30 uur staat koffie en thee klaar. 
De kaarten gaan om 20.00 uur ge-
schud worden. Iedereen is welkom.

Met film, foto’s, bloemen en muziek

Eerste ‘corso after party’ 
zaterdag in Oude Veiling

Aalsmeer - Zaterdagavond 6 sep-
tember is in De Oude Veiling in de 
Marktstraat de eerste corso after 
party. De beroemde maquettes en 
natuurlijk bloemen zullen niet ont-
breken. Het wordt een geweldig 
feest voor heel Aalsmeer. Alle be-
trokkenen van het bloemencorso,  
belangstellenden, vrijwilligers van 
de buurtschappen en corsocomi-
té’s, medewerkers en vrienden van 
het corso en iedereen die zin heeft 
in een feestje kan deze corso after 
party 2008 meemaken. De toegang 

is natuurlijk gratis. Beneden in het 
restaurant kun je gezellig zitten en 
rustig bijpraten, natuurlijk vele her-
inneringen ophalen onder het genot 
van een hapje en een drankje en de 
corsofilm ‘Vergeet mij niet’ bekijken. 
Boven in het café kunnen bezoe-
kers gezellig een biertje drinken aan 
de bar en in de grote zaal draait de 
fantastische disco van Color Paradi-
se met de dj’s Martijn en Leon. Ook 
zijn corso foto’s zijn te bewonderen. 
En om de rokers gerust te stellen: 
er is een aparte rookruimte aanwe-
zig. Zorg dat je er bij bent. Aanvang 
van feest is om 20.30 uur. Natuur-
lijk kunt je voor aanvang eerst ko-
men dineren in het restaurant, al-
waar een speciaal bloemrijk corso 
diner wordt geserveerd. Hiervoor 
dient wel eerst gereserveerd te wor-
den. Grand café De Oude Veiling in 
de Marktstraat 19 is telefonisch be-
reikbaar via 0297-368378. 

In bovenzaal van Oude Veiling
Dancefoundation vrijdag 
live vanuit grand ballroom
Aalsmeer - Na de succesvol-
le feesten van afgelopen maan-
den, is het komende vrijdag 5 sep-
tember weer tijd voor een nieuwe 
editie van Dancefoundation Live. 
De maandelijkse clubavond vindt 
plaats in de bovenzaal ‘grand ball-
room’ van de vernieuwde Oude Vei-
ling en begint om 20.00 uur. Steeds 
meer Aalsmeerders maken kennis 
met de Oude Veiling en de prachtige 
grote bovenzaal. Deze is inmiddels 
voorzien van een nieuwe geluidsin-
stallatie, een groot videoscherm en 
een podium en heeft de uitstraling 
van een ‘grand ballroom’. De ruim-
te vormt een uitstekende thuisbasis 
voor de maandelijkse clubavond vol 
dance- en house muziek. 
Dancefoundation is de radioshow 
van Lennart Bader. Het programma 
wordt iedere vrijdagavond uitgezon-

den op Radio Aalsmeer vanaf 20.00 
uur. Naast Lennart Bader bestaat het 
vaste DJ team uit Di Liciouz (Dennis 
Beunder) en Jay Matthias (Jurriaan 
van Nimwegen). De deejays kijken 
alweer reikhalzend uit naar de edi-
tie van aanstaande vrijdag. Met een 
drankje kan op de nieuwe plek wor-
den genoten van de beste dance en 
house muziek. De combinatie met 
de live radioshow maakt het extra 
bijzonder, omdat de uitzending (na 
afloop) ook via de website te beluis-
teren is. Uiteraard kunnen ook de 
foto’s online worden bekeken. Ra-
dio Aalsmeer zendt uit via 99.0 FM 
op de kabel en 105.9 FM in de ether. 
Meer informatie, foto’s en opnames 
zijn beschikbaar via www.dance-
foundation.nl. De toegang vrijdag is 
gratis. De Oude Veiling is gelegen in 
de Marktstraat 19.

Buurtslootspektakel met 
bekende zanger Jean
Aalsmeer - Zoals bekend vindt op 
woensdag 10 september het ge-
heel vernieuwde Buurtslootconcert 
plaats. De Dippers, die de organisa-
tie op zich genomen hebben, spre-
ken liever over Buurtslootspektakel, 
want het optreden wordt groots aan-
gepakt. Het heuglijke nieuws is dat 
er een zanger gecontracteerd is van 
groot formaat. Het is de in musical-
kringen zeer bekende Jean Le Bel-
le. Uit niet betrouwbare bron is ver-
nomen dat hij een ‘bastaard’ zoon is 
van de Zangeres zonder Praam. De 
vermoedelijke vader is Johnny J. uit 

A. De bekende zanger zal een aantal 
nummers brengen op geheel eigen 
wijze. Zeker zal het repertoire van 
De Jantjes onder het gehoor wor-
den gebracht. Jean heeft verzocht of 
de Dippers als achtergrondkoor wil-
len fungeren. 
Verder is de toezegging van Keet-
je Tippel en haar zus nu ook voor 
90 procent zeker. De kleinste zan-
gers van Nederland hopen het laat-
ste nummer voor u te kunnen ver-
zorgen. Het Buurtslootspektakel be-
gint om 21.00 ur en is op de Uiter-
weg, bij de gele kraan.

STAGE
MUSIC SHOP

JUnIOrGITArEn
(vOOr 6/7 JArIGEn)

nIEUwE klASSIEkE GITArEn 
‘ESTEvE’ zIJn bInnEn!

39.95

winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
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Historische film over Drie  
Kolommen in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondagmiddag 14 
september vertoont De Oude Vei-
ling een historische film over het 
‘vermaakcentrum’ Moulin Rou-
ge - De Drie Kolommen. Vele be-
kenden, sommige reeds overleden, 
Aalsmeerders staan op deze film. 
De film bestaat uit twee delen: 1953, 
dansen in De Drie Kolommen, cultu-
reel centrum van Aalsmeer, en 1983 
met Martin Verbeek in de bijna af-
gebroken zaal. De vertoningen zijn 
om 14.30 uur en om 16.00 uur.  Een 
toelichting bij de film wordt gegeven 
door Piet van de Meulen. De toe-
gang is gratis.

Kindermatinee
Op woensdagmiddag 17 september 
presenteert De Oude Veiling kinder-
matinee. De film ‘Fievel in het Wil-
de Westen’ wordt vertoond. De film 
gaat over Fievel het dappere muis-
je dat alle harten veroverd. De fami-
lie Mouskewitz ontdekt dat het le-
ven in Amerika niet over rozen gaat.  
Tanya droomt van een leven als be-
roemde zangeres, terwijl Fievel zich-
zelf ziet als de geduchte sheriff in 
het Wilde Westen, waar hij al gauw 
ontdekt dat de kolonisten bestemd 
zijn om als muisburgers te eindigen. 
Met behulp van zijn katvriend Ti-
ger en idool Wylie zet Fievel alles in 
het werk om dit snode plan te ver-

ijdelen. Aanvang film 14.30 uur, zaal 
open vanaf 14.00 uur. De toegang 
voor kinderen is 3,00 euro, volwas-
senen betalen de helft.

De Dominee
Op donderdagavond 18 september 
trakteert De Oude Veiling vervol-
gens weer op een film voor volwas-
senen. ‘De Dominee’ gaat vertoond 
worden. In het nog redelijk naïeve 
Nederland van het hippietijdperk in 
de jaren zeventig, hebben harde cri-
minelen zich ontfermd over de op-
bloeiende hasjhandel. Klaas, zoon 
van een gevoelloze maar financi-
eel zeer geslaagd zakenman, be-
sluit zich ook geheel te wijden aan 
deze gemakkelijke geldmachine. 
Hij wil de grootste zijn voordat de 
hasj gelegaliseerd wordt, wat vol-
gens hem nog maar enkele jaren zal 
duren.  Bovenal wil hij rijker worden 
dan zijn vader. 
Maar de hasj wordt niet gelega-
liseerd en langzaam maar zeker 
wordt Klaas gegrepen door het ge-
weld, hoezeer hij ook meent erboven 
te kunnen staan. Het geweld keert 
zich tegen zijn vrienden, de mensen 
waarmee hij werkt en zichzelf. Aan-
vang film 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. De film is geschikt voor 
16 jaar en ouder en de toegangs-
prijs is 4 euro.

Toch nog jaar op vertrouwde locatie

Gevarieerd programma in 
nieuw seizoen Bacchus
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 5 sep-
tember is Bacchus weer open. Al-
le vrijwilligers van het culturele ca-
fé hebben kunnen genieten van een 
maand vakantie. Na de welbeken-
de grote schoonmaak staan ze weer 
te popelen om aan de slag te gaan. 
Voorlopig nog even in de Gerbe-
rastraat op nummer vier. Op zater-
dag 6 september speelt ‘s avonds de 
band Janko’s Feestje. Overdag zijn 
medewerkers van Bacchus te vin-
den op de braderie in het centrum. 
Samen met collega’s van KCA infor-
meren zij geïnteresseerden over al-
le activiteiten in het nieuwe culture-
le seizoen.

Filmhuis
In welke bioscoop kun je vanaf een 
barkruk een film bekijken die op een 
scherm van 1,80 bij 1,40 meter wordt 
geprojecteerd, met twee keer 175 
Watt aan geluid? Juist, in Bacchus. 
Elke maand draait er in het cultu-
rele café een film. Er wordt zo ac-
tueel en zo recent mogelijk gepro-
grammeerd. Sterke films die de bin-
nenkort draaien No country for old 
men (een misdaaddrama) en I’m not 
there (een reis door het leven van 
Bob Dylan). Verder gaan er steeds 
sterker worden geruchten rond over 
een avondje hoogtepunten van Van 
Kooten & De Bie. Voor de jongere 
Aalsmeerders is in elke kinderva-
kantie een kindermatinee.
 
Literatuur
De werkgroep Podiumkunsten en 
Literatuur van de stichting KCA or-
ganiseert per seizoen een proza- en 
een poëzie-avond in Bacchus. De 
gemoedelijke sfeer in het gezellige 
café leent zich uitstekend voor op-
tredens van poëten en performers 
uit de regio.
 
Jazz
Elke maand is er een jazz-avond. De 
top van de Nederlandse jazz heeft 
op het podium van het café acte de 
présence gegeven. Een aantal ‘gro-
ten’ zijn: Rosa King, Jan Akkerman, 

Clous van Mechelen, Benjamin Her-
man, Berthil Busstra en Amina Fi-
garova. De laatste zal op 15 novem-
ber aanstaande weer een concert 
in Bacchus geven. De intieme jazz-
clubsfeer werkt zeer inspirerend 
en veel jazzmusici komen dan ook 
graag terug.
 
Live muziek
Onder de titel Bacchus da Musica 
spelen maandelijks de meest uit-
eenlopende bands. Muzikanten van 
groot tot klein, nieuwe en oude rot-
ten in het vak. Soms één band die 
drie sets speelt, soms drie bands die 
elk één set spelen. In elk geval een 
goede gelegenheid voor (nieuwe) 
bands om zich te presenteren. 
Bands die al op programma van 
2008/2009 staan, zijn onder ande-
re Jan Rot, Ten Beers After, Janko’s 
Feestje en Fluxury.
 
Cabaret en theater
Vijf maal per seizoen organiseert 
de stichting KCA een cabaretvoor-
stelling in Bacchus. Het is moge-
lijk om een abonnement op de ca-
baretvoorstellingen te kopen. Zo 
bent u altijd verzekerd van een plek.  
Nieuw dit seizoen is theater. Het 
spits wordt op 27 september afbe-
ten door het gezelschap Collectief 
de Ku(n)stmacht die kleinschalig 
muziektheater brengt.

Baravond
Elke vrijdagavond is Bacchus open. 
Soms is er een activiteit, maar vaak 
ook niet. Dan is eenieder van har-
te welkom om een drankje te drin-
ken en zich al dan niet te mengen 
in de discussie die op dat moment 
gaande is aan de bar. Zoals gezegd, 
voorlopig zit Bacchus nog even in 
de Gerberastraat 4. De verhuizing 
die er aan komt staat gepland voor 
september 2009. Dat betekent ui-
teraard dat al het geld dat voor de 
verhuizing is gedoneerd gereser-
veerd blijft. Meer informatie is ook 
te vinden op www.cultureelcafebac-
chus.nl.Toch vier koren present 

op Rabo-Shantyfestival
Leimuiden - Het shantykoor De 
Marconisten uit Leimuiden heeft 
met enige tegenslag te kampen voor 
hun festival op zondag 14 septem-
ber in Leimuiden en Leimuiderbrug. 
Het shantykoor ’t Staende Tuygh uit 
IJmuiden heeft medegedeeld dat ze 
toch niet deel nemen aan het fes-
tival. Het bestuur heeft inmiddels 
contacten gelegd met een ander 
shantykoor en het ziet er naar uit dat 
dit koor bereid is de open gevallen 
plaats op te vullen. De overige koren 
hebben toegezegd hun afspraken na 
te komen. Deze koren wil de organi-
satie bij deze voorstellen. Deelne-
mende koren zijn: ’t Kraaiennest uit 
Zevenhuizen. Dit koor is opgericht 
in oktober 1995. In haar bijna 13 ja-
rig bestaan heeft dit koor aan vele 
festival haar medewerking verleend. 
Dit koor heeft inmiddels één cd uit-
gebracht. De tweede cd hoopt men 
komend jaar te realiseren. De IJssel-
mannen komen uit Ouderkerk aan 
de IJssel. De oprichting vond plaats 
in april 2002 en het koor telt 75 le-
den. Gemiddeld zijn er bij een op-
treden 45 man aanwezig. Het koor 
staat onder leiding van Arie Broers. 
Het koor heeft met succes aan ve-
le shantyfestival deelgenomen, on-
der andere in België en Noorwe-
gen. Ook dit koor heeft inmiddels 
één cd uitgebracht. De Ringvaart-
zangers komen uit Weteringbrug. 

Dit koor is opgericht in januari 2004. 
Dit nog jonge koor is een gemengd 
koor en bestaat uit 30 vrouwen en 
25 mannen. Dit koor begint zich al 
aardig in shantyland thuis te voe-
len en heeft menig festival opgeluis-
terd. Dit koor was ook in 2007 op het 
festival in Leimuiden aanwezig. De 
Marconisten uit Leimuiden spelen 
een ‘thuiswedstrijd’. Dit koor, wat de 
organisatie verzorgd van dit festi-
val, staat onder leiding van Theo van 
der Hoorn en is opgericht in janua-
ri 2002. Het koor geniet reeds veel 
bekendheid binnen en buiten de re-
gio. Zo werd in 2006 het landelijk 
Stay Okay festival in Grou gewon-
nen. Ook in Duitsland wist het koor 
grote successen te behalen. Inmid-
dels heeft dit koor twee cd’s uitge-
bracht en in het voorjaar van 2009 
gaat dit koor weer de studio in voor 
haar derde cd.

Het belooft een geweldige dag te 
worden. Ook aan de kleintjes is ge-
dacht. Op het Dorpsplein te Lei-
muiden is een springkussen waar-
bij toezicht aanwezig is. Terwijl de 
kleintjes genieten van het spring-
kussen kunnen de ouderen genie-
ten van het shantyfestival. Het fes-
tival vangt aan om 14.00 uur en om 
19.00 uur zullen alle koren ter afslui-
ting gezamenlijk optreden op het 
Dorpsplein te Leimuiden

Bacchus en KCA samen 
op braderie zaterdag!
Aalsmeer - Op zaterdag 6 septem-
ber zijn medewerkers van cultureel 
café Bacchus te vinden op de bra-
derie in het centrum. Samen met 
medewerkers van de stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer informeren zij 
geïnteresseerden over alle activitei-
ten in het nieuwe culturele seizoen.
Speciaal voor de braderie hebben 
Bacchus en KCA een aanbieding. 
Iedereen die op 6 september aan de 

kraam een cabaretabonnement van 
KCA koopt, krijgt er een bon bij voor 
een gratis filmbezoek in Bacchus!
Mocht je geen kans zien om op de 
braderie bij de stand van Bacchus 
en KCA te komen, kijk dan op www.
cultureelcafebacchus.nl of op www.
kunstencultuuraalsmeer.nl. Op de 
sites staan ook de programma’s en 
is er de mogelijkheid om aan te mel-
den voor een cabaretabonnement.

Cursussen starten vanaf 22 september

Leer tekenen en schilderen of 
aquarelleren bij De Werkschuit
Aalsmeer - Vanaf 22 september 
start de Werkschuit weer met de 
cursussen Tekenen en schilderen, 
Aquarelleren en Abstract schilde-
ren. De teken- en schildercursus 
wordt op de dinsdagavond gegeven 
door Jutta Atsma. Het accent in de-
ze cursus ligt op het leren tekenen 
en schilderen van een bepaald ob-
ject. Het doel van de cursus is om 
door te leren kijken en door oefe-
ningen, het object beter te kun-
nen weergeven. In onderling over-
leg wordt, afhankelijk van het ni-
veau van de cursist een leerdoel be-
paald. Modeltekenen zal ook zeker 
aan bot komen.
De cursus Aquarelleren wordt ge-
geven door Annefie van Itterzon 
op de dinsdagmorgen. Aquarelle-
ren berust op het aanbrengen van 
sterk verdunde waterverf, waardoor 
het witte aquarelpapier door de ver-
schillende ijle verflagen helder te 
zien blijft. Via een gedegen opbouw 
van de lessen leert u hoe de diverse 
technieken kunnen worden toege-
past. Naast gerichte oefeningen om 
vaardigheden te vergroten, wordt er 
gewerkt naar de natuur en stilleven.
De cursus Abstract schilderen wordt 

gegeven  op de woensdagavond. 
Kunstschilder en docent Stephan 
Konings heeft een bijzondere visie 
op abstracte kunst. Hij noemt zijn 
cursus dan ook ‘schilderen naar 
de innerlijke waarneming’. Hiermee 
wordt bedoeld de beeldvorming van 
de niet-rationele waarneming, het 
hardop dromen Niet het onderwerp, 
de eigen vaardigheden of de aanlei-
ding staan centraal, maar de manier 
waarop met onverwachte gebeur-
tenissen wordt omgegaan. Step-
han wil de cursist leren zelfstandig 
te komen tot een bepaalde beelden-
stroom Deze zal uiteindelijk de basis 
vormen voor een verrassende en in-
dividueel eindresultaat.
Inlichtingen over één van de cursus-
sen kan via internet http:www.gklein.
org/wsa/. Opgeven kan bij Margot 
Tepas, telefoon 0297-340150, email 
margot.tepas@printex-int.com. De 
werkschuit staat aanstaande 6 sep-
tember op de braderie in de Zijd-
straat. Folders over de diverse cur-
sussen zijn hier verkrijgbaar. De fol-
ders liggen overigens ook voor geïn-
teresseerden klaar in het gemeente-
huis, in de bibliotheken, het zwem-
bad en de boekenwinkels.

Aalsmeers mannenkoor 
zoekt nieuwe zangers!
Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore is een veelzijdig 
koor dat al vijftig jaar bestaat, maar 
nog steeds jong van geest is. De bij-
na honderd heren zijn van heel veel 
muzikale markten thuis. 
Er worden niet alleen populaire en 
musical liederen gezongen, maar 
ook geestelijk en klassiek werk, 
evenals opera. Con Amore wil graag 
meer leden en hoopt u/jou eens te 
mogen begroeten. Zingt u met ple-

zier, geeft zingen u energie en ont-
spanning? Het mannenkoor repe-
teert iedere maandagavond van-
af 19.30 uur in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat. U/jij wordt van harte 
welkom geheten. 
“Kom luisteren, kennismaken en 
meezingen”, aldus de leden van 
Con Amore. Meer weten? Bel 0297-
323847. Mailadres is: amkconamo-
re@hotmail.com en website is www.
amkconamore.nl.

Optreden The Nits in P60
Amstelveen - De in 1974 opgerich-
te Amsterdamse popgroep The Nits 
was vooral in de jaren tachtig zeer 
populair. De groep scoorde hits met 
nummers als Nescio, In The Dut-
ch Mountains en J.O.S. Days. Eind 
2006 eindigt de Les Nuits Tour in de 
Amsterdamse poptempel Paradiso, 
na onder meer een onwaarschijn-
lijke duo-tournee met de rockband 
Uriah Heep door Duitsland. In begin 
2007 werken de bandleden aan en-
kele soloprojecten. Halverwege het 
jaar beginnen de opnames van het 
nieuwe, uptempo album Doing The 
Dishes dat op 21 januari 2008 uit is 
gekomen. Geholpen door zeer goe-
de verkoop van het album op iTunes 
(met drie extra nummers) behaalt 
het album een Top 10 notering in de 
Mega Album Top 100. Zoals gebrui-
kelijk wordt het album gevolgd door 
een tournee en aanstaande zater-
dag 6 september verzorgt The Nits 
een optreden in P60 in het stads-
hart. In het voorprogramma treedt 
de groep Hayo op. Vermaak en raak! 

Dat is de gebiedende wijs en mag 
verwacht worden van dit trio. Drie-
maal veel ervaring en driemaal het-
zelfde doel: te vermaken en vooral 
ook te raken. Sven, Jurgen en IJs-
brand vormen sinds 2006 de band 
Hayo en hebben zich de tijd gegund 
het juiste recept te ontwikkelen voor 
Hayopop! Met hun eigenzinnige Ne-
derpop brengen zij een afwisselend 
repertoire. P60 is zaterdag open 
vanaf 20.00 uur en de toegang is 15 
euro in de voorverkoop en 17,50 eu-
ro aan de deur.

Jamsessie op donderdag
Donderdag 11 september is er vanaf 
20:00 uur een jamsessie. Alle instru-
menten en stijlen zijn welkom en de 
toegang is gratis. Bij de maandelijk-
se open jamsessie staan samenspel, 
improvisatie, vrijheid en creativiteit 
voorop. De ideale plaats om ande-
re muzikanten te ontmoeten, samen 
muziek te maken en technieken te 
verbeteren. Zowel ervaren als be-
ginnende muzikanten zijn welkom. 

Cursus Geheugentraining 
voor ouderen bij SWOA
Aalsmeer - Op maandag 6 okto-
ber wordt gestart met een nieuwe 
cursus Geheugentraining. De cur-
sus is bedoeld voor ouderen die iets 
meer willen weten over vergeetach-
tigheid, een probleem dat ook bij 
jongere mensen voorkomt, maar dat 
zich bij het ouder worden duidelijker 
manifesteert. Vaak voelen ouderen 
zich ‘dom’ als ze dingen vergeten en 
gaat hun zelfvertrouwen achteruit. 
De cursus wil door middel van prak-
tische oefeningen en uitleg over de 
werking van het geheugen dit denk-
patroon doorbreken.
Het cursusmateriaal bestaat uit het 
basisboek ‘Over geheugen gespro-
ken’ van Chris de Ronde en daar-
naast krijgt de cursist losse op-
drachten bij ieder nieuw onderwerp 
dat behandeld wordt. Er zal vooral 
gesproken worden over de verschil-
lende strategieën die men kan toe-
passen om vergeetachtigheid tegen 
te gaan, bijvoorbeeld manieren om 
namen beter te onthouden en goed 
te kunnen bedenken wat er zojuist 
gelezen is of wat via de nieuwsbe-
richten gezien of gehoord is. Dit 
houdt in dat er veel aandacht be-
steed zal worden aan concentratie 
en ordening, maar ook zal er een 
appèl aan de fantasie gedaan wor-
den, door middel van het ‘denken in 
beelden’. 
De cursus vraagt van de cursist een 

actieve deelname. Naast de theo-
retische uitleg zullen er tijdens de 
lessen verschillende oefeningen en 
spelletjes gedaan worden, maar ook 
worden er kleine opdrachten mee 
naar huis gegeven die ongeveer vijf-
tien tot dertig minuten per dag in 
beslag zullen nemen. Deze ‘thuis-
opdrachten’ zijn natuurlijk geen ver-
plichting, maar ze vormen wel een 
ondersteunende activiteit die de 
cursus waardevoller maakt. Ook 
motiveert dit ‘thuiswerk’ de cursist 
om de strategieën toe te passen in 
het dagelijks leven, zodat de geheu-
gentraining, ook nadat de cursus is 
afgelopen, een blijvende waarde be-
houdt.
De cursus is niet bedoeld voor men-
sen bij wie dementie of de ziekte 
van Alzheimer vastgesteld is, maar 
wel voor ieder ander. De lessen zijn 
geschikt voor ieder niveau en de oe-
feningen zijn niet op prestatie of op 
resultaat gericht, het gaat er om dat 
de cursist inzicht krijgt in de wer-
king van zijn of haar geheugen en 
hoe hij of zij daar zelf het beste mee 
om kan gaan. De cursus bestaat 
uit acht lessen en wordt gegeven 
in gebouw Seringenhorst aan de 
Parklaan op maandagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur door Ansje Wei-
ma. Voor aanmelding en informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met de SWOA, tel. 0297-344094.

Samenwerking CAMA en LEG
‘Rondreis door de bijbel’
Aalsmeer - De Levend Evangelie 
Gemeente en de Aalsmeerse CAMA 
Gemeente gaan de komende acht 
maanden samenwerken. Er wordt 
een leergang opgezet met de titel 
‘Rondreis door de bijbel’. Een cursus 
voor iedereen die graag meer basis-
kennis wil hebben van de bijbel. Er 
komen vragen aan bod, zoals: Hoe is 
de bijbel ontstaan, wat is de globa-
le inhoud en wat zijn de historische 
achtergronden? Tevens worden per 
bijbelboek enkele theologische lij-
nen getrokken en praktische hand-
reikingen gedaan.  De cursus be-
staat uit twee keer acht lessen. Het 
is tevens mogelijk een van de leer-

gang te volgen. De docenten zijn 
voorganger Arno Post van de ACG, 
voorganger Martijn Piet voorganger 
van de LEG en Otmar Vrees, jeugd- 
en jongerenwerker ACG. De kosten 
bedragen 45 euro en dit bedrag is 
inclusief een rijk geïllustreerd full 
colour uitgevoerd cursusboek. De 
cursus start op donderdag 11 sep-
tember, is van 19.45 tot 21.45 uur, en 
vindt vervolgens om de veertien da-
gen plaats. Locatie is het LEG-ge-
bouw aan de Boeing Avenue 121 in 
Schiphol-Rijk. Aanmelden kan door 
een mailtje te sturen naar info@leg.
nl of kantoor@cama-aalsmeer.nl of 
door te bellen naar 020-6533887.

Bijeenkomst 
computerhulp 
voor 55-plussers
Aalsmeer - Dit najaar organiseert 
Computerhulp 55+ weer diverse in-
formatiebijeenkomsten in wijksteun-
punt Meander in de Clematisstraat. 
Op de dinsdagen 16 en 23 septem-
ber wordt een minicursus Excel ge-
geven. Enkele basisbeginselen van 
het rekenprogramma Excel worden 
in deze minicursus van twee mid-
dagen besproken. Aan de hand van 

rekenvoorbeelden worden enkele 
formules uitgelegd. Ook wordt aan-
dacht besteed aan de opmaak. Te-
vens kunnen de cursisten vragen 
stellen. De uitleg wordt gegeven in 
Excel, versie 2003. 

Ook geschikt voor eerdere versies, 
maar minder voor versie 2007. De 
minicursus gaat alleen door bij vol-
doende belangstelling. De minicur-
sus is beide dagen van 14.00 tot 
16.00 uur en deelname kost 5 euro 
per persoon. Informatie en aanmel-
den: SWOA, Wijksteunpunt Mean-
der, Clematisstraat 20, tel. 323138, 
bereikbaar tussen 9 en 13 uur.   

Bewoners in vergadering
Kudelstaart - Woensdagavond 10 
september aanstaande organiseert 
de Bewonerscommissie Kudelstaart 
een algemene jaarvergadering. De 
huurders van woningen van wo-
ningcoörperatie Eigen Haard in Ku-
delstaart worden bij deze van har-
te uitgenodigd. Woningcoörperatie 
Eigen Haard zal gedurende de ver-
gadering met een afvaardiging aan-
wezig zijn. 
Eén van de te behandelen onder-

werpen zal de uitkomst van de on-
langs door de bewonerscommissie 
gehouden enquête zijn.
Samen met inbreng van andere Ku-
delstaartse huurders hoopt de Be-
wonerscommissie Kudelstaart te 
werken aan een (nog) beter woon-
genot in Kudelstaart. De Algeme-
ne jaarvergadering op 10 september 
vindt plaats in het Dorpshuis Ku-
delstaart en begint om 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Creatief schrijven SWOA
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 u 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 auto-
biografisch als fictief zijn. Denkt u er 

wel eens aan en zou u het wel eens 
willen? Maar is het er nooit van ge-
komen? Nu is er de mogelijkheid.

Op maandag 29 september start er 
bij voldoende aanmeldingen weer 
een cursus. Het gaat om zeven bij-
eenkomsten op de maandagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. De overige 
data zijn: 13 en 27 oktober, 10 en 24 
november, 18 en 22 december.
De cursus vindt plaats in Wijksteun-
punt Meander in de Clematisstraat 
20 en de kosten zijn 26 euro voor ze-
ven lessen. Inlichtingen en aanmel-
ding: Kantoor SWOA, tel: 323138, bij 
geen gehoor 344094.
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Oosteinderpoel
Aalsmeer - De R is in de maand. 
Het laatste weekend zònder R was 
het schitterend mooi weer. VVD-co-
rifee Wim Spaargaren en zijn echtge-
note arriveerden zondagochtend met 
hun seringendekschuit bij de steiger 
van de Rondvaart aan het Praam-
plein. Wim had me uitgenodigd om 
door het Oosteinderplassengebied te 
varen. 
Met een paar aluminium oprijpla-
ten van de wal naar het schip ge-
legd lukte het prima om met rolstoel 
aan boord te komen. Jan Joore, ook 
rolstoelgebonden en zijn vrouw An-
nemiek waren er ook bij. We voe-
ren de Ringvaart op in de richting van 
Aalsmeer-Oost. Ik moest een beetje 
lachen omdat ik dacht dat bij de aan-
blik van Wim Spaargarens dekschuit 
het een koddig gezicht was om ons 
zo op een rijtje te zien zitten. De da-
mes Spaargaren en Joore zaten naast 
elkaar op een wit tuinstoeltje, daar-
naast zaten Jan en ik in de rolstoelen. 
Allen precies op een rijtje midden op 
het dek. Als een schipper staand aan 
het roer, bezag Wim alle hens aan 
dek en voer hij behendig de, op de-
ze schitterende laatste zomer-zon-
dag de drukke Ringvaart door. In het 
Oosteinderpoelgebied is het overal 
bekend voor me en ik verheugde me 
er op om dat schitterende natuurge-
bied weer terug te zien. Eerst voe-
ren we door de sloot in de nabijheid 
van het Kakkepoeltje. De eersten die 
we daar samen in een bootje tegen-
kwamen waren oud-wethouder Piet 
Boom en zijn vrouw Marie-Louise. 
Giller. En wie stond er een eindje ver-
derop aan de waterkant? Jan Koster 
die vorige week afscheid van de ge-
meenteraad genomen had. Hij stond 
daar op één van zijn parkeerterrei-
nen waar auto’s van Schipholpassa-
giers geparkeerd staan. Een nieuwe 
ontwikkeling in Oost die ik niet fraai 
vind, zeker niet als de auto’s aan de 
oever van een natuurgebied staan. 
Een hoge, natuurlijke beplanting al-
daar zou al een stuk beter zijn. We 
voeren verder door het Kakkepoel-
tje. Daar staan nog steeds de palen 
in het water die ooit geslagen wer-
den om als strafhaven te dienen voor 
weggesleepte, illegale woonarken. 
Dat is al bijna 40 jaar geleden nu. Op 
dit moment liggen er een halfgezon-
ken woonbootje en een schuitje. Hoe 
ze daar gekomen zijn blijft de vraag. 
langs de akker achter Bloemenlust 
nabij de kop van de overkant van de 
Pontweg die door de stichting ‘de 
Bovenlanden’ is verworven, zijn we 
richting het Mollepoeltje gevaren. Bij 
Jongkind Grond in de buurt zagen 
we nog heel wat seringenakkers die 
er keurig bij lagen. 
Wim vertelde dat er inmiddels veel 
seringentelers in dit gebied verdwe-
nen zijn. “Seringen zijn niet meer ‘in’. 
Het is een bewerkelijke teelt en de 
kosten gaan momenteel voor de baat 
uit”, aldus seringenteler Spaargaren. 
Laura, zijn vrouw die altijd meege-
werkt heeft in het bedrijf beaamt dit. 
Veel dingen, akkers, het inhammetje 
waar we bramen plukten, het land-
schap, de molen en het ijsbaantje 
waar je vroeger schaatste, herkende 
ik met enige weemoed. En natuurlijk 
het ‘Oosterbad’ aan de mr. Jac Tak-
kade. Daar heb ik ooit nog zwemmen 
geleerd, wie niet? Het deed me goed 
om te zien dat het zwembad nog zo 
goed onderhouden is. Het verbaas-
de me dat er vrij verregaande illega-
le praktijken plaatsvinden nabij het 
Oosteinderpoelgebied, met name op 
woon- en recreatief gebied. Wim be-
aamde dat. We zijn er niet dieper op 
door gegaan. Ergens, op een lege ak-
ker had ooit een klein kwekerijtje ge-
staan. De enige herinnering eraan 
was de schoorsteenpijp. Die stond 
er nog, bovenop de pijp zat een aal-
scholver. “Die woont daar, eigenlijk 
zie ‘ie daar altijd”, zei Wim. Toen we 
terugvoeren door de Ringvaart rich-
ting dorp, was het erg druk met ve-
le soorten bootjes en grote boten. Ik 
dacht nog even aan alles wat ik te-
rug zag, zoals de seringenakkers, de 
natuur, de plassen en sloten, de mo-
len en het zwembad. Heel even was 
ik weer thuis. 
Mijn zorgen dat het daar goed blijft 
gaan, lijken mij niet overbodig. Dit 
gebied verdient aandacht door een 
goed beleid. Aalsmeer is daar niet 
goed in. Een van de oorzaken is dat 
er te weinig Aalsmeerse ambtenaren 
zijn die het gebied werkelijk kennen.

Coq Scheltens.

Van de hak 
op de tak

Eén van belangrijkste watersportgemeente in Nederland

Impuls voor watersport en 
toerisme in Aalsmeer!
Aalsmeer - Tijdens een vaardag op 
25 augustus hebben dertig politici, 
ambtenaren en vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven afspraken ge-
maakt om Aalsmeer een nieuwe im-
puls te geven voor watersport, re-
creatie en toerisme. Het gezelschap 
werd uitgenodigd door de Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promo-
tie (AWP). Presentaties werden ver-
zorgd door HISWA Vereniging, Ho-
reca Nederland en Stichting NORT.
Tijdens de vaartocht vroegen de or-
ganisaties en ondernemers aan-
dacht voor knelpunten én kansen in 
het vaargebied. 
Aalsmeer behoort met haar zeven-
tig watergebonden bedrijven, waar-
onder een aantal grote mega-jacht-
werven, tot de top tien van meest 
belangrijke waterportgemeenten. 
De Westeinder Plassen ligt aan de 
staande mastroute waar 25.000 
jachten per jaar passeren. “Om de 
sector verder te stimuleren zal moe-
ten worden gewerkt aan een struc-
tureel baggerplan, een nieuwe vaar-
verbinding naar de Drecht, de ont-
wikkeling van een nautisch centrum, 
aanlegplaatsen en een passanten-

haven nabij het centrum. Aalsmeer 
is klaar voor innovatie.” En om dat 
te onderstrepen nam Burgemeester 
Litjens afscheid van het bekabelde 
internet om wireless Westeinder te 
lanceren: Gratis internet voor ieder-
een op de Grote Poel.

Belemmeringen wegnemen
Burgemeester Pieter Litjens van 
Aalsmeer wil zich sterk maken om 
belemmeringen voor de water-
sport en het toerisme zoveel mo-
gelijk weg te nemen. Zoals het plan 
van het Hoogheemraadschap om 
het water van de Westeinder te iso-
leren van de Ringvaart ter verbe-
tering van de waterkwaliteit. Door 
de bouw van een onderwaterke-
ring moet de waterkwaliteit verbete-
ren, maar kunnen pleziervaartuigen 
nauwelijks meer passeren. “Alterna-
tieven moeten worden bekeken. Dat 
geldt ook voor de negatieve effec-
ten van de rode contour die nu wil-
lekeurig dwars over bedrijfsterrei-
nen en jachthavens loopt en tot rem 
op  ontwikkelingen kan leiden.” Een 
wezenlijke bedreiging voor de con-
tinuïteit van de bedrijven en recrea-

tie en toerisme in Aalmeer is de ro-
de contour die werd gevisualiseerd 
tijdens het werkbezoek aan Jacht-
haven Stenhuis. ”Aalsmeer is meer 
dan alleen bloemen en de ontwik-
keling van watersport is belangrijk, 
maar wel in balans met de natuur en 
in dialoog met elkaar. De overheid 
moet regels maken die de samenle-
ving dienen”, aldus Aalsmeers eer-
ste burger. 

Spijkers met koppen slaan
Toerisme Gedeputeerde de heer 
Bond van de Provincie Noord Hol-
land stelde dat nu de tijd rijp is voor 
de sector om spijkers met koppen te 
slaan. De provincie wil graag goede 
voorstellen steunen met een stimu-
leringsubsidie. 
“Op de eerste plaats van kansrijke 
projecten staat wat mij betreft de 
realisering van een nieuwe vaarver-
binding tussen de Westeinder en de 
Drecht als onderdeel van een inte-
graal toeristisch ontwikkelingsplan. 
Na twaalf jaar praten wordt het tijd 
voor actie en ik daag de gemeen-
te Aalsmeer uit om met projectvoor-
stellen te komen.”

Contract van 
servicetaxi 
verlengd
Aalsmeer - Connexxion BV mag 
weer een jaar de servicetaxi-dien-
sten gaan verlenen. De gemeen-
te heeft onlangs het contract ver-
lengd. Het gaat om vervoer van 
mensen met een beperking. De 
vervoersregeling valt onder de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
en het contract met Connexxion is 
nu weer aangegaan tot 1 augus-
tus 2009.

Bezwaar bouw hippisch 
centrum niet gegrond
Aalsmeer - De oprichting van een 
hippisch centrum aan de Bosrand-
weg heeft vrij baan. 
Tenminste, de bezwaren die zijn in-
gediend op het verlenen van vrijstel-
ling om een paardencentrum te mo-

gen bouwen, zijn ongegrond ver-
klaard. 
Burgemeester en wethouders heb-
ben 26 augustus jongstleden ken-
nisgenomen van de ingediende 
zienswijzen. Na hun besluit om de 

bezwaren terzijde te schuiven, kun-
nen de oprichters van het centrum 
verder met de realisatieplannen. 

Een verklaring van ‘geen bezwaar’ is 
bij de provincie aangevraagd.

Fractie AB dient moties van 
treurnis en droefenis in!
Aalsmeer - De fractie van AB heeft 
donderdag 28 augustus tijdens de 
raadsvergadering drie moties inge-
diend. Twee moties van treurnis en 
een motie van droefenis. Dit naar 
aanleiding van de handelwijze van 
respectievelijk de fractievoorzitters 
van de VVD en PACT en de voltalli-
ge coalitie bestaande uit de fracties 
van CDA, PACT en VVD bij het op 14 
augustus geagendeerde debat over 
het Volkshuisvestingsbeleid. De AB-
fractie had ruim voor het zomerre-
ces een rapport laten maken door 
EKZ. Ter voorbereiding op het de-
bat zijn door de AB-fractie ook stel-
lingen gemaakt. Plotseling werd de 
AB-fractie op de avond zelf gecon-
fronteerd met een second opinion, 
opgesteld op verzoek van de frac-
ties van CDA, PACT en VVD. Hier-
over kon de AB-fractie niet beschik-
ken, waardoor het debat niet kon 
plaatsvinden. Dit omdat niet van de-
zelfde informatie als uitgangspunt 
gebruik gemaakt kon worden. In de 
twee apart ingediende moties van 
treurnis gaf AB aan dat integer han-
delen van raadsleden de basis vormt 
voor het gezamenlijk kunnen be-
sturen van de gemeente Aalsmeer. 
“Mevrouw Boerma (VVD) en me-
vrouw Eurich (PACT) hebben inza-
ke het debat Volkshuisvestingsbe-
leid, desgevraagd niet de waarheid 
vertelt aan onze fractievoorzitter 
over het bestaan van nieuwe rele-
vante informatie voor dit debat”, al-
dus AB. “Niet de volledige waarheid 
vertellen kan worden aangemerkt 
als niet integer handelen”, zo stel-
de de fractie verder. En: “Mevrouw 
Boerma en mevrouw Eurich hebben 
door hun handelwijze het aanzien 
van het lokaal bestuur in Aalsmeer 

schade berokkend.” De AB-frac-
tie sprak haar treurnis uit over de 
handelwijze van de dames Boerma 
en Eurich. Alle fracties onderschrij-
ven dat integer handelen van raads-
leden de basis vormt voor het ge-
zamenlijk kunnen besturen van de 
gemeente Aalsmeer. VVD-fractie-
voorzitter Vivian Boerma gan aan 
de indruk te hebben dat de raads-
leden door de moties een rituele 
dans zitten uit te voeren ten koste 
van Aalsmeer en naar haar mening 
gaat het niet over haar zelf. Ze gaf 
dan ook geen behoefte aan een re-
actie. PACT-fractievoorzitter Ulla Eu-
rich wees de motie aan haar adres 
absoluut af. “Het is pure verdacht-
making die nergens op gebaseerd is 
en dat stemt mij treurig. Er wordt ‘op 
de man’ gespeeld, maar dat is men 
zo langzamerhand al gewend. Het 
bezorgt de lokale politiek wel een 
slechte naam.”

Huisvestingsproblemen
“De coalitiepartijen CDA, VVD en 
PACT Aalsmeer hebben desge-
vraagd door onze fractievoorzitter 
het bestaan van nieuw relevante in-
formatie ter voorbereiding op het 
debat Volkshuisvestingsbeleid ont-
kend, danwel hierover gezwegen”, 
aldus AB. “Gebleken is dat coali-
tiepartijen op dat moment wel be-
schikten over dergelijke relevan-
te informatie. Door de handelwij-
ze van de coalitiepartijen waren wij 
genoodzaakt het debat inzake het 
volkshuisvestingsbeleid op 14 au-
gustus voortijdig te staken, omdat 
wij niet over alle relevante informa-
tie beschikten om dit debat op ba-
sis van gelijkwaardige informatie te 
kunnen voeren.” Volgens AB heeft 

deze handelwijze van de coalitiepar-
tijen geleid tot onnodige vertraging 
van het tot stand brengen van nieuw 
volkshuisvestingsbeleid. “Dit is on-
wenselijk, zeker met het oog op de 
huisvestingsproblemen van diverse 
doelgroepen in Aalsmeer.” 

Geen goed gevoel
“De handelwijze van de coalitiepar-
tijen CDA, VVD en PACT Aalsmeer 
doet afbreuk aan de doelstellin-
gen van bestuurlijke vernieuwing 
en dualisme”, vervolgde AB. De par-
tij sprak haar droefenis uit over de 
handelwijze van de voltallige coa-
litie. De fracties van CDA, VVD en 
PACT Aalsmeer zijn het niet eens 
met het gegeven dat zij relevante 
informatie hebben verzwegen. De 
CDA-fractie vindt het achteraf spij-
tig dat het allemaal zo is gelopen en 
dat hierdoor het debat gefrustreerd 
werd. De VVD-fractie kan zich vin-
den in het gevoel van teleurstelling 
bij de AB-fractie. Het was niet no-
dig geweest en ook de PACT-fractie 
heeft er geen goed gevoel aan over-
gehouden. Het was beter geweest 
een andere werkwijze te hanteren. 
De fracties van CDA, VVD en PACT 
Aalsmeer delen de mening niet dat 
de handelwijze heeft geleid tot ver-
traging. De opmerking dat deze 
handelwijze afbreuk doet aan de 
doelstellingen van bestuurlijke ver-
nieuwing en dualisme wordt door 
de coalitiepartijen niet begrepen. 

De drie moties haalden het uitein-
delijk niet en de AB-fractie moest 
het doen met opmerkingen als: 
geen goed gevoel, spijt, kunnen le-
ren, teleurstelling delen en andere 
werkwijze hanteren. 

Laat deskundige bij boom komen!
In de krant van vorige week stond 
een ingezonden brief van Jan van 
Veen met een foto die mijn aan-
dacht trok. Leuke, goede brief, 
mooie foto. Gezonde boom zo te 
zien. Jan schrijft dat bomen hem 
ter harte gaan en zéker als zij ver-
moord worden en nog niet dèrmate 
ziek dat zij een euthanasieverklaring 
hebben ondertekend. Het is jammer, 
dat Jan, die dagelijks naar en van 
zijn werk in Kudelstaart langs ons 
huis komt, niet eens even is gestopt 
om eens goed naar de oom van zijn 
twee bomen aan de Roerdomplaan 
te kijken. Die (b)oom staat bij ons 
aan de rand van de sloot naast het 
huis en is evenals de zijne lid van 
de familie Treurwilg. Hij is zeker een 
generatie ouder, want hij was al bij-
na 40 jaar toen wij er eind zestiger 
jaren kwamen wonen. 
De oude mevrouw Van Leeuwen van 
wie wij het huis kochten had hem 
zelf nog geplant. Als Jan was ko-
men kijken, dan had hij gezien dat 
de drie armen van de boom door 
een speciale “boomchirurgenkabel” 
bijeen worden gehouden en elkaar 
zo in evenwicht houden. Oók als het 
hard stormt. Jan had dan gezien dat 
de boom vroeger vijf armen heeft 
gehad en dat er ook al een stuk van 
één van de drie overgebleven ar-
men is afgebroken. Jan had ook ge-
zien dat kleine bonte spechten al di-
verse gaten in de boom hebben ge-
hakt. Dat wij al verschillende van die 
gaten met houten klossen weer on-
toegankelijk voor spreeuwen heb-
ben gemaakt. Zo’n spreeuwennest 
maakt namelijk veel poep en troep. 
Onze heilige koeien staan daar on-
der die boom. Ook bij harde storm. 
Ondanks die gaten en de vele wur-
men en pissebedden, die graag zo’n 
boom bevolken. Ook onze heili-
ge koeien zijn gevoelig voor vogel-
poep en troep. Hun huid kan er niet 
zo goed tegen. Spechten, boomkrui-
pertjes, boomklevertjes, winterko-
ninkjes en vele ander soorten maken 
niet zoveel troep en komen graag 

naar onze boom. Zij kunnen zich 
goed verschuilen voor de buizerd en 
de uil, die graag zo’n hapje lusten en 
vaak dichtbij komen. De boom geeft 
ook uitstekende schaduw en re-
gelt de temperatuur. Voor onze hei-
lige koeien, die daardoor geen airco 
hoeven aan te doen (spaart brand-
stof). Kortom, die boom is een ple-
zierige leefomgeving voor vele soor-
ten. Ook voor paddestoelen, zwam-
men en mossen.
Helaas weten de mensen, die groen-
beheer doen voor de gemeente wei-
nig over dit soort aspecten van bio-
diversiteit. Zij weten meer van mo-
tormaaiers, monocultuur, bezuini-
ging en minimumbeleid. Het gat zit 
dus niet alleen in die ene tak van de 
boom in de Hornmeer. Jan schetst 
al dat er moeilijk discussie is te voe-
ren.. Het is al een wonder dat hij ie-
mand te spreken kreeg, die ant-
woord kon geven. Vroeger stond 
‘groenvoorziening’ of ‘plantsoenen-
dienst’ nog in het gemeentelijk te-
lefoonboek. Mèt namen van direc-
tie en medewerkers. Nu is dat ano-
niem, verstopt en moeilijk bereik-
baar. Hoe meer je kapt, hoe meer je 
in de smiezen loopt en dan wordt het 
lastig. Ik ben het dus helemaal eens 
met Jan. Laat een echte deskundige 
eens komen  kijken. Hierbij nodig ik 
Jan uit ter oriëntatie bij onze deur te 
stoppen. Wij kunnen dan een boom 
opzetten over opvoeding van onze 
jeugd tot groenliefhebbers en bur-
gers, die hun leefomgeving ter harte 
gaat. Tot mensen, die verder kijken 
dan eigen gewin, generatie situatie 
en zich bekommeren hoe de wereld 
er voor de volgende generaties aan-
trekkelijk zal uitzien. Jan kennende 
groeit die boom snel uit tot een heel 
bos, waarin het goed is te vertoeven, 
want het lijkt soms treurig gesteld in 
Aalsmeer. Coq Scheltens schrijft er 
op dezelfde bladzijde van de krant 
ook duidelijk over.

Theo te Winkel,
Kudelstaartseweg 129.

ingezonden

Meer bezwaren tegen kappen 
van treurwilgen in Hornmeer
Ik weet dat ik de mening van ve-
le Aalsmeerders en Kudelstaarters 
vertolk als ik zeg dat deze gemeente 
absoluut te weinig openbaar groen 
heeft. Dat vormt zelfs een schril 
contrast met buurgemeente Amstel-
veen, waar wel veel groen is en cor-
ridors het groen met elkaar verbin-
den. Een gemiste kans trouwens dat 
Kudelstaart via de nieuwbouwwijk 
de Rietlanden geen groene verbin-
ding gekregen heeft met het Horn-
meerpark.
Juist door het gebrek aan openbaar 
groen werd ik getroffen door het be-
richt van Jan van Veen dat er twee 
prachtige treurwilgen in de Horn-
meer moeten wijken omdat de ge-
meente blijkbaar bang is voor claims 
uit de bevolking wanneer er een tak 
uit de boom waait. Ik wijk, ook al 
door dat weinige groen hier, enkele 
keren per week uit naar het Amster-
damse Bos en je wilt niet weten hoe-
veel ‘gevaarlijke’, door vogels aange-
taste, bomen daar staan, vol met ho-
len en gaten. Met andere woorden, 
volkomen natuurlijke bomen en de 
gemeente Amsterdam heeft nog het 
lef ze te laten staan ook!
De ambtenaar, die Jan van Veen te 
woord heeft gestaan, heeft blijkbaar 
geen breed draagvlak nodig om be-
sluiten te nemen die gaan over het 
kappen van sfeer- en beeldbepa-
lende bomen, hij kan op eigen hout-
je verkondigen dat het bij kappen 
blijft. Deze bomen zouden mogelijk 
rot zijn van binnen maar de blade-
ren zijn nog groen?  Dat is vreemd 
als je bedenkt dat in Kudelstaart ook 
treurwilgen staan waarvan alleen 
gevaarlijke takken verwijderd wor-
den en niet de hele boom. Bomen 
worden daar pas gekapt als meer-

dere takken of de kruin eerst brui-
ne bladeren heeft gekregen, daar-
mee aangevend dat de boom zijn 
beste tijd gehad heeft. Hoe laat een 
ambtenaar zien dat hij zijn beste tijd 
heeft gehad? Door te dreigen mis-
schien? Bij deze steun ik het be-
zwaar tegen de kap van deze fraaie 
bomen.
Peter de Vries, Ampèrestraat 24 
in Kudelstaart.

En deze inwoner is niet de enige die 
tegen de kap van de mooie bomen 
in de Hornmeer is. Bij het college 
van burgemeester en wethouders 
is nu ook een handtekeningenlijst 
gearriveerd van bewoners uit on-
der andere de Apollo-, Saturnus- en 
Rietgorsstraat in de Hornmeer die 
tegen het ‘neerhalen’ van de twee 
treulwilgen achter Roerdomplaan 
85 zijn. Initiatiefnemer M.A.T. van 
Eiken-van der Meer schrijft in het 
bezwaar: “Ten eerste zie ik niet in 
waarom deze bomen gekapt moe-
ten worden. Er zijn andere metho-
den om dit te verhelpen. Ten tweede 
heb ik daar nog nooit een gevallen 
tak gezien van enig formaat en ik 
loop daar dagelijks met mijn hond. 
Ten derde wordt één van de mooi-
ste plekjes van de Hornmeer gron-
dig verpest als die bomen worden 
gekapt. 
Kan er wellicht een deskundige op 
het gebied van bomen worden ge-
raadpleegd alvorens zulke rigoureu-
ze maatregelen te nemen?” Hope-
lijk heeft de actie zin en gaat eerst 
goed bekeken worden of de bomen 
inderdaad niet meer gered kunnen 
worden. Kom op, college. Spaar het 
groen in  Aalsmeer. Het is zo’n mooi, 
groen plekje in de Hornmeer!

ingezonden

Geen subsidie 
Zwarte Ruiter
Aalsmeer - Vanaf 2010 zal de ge-
meente niet langer subsidie ver-
strekken aan de Rijnlandse Mo-

lenstichting. Deze stichting heeft het 
beheer onder zich van 42 molens en 
‘de Zwarte Ruiter’ aan de Takkade is 
daar één van. Deze, oorspronkelijk 
in 1866 gerealiseerde molen, is een 
Rijksmonument.
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Wildcat in ‘t Dorpshuis!
Aalsmeer -Zaterdag 13 septem-
ber treedt de Aalsmeerse rockgroep 
Wildcat op in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. De aanvang is rondom 
21.30 uur en de toegang is gratis.
Wildcat bestaat uit zanger, solo-gi-
tarist Rein van der Zee en basgita-
rist, achtergrond vocalen Rob Sloot 
en drummer Jan Zwetsloot.
Dit jaar trad Wildcat met succes op 
in o.a. Joppe, De Bretten in Amster-
dam en laatst nog in café The Crac-
kers in Haarlem. Er staan ook nieu-
we optredens op het programma, 

zoals begin oktober in het Friese 
IJlst. Maar eerst nu in Kudelstaart! 
Wildcat speelt opwindende en on-
vervalste rock afgewisseld met een 
vleugje blues. 
Naast bekende covers van o.a. The 
Rolling Stones, Creedence Clearwa-
ter Revival, Normaal, Black Sabbath 
en Slade, worden ook eigen num-
mers ten gehore gebracht. Wildcat 
is een band met tijgers in de tank! 
Zaterdag zullen er twee gastoptre-
dens zijn, van Peter Jonkers en een 
mistery guest. 

Nieuwe MeerMode op spandoek!
Gaat de krant in mode?
Aalsmeer - Foutje, Bedankt! Op het 
niet te missen spandoek in de ‘tuin’ 
van de watertoren wordt de Nieu-
we Meerbode genoemd als vuur-
werksponsor. Maar... één letter is 
verkeerd op het doek gekomen: de 
‘M’ in Nieuwe MeerMode. En laat de 
krant nou niet in mode doen! Geen 

uitbreiding binnen het krantenbe-
drijf dus in de vorm van een kle-
dinglijn, nee gewoon fout gespeld. 
En dat gebeurt iedereen wel eens, 
zelfs in de Nieuwe Meerbode. Geen 
mode, wel al het actuele nieuws 
uit Aalsmeer dus, u/je ziet: wij zien 
niets over het hoofd!

In het kader van de Stellingmaand 
Museum Crash organiseert 
rondrit Red Ball Express
Aalsmeerderbrug - Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 
dat onlangs is verhuisd naar het Fort 
bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug 
doet mee aan de Stellingmaand. Die 
is begonnen op van 30 augustus en 
duurt tot en met 28 september.
Het museum zal niet alleen op za-
terdag maar ook op zondag ge-
opend zijn van 11.00 tot 16.00 uur. 
Op 27 september wordt de Red Ball 
Express gehouden, een rondrit van-
af het fort door Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Amstelveen en de Kwa-
kel. Het Crash museum heeft een 
vaste tentoonstelling over vliegtuig-

bergingen van vliegtuigen die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn neerge-
stort boven de Randstad met als 
topstuk de reconstructie van een 
Fokker DXX1. Daarnaast worden 
verhalen verteld bij de missies die 
hebben geleid tot de crashes. Daar-
naast is er een tentoonstelling over 
het verzet in Haarlemmermeer en 
over de Haarlemmermeerse fami-
lies die met gevaar voor eigen le-
ven onderdak boden aan Joodse 
onderduikers. Voor meer informatie 
kunt u bellen met het secretariaat; 
0297-530667 of kijken op de websi-
te www.crash40-45.nl

Havengezichten en landschappen
Aalsmeerder Jan Faber 
exposeert in Haarlem
Aalsmeer - In Museumgalerie Pie-
tershuis te Haarlem vindt van 7 
september tot en met 12 oktober 
een expositie plaats, waaraan ook 
Aalsmeerder Jan Faber zijn mede-
werking verleent.
De officiële opening van de ten-
toonstelling is zondag 7 september 
om 16.00 uur. 
Jan Faber toont schilderijen in acryl 
geschilderd. Faber is een Bourgon-
dische schilder, geboren in Am-
sterdam in 1928. Hij studeerde on-
der  andere aan de Rietveld acade-
mie. Hij ontwierp brochures voor de 
Sociale Verzekeringsbank en Philips 
Dunbar, affiches voor Theater Car-
ré en boekomslagen voor de Bezige 
Bij. Zijn vakmanschap combineer-
de  de schilder met het schilderen 

op doek. De strakke lijnen van de 
pen worden dan vervangen door de 
losse toets van mes en penseel. Fa-
ber weet op zo’n aanstekelijke wij-
ze een landschap te toveren dat de 
kijker zich eeuwig in zonnige oor-
den waant. Het geel in zijn schil-
derijen toont soms oogverblindend, 
de dorpjes lijken willekeurig neer-
gestrooid over de heuvels; het is al-
lemaal van een romantiek zonder 
enig sentiment. De schilder sugge-
reert en de kijker ziet het als waar-
heid. Zo ontstaan er graagbegeerde 
kunstwerken. 
Het Pietershuis is te vinden aan 
de Stoofsteeg 6 (tussen Gedemp-
te Oude Gracht en Koningstraat) in 
Haarlem. Meer info: 020-6593259 of 
www.galeriepietershuis.nl

Poley en Vindrik 
winnen in Ouwe
Aalsmeer - Zoals elke zaterdag-
middag word er in De Oude Vei-
ling volop geklaverjast. Het is nog 
steeds mogelijk om hieraan mee 
te doen. Deelnemen kost 1,50 eu-
ro en de eerste prijs is een dinerbon 
ter waarde van 25 euro. De poedel-
prijs is een heerlijke fles wijn. Het 
klaverjassen op zaterdag 23 augus-
tus is gewonnen door mevrouw Po-

ley met 5704 punten en de poedel-
prijs ging naar Irma Mandenmaker 
met 3369 punten. Tijdens het kla-
verjassen op zaterdag 30 augustus 
behaalde de heer Vendrik de eerste 
prijs met een puntentotaal van 5550 
en de poedelprijs ging naar de 92 
jarige mevrouw Vallentin met 3657 
punten. De komende zaterdagen 6 
en 13 september is er geen kaarten 
in verband met de braderie in het 
centrum en de pramenrace. Zater-
dag 20 september zijn alle kalverjas-
liefhebbers weer van harte welkom.

Vrijwilligers van feestweek 
Aalsmeer zijn er klaar voor
Aalsmeer - De vrijwilligers van de 
feestweek Aalsmeer zijn er klaar 
voor. Onder leiding van Ben de Bies 
start aanstaande vrijdag 5 septem-
ber de opbouw van de tent. De 
groep vrijwilligers gaan zich de he-
le week voor de volle honderd pro-
cent inzetten voor een super gezelli-
ge week voor Aalspeer.
Hou rekening met parkeren op 
het Praamplein, want vrijdag geldt 
hier vanaf 5.00 uur in de ochtend 
een parkeerverbod. Het Raadhuis-

plein en de parkeergarage van het 
event centre, ingang Van Cleeffka-
de, blijven in het weekend en de he-
le week beschikbaar voor parkeer-
ders. Na dit weekend kan ook weer 
geparkeerd worden in de omliggen-
de straten, de Markt-, School- en 
Dorpsstraat. In deze straten geldt 
vanaf vrijdag middernacht en de he-
le zaterdag 6 september een par-
keerverbod in verband met eerst 
de opbouw en zaterdag de braderie 
met allerlei activiteiten.

Elfde Kunstroute Aalsmeer 
biedt voor elk wat wils
Aalsmeer - Wat eens begonnen is 
als een bescheiden atelierroute is 
uitgegroeid tot een groots kunsteve-
nement wat publiek uit Aalsmeer en 
verre omgeving in het derde week-
end van september graag bezoekt. 
In het weekend van 20 en 21 sep-
tember staat alweer de elfde Kuns-
troute Aalsmeer op het programma 
en de officiële opening gaat dit jaar 
op zaterdag om 11.00 uur verricht 
worden door burgemeester Pieter 
Litjens op jachthaven Otto aan de 
Uiterweg 94. Alle werkgroepen van 
KCA hebben zich ingezet om ook 
van de editie van 2008 weer een ui-
terst interessante route te maken. 
Op twaalf verschillende locaties in 
de gemeente kan genoten worden 
van schilderijen, aquarellen, teke-
ningen, grafiek, beelden, foto’s, ke-
ramiek, sieraden, poëzie, voordrach-
ten, jazz, klassieke- en wereldmu-
ziek. De helft van de te bezoeken 
locaties bevinden zich op de Uiter-
weg. De andere kunstlocaties voe-
ren de bezoekers via de Dorpsstraat, 

de Chrysantenstraat en het Stokke-
land naar de Gerberastraat en de 
watertoren en de galerie aan de Ku-
delstaartseweg. 

Kinderatelier
De tuin van het Oude Raadhuis 
wordt tijdens de Kunstroute omge-
toverd tot een openluchtatelier voor 
kinderen. Allerlei soorten krijt, verf, 
papier en mooie gekleurde stoffen 
liggen klaar om mee aan de slag te 
gaan. De jongens en meisjes krijgen 
de opdracht om letters te ontwer-
pen en deze te versieren met blade-
ren, figuren, dieren of patronen. De 
workshop is beide dagen van 14.00 
tot 16.00 uur en is geschikt voor kin-
deren tussen de vier en twaalf jaar 
oud. De resultaten van de work-
shops gaan direct getoond wor-
den op de kinderkunstzolder van 
het Oude Raadhuis. De Kunsroute 
Aalsmeer is zaterdag 20 en zondag 
21 september te bezoeken tussen 
12.00 en 17.00 uur en de toegang tot 
alle locaties is gratis.

BV De Pomp start seizoen
Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember gaat de maandelijkse bingo 
van buurtvereniging De Pomp weer 
van start in ’t Baken in de Sport-
laan. Er zijn vele prijzen te winnen 
en voorop staat een gezellige avond. 
De bingo start om 20.00 uur en er 
worden tien speelrondes gespeeld. 
In de extra ronde zijn twee grote 
hoofdprijzen te winnen. Zin om een 

gokje te doen op de verlotingsprij-
zen tijdens de kaart- en sjoelavond 
op maandag 15 september? U/jij 
bent van harte welkom, ook weer 
in ’t Baken en starten om 20.00 uur. 
Hartenjagen, klaverjassen en sjoe-
len staan op het programma. Voor 
telefonische inlichtingen kan gebeld 
worden naar nummer 344107, se-
cretaresse Caroline Ramp.

Workshop djembé spelen
Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember om half acht organiseert 
djembikkel Kelsie een workshop 
djembé-spelen in jongerencentrum 
N201 aan de Zwarteweg. Deelna-
me is mogelijk voor jong en oud. De 
djembé is een Afrikaanse trommel 
die traditioneel werd gebruikt als 

communicatiemiddel, maar ook als 
instrument op feesten en partijen. 
Nu is het een populair instrument 
in zowel Afrika en in Europa. Voor 
meer informatie en aanmelding kan 
gebeld worden naar Kelsie, tel. 06 
21430219. Kijk ook eens op de web-
site www.djembikkels.nl.

Wildcat tijdens optreden in Crackers in  Haarlme.

Luisteren naar klassieke muziek
Aalsmeer - Klassieke muziek gaat 
pas echt voor u leven als u meer 
weet over de muziek en de achter-
gronden. Volgens kenners brengt 
klassieke muziek je in hemelse sfe-
ren; mits je ernaar weet te luisteren. 
Daarnaast scherpt het je luister- en 
subtielere waarnemingsvermogens. 
Vanaf maandag 3 november start de 
SWOA in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan een cursus van 
tien lessen. Luisteren staat centraal 
in deze cursus. U maakt kennis met 

verschillende soorten muziek van 
bekende en misschien onbekende 
componisten. Ná deze cursus Klas-
sieke Muziek geniet u nog meer van 
het luisteren naar klassieke muziek. 
U heeft voor deze cursus geen speci-
fieke kennis of vooropleiding nodig. 
Belangstelling voor klassieke mu-
ziek is voldoende om de cursus met 
plezier te kunnen volgen. Docent 
is Jan Swart. Kosten en de cursus 
kost 40 euro. Opgave bij de SWOA, 
Parklaan 27, tel. 0297 344094..

Braderie-concert Flora op 
kerkplein in Zijdstraat
Aalsmeer - De repetities van Flora 
zijn nog maar net begonnen en het 
eerste concert gaat al gegeven wor-
den. Op zaterdag 6 september geeft 
Flora een concert op de braderie in 
het centrum. Zoals ieder jaar is er 
ook nu weer voor gekozen om het 
concert te geven bij de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat. De fanfa-
re, het jeugdorkest en de blokfluit-
groep zullen allemaal meedoen. Er 
gaat een heel gevarieerd program-
ma gebracht worden. Het concert 
begint om 11.00 uur. Flora gaat ook 
een stand inrichten waar alle infor-
matie over de muziekvereniging te 
krijgen is. Zoals hoe u bijvoorbeeld 

lid of donateur kunt worden, maar 
ook over lessen die gevolgd kunnen 
worden. 
Speciaal voor de jeugd organiseert 
Flora iedere seizoen blokfluitlessen. 
Iedere woensdagmiddag geeft Ber-
nadette de Bree deze lessen in het 
clubgebouw van Flora aan de Bil-
derdammerweg 118 in Kudelstaart. 
Er zijn nog enkele plekken vrij. 
Mocht u nu al meer informatie wil-
len over Flora dan kan contact op-
genomen worden met Ton Hol, tel. 
0297-326209, Monica Straathof, tel. 
0297-341972 en voor de blokfluit-
lessen met Bernadette de Bree, tel. 
0297-286683.

Bijzondere historische foto-expositie

Fort Aalsmeer in september 
ieder weekend open!
Aalsmeerderbrug - Fort Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk is tijdens 
stellingmaand september iedere 
zaterdag en zondag geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Onder andere is 
in expositieruimte De Kazemat een 
uitgebreide expositie van bijzonde-
re historische foto’s van het Fort bij 
Aalsmeer en omgeving te zien. Ook 
is de maquette te zien van de toe-
komstige fietsbrug voor de Genie-
dijk over de A4, het conceptplan 

voor Greenpark Aalsmeer en op een 
fotopaneel wordt de Dijk te kijk ge-
zet. Tot slot zijn er presentaties met 
thema ‘geheim landschap’. Naast 
de Kazemat is tijdens de weeken-
den ook het hefkoepelgebouw ge-
opend. De entree is gratis en kof-
fie en limonade staan voor de be-
zoekers klaar. Voor meer informa-
tie kan gebeld worden naar 0297-
321377 of kijk op www.werkgroep-
geniedijkoost.nl.

Pramenbal met dj Kees 
Markman in Oude Veiling
Aalsmeer - Na de pramenrace kun 
je als deelnemer en/of kijker gelijk 
door naar De oude Veiling voor een 
fantastische feestavond met dj Kees 
Markman. De Oude Veiling organi-
seert namelijk op zaterdagavond 13 
september na de prijsuitreiking van 
de pramenrace een geweldig pra-
menbal. Voorafgaande aan deze su-
per feestavond kun je gebruikma-
ken van het pramenbuffet. Voor dit 
buffet dient wel van te voren gere-
serveerd te worden. Natuurlijk zorgt 
dj Kees Markman vanaf 20.30 uur 
voor de muzikale sfeer boven in de 
grote zaal. De toegang is natuurlijk 
gratis, maar kom op tijd, want vol is 
vol. Kees Markman, wie kent hem 

niet, staat garant voor een gezellige 
avond na afloop van de pramenrace 
die eerder op de dag heeft plaats-
gevonden. Iedereen die zin heeft in 
een geweldig feest is van harte wel-
kom. In het grand café kun je gezel-
lig bijpraten over de pramenrace, in 
de kleine zaal boven natuurlijk een 
biertje drinken aan de bar. En in de 
grote boven zaal lekker swingen op 
muziek van Kees Markman. Tot laat 
in de avond is de keuken open voor 
een broodje.  En voor de rokers: er is 
een aparte rookruimte aanwezig.
Grand Café De Oude Veiling in de    
Marktstraat 19 is telefonisch bereik-
baar voor reserveringen via 0297- 
368378.

Caritas is weer begonnen
Aalsmeer - De zomerstop van In-
terkerkelijk Koor Caritas is weer 
voorbij. Afgelopen maandag zijn de 
repetities weer begonnen en heeft 
Caritas haar jubileumjaar afgeslo-
ten. Caritas is een interkerkelijk koor 
dat bestaat uit ongeveer 45 leden 
die voornamelijk medewerking ver-
leend aan kerkdiensten. Het koor 
heeft een gevarieerd repertoire be-
staande uit zowel up tempo num-
mers en a capella-liedjes als eigen-

tijdse kerkmuziek). Instrumentaal 
wordt Caritas begeleid door haar ei-
gen combo. Caritas repeteert iedere 
maandagavond van 19.45 tot 22.00 
uur in De Bron bij de christelijk ge-
reformeerde kerk aan de Lijnbaan. 
Als je eens wilt komen kijken, ben 
je van harte welkom. Je kunt ook 
eerst telefonisch contact opnemen 
met Judith Jonker, tel. 344879 of An-
nemieke Siebeling, tel. 346450 voor 
meer informatie.

Zonder water onverstelbaar 
Kudelstaart - Vanwege de gro-
te belangstelling zal de foto-expo-
sitie  ‘Zonder water onvoorstelbaar’ 
nog de hele maand september in 
het Dorpshuis te zien zijn. De foto’s 
zijn van de hand van fotografe Sa-
bine Heiss. De fotografe is 34 jaar, 
geboren en getogen in Oostenrijk 
en woon dit jaar precies twintig jaar 
in Nederland. In 2005 is zij van Am-
sterdam naar Kudelstaart verhuisd. 
Fotograferen is al ruim dertien jaar 
haar passie. Van wegwerpcamera’s, 
compactcamera en analoge spie-
gelreflexcamera is onlangs de over-
gang naar digitale fotografie ge-
maakt. De bij de expositie getoonde 
werken zijn gemaakt met de Canon 
Eos 300 digitaal en analoog. 

Sabine Heiss heeft een sterke voor-
keur voor bloemen, planten, land-
schapppen en gebouwen. Met het 
oog gericht op de kleine details, 
kleuren en veelal bijzondere com-
posities. Tijdens deze expositie 
wil zij bezoekers graag kennis la-
ten maken met bijzondere beeld-
momenten, gemaakt geduren-
de haar (verre) reizen. Al zoeken-
de naar de juiste beelden en naden-
kend over de verbinding van de ge-
kozen beeldmomenten, bleek wa-
ter een zeer sterke rol te spelen. Zo 
kwam Heiss ook op de titel: ‘Zon-
der water onvoorstelbaar’. Een kijkje 
gaan nemen in het Dorpshuis is ze-
ker een aanrader. Voor meer infor-
matie: www.shecreations.nl
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Flinke buit na 
insluiping
Kudelstaart – Op donderdag 
28 augustus heeft even voor half 
twee in de middag een insluiping 
plaatsgevonden in een woning 
aan de Hoofdweg. De bewoner 
kwam thuis en zag op de oprit 
een auto staan waar juist twee 
mannen instapten. Ze zwaai-
den nog naar de bewoner en re-
den weg. Eenmaal in de woning 
bleek dat zo goed als zeker dat 
hier niet ging om twee vriende-
lijke mannen, maar twee inbre-
kers. De gehele woning is door-
zocht. De dieven zijn er vandoor 
gegaan met sieraden, waaron-
der armbanden, ringen en hor-
loges, en een damesportemon-
nee met contant geld en diverse 
bankpassen.

Tip van Politie: 
Vul schade-
formulier al 
deels in!
Aalsmeer -Een aanrijding is ver-
velend, geeft stress, zeker als er 
schade is opgelopen aan de au-
to of nog echter gewonden vallen. 
Na een botsing met deuken, een 
kapot raam of andere schade dient 
een schadeformulier voor de verze-
kering ingevuld te worden. Best las-
tig als dit invullen in de avonduren 
moet gebeuren of tijdens een re-
genbui en ligt er nog een pen in de 
auto? Wie slim is, vult het schade-
formulier dat in de auto ligt al deels 
in. Gegevens van de auto kunnen 
al ingevuld worden, evenals het rij-
bewijsnummer en gegevens van de 
verzekeringsmaatschappij. Rest na 
de vervelende aanrijding alleen nog 
het invullen van de datum, de soort 
aanrijding en de gegevens van de 
persoon die ook schade heeft ge-
reden, moeten genoteerd worden. 
Doe uw voordeel met deze tip van 
de politie. Extra schade-formulie-
ren zijn verkrijgbaar bij uw verzeke-
ringsmaatschappij 

Beraad en raadsvergadering in vogelvlucht

Installatie van nieuw 
PACT-lid Martine Hoogma
Aalsmeer - Voorafgaande aan het 
beraad werd donderdag 6 augus-
tus een extra raadsvergadering in-
gelast. Dit had te maken met het feit 
dat raadslid Jan Koster van PACT 
Aalsmeer te kennen heeft gegeven 
dat hij zijn lidmaatschap als raads-
lid niet langer kon combineren met 
zijn werkzaamheden en zich daar-
om terug moest trekken. De PACT-
fractie heeft Martine Hoogma be-
reid gevonden zijn plaats in te ne-
men en daartoe moesten eerst haar 
geloofsbrieven onderzocht worden. 
Deze bleken in orde te zijn waarna 
Martine Hoogma tot raadslid werd 
benoemd. Namens de Raad sprak 
nestor Wim Spaargaren (VVD) de 
vertrekkende Jan Koster nog toe 
en bedankte hem voor de gelever-
de inspanningen met betrekking tot 
het raadswerk en ook fractievoorzit-
ter Ulla Eurich van PACT Aalsmeer 
sprak nog een kort dankwoord uit.

Mikado van agenda
Het behandelstuk Investeringskre-
diet voor daklokalen De Mikado 
werd van de agenda van het Beraad 
afgevoerd omdat er naar de mening 
van de fracties te weinig informatie 
aanwezig was om een afgewogen 
oordeel te vellen. Het behandelstuk 
Criteria voor archeologisch onder-
zoek was op verzoek van de fractie 
van AB op de agenda gezet. Naar de 

mening van AB wordt er in een ver-
keerde volgorde gewerkt. De Rijks-
dienst voor Archeologie, Cultuur-
landschap en Monumenten heeft 
een brochure uitgegeven die be-
doeld is om aan gemeenten aan te 
sporen om een verwachtingenkaart, 
beleidskaart, normen en ruimtelijke 
ordening documenten te maken. 

Verkeerde volgorde
Eerst een nota maken en de resulta-
ten afwachten en dan kijken of het 
mogelijk is de normen te versoepe-
len, vindt AB een verkeerde volg-
orde. Het advies van de fractie was 
dan ook negatief. Wethouder Berry 
Nijmeijer gaf aan voor deze tussen-
oplossing te kiezen gezien de zeer 
lage archeologische trefkans. Be-
woners worden met regelmaat met 
kosten opgezadeld van 1.500 tot 
2.000 euro voor kopieerwerk omdat 
zij hiervoor een bureau in de hand te 
nemen. De Archeologienota zou dit 
jaar moeten verschijnen, maar dat 
was niet passend in begroting en 
komt pas volgend jaar. De fracties 
van CDA, PACT en VVD konden zich 
wel in tussenoplossing vinden. 

Leerlingenvervoer
Het behandelstuk Verordening leer-
lingenvervoer riep bij de fractie van 
de VVD nog vragen op.  Dit om-
dat volgens deze fractie de veror-

dening onvoldoende dichtgetim-
merd is bij zeer specifieke geval-
len. Verwezen werd naar een arti-
kel in de Volkskrant over het ver-
voer per taxi van een leerling naar 
een school voor speciaal onderwijs 
van Werkendam naar Apeldoorn. Er 
is een fictieve mogelijkheid dat dit 
in Aalmeer ook zou kunnen gebeu-
ren en om de nota helemaal dicht te 
timmeren gaat naar de mening van 
wethouder Jaap Overbeek te ver. De 
fracties van CDA, PACT Aalsmeer en 
AB konden zich wel in de verorde-
ning vinden.

Bagger in Poeltje
De CDA-fractie maakte gebruik van 
de rondvraag om een vraag te stel-
len over de ophoogwerkzaamheden 
bij de Lijnbaan. De fractie maakt 
zich zorgen dat er wellicht bagger in 
het Poeltje aan de overkant aan de 
Oosteinderweg wordt geduwd. Vol-
gens wethouder Berry Nijmeijer is 
hier geen sprake van, want er wordt 
een zandschot of een fysiek schot 
geplaatst om slibverdringing tegen 
te gaan. 
Bij het hamerstuk Verzoek om vrij-
stelling artikel 19 lid 1 WRO voor het 
bouwen van een hotel aan de Mr. 
Jac. Takkade 35 legte Gertjan van 
der Hoeven (AB) een stemverkla-
ring af waarin hij aangaf tegen dit 
voorstel te stemmen.

PACT: “Complimenten voor wijkraad en werkgroep”

Fracties unaniem: Krediet 
voor surfeiland vastgesteld
Aalsmeer - Voorafgaand aan de 
behandeling van het herinrichtings-
plan en het vaststellen van een kre-
diet voor het surfeiland maakte Pe-
ter Wielart namens de Wijkraad 
Hornmeer gebruik van de moge-
lijkheid om in te spreken. De Start-
notitie is in 2007 in grote lijnen ak-
koord bevonden door de wijkraden. 
Gevraagd is toen om nog eens naar 
de omvang van de horeca te kijken, 
omdat dit nogal groot was uitgeval-
len. Hier is naar geluisterd. Er is een 
fors bedrag van circa vierhonderd 
duizend euro mee gemoeid en daar 
zit ook achterstallig onderhoud in 
van het eiland en heeft dus niets te 
maken met de wensen. De wijkraad 
is het eens met de versobering, een 
kunstwerk hoeft niet. Ook de aan-
legsteiger bij de horeca zou even-
tueel geschrapt kunnen worden. De 
Heksenkring staat prima en hoeft 
niet verplaatst te worden. Ook dat 
scheelt weer kosten. De wijkraad 
heeft er wat moeite mee dat bomen 
worden weggelaten. Bomen weg 
tussen het surfeiland en watertoren 
is de wijkraad het mee eens, maar 
de bomen op het eiland kunnen blij-
ven staan. Verder ziet de wijkraad 
graag dat het strand wordt vergroot. 
Het gevoel bestaat dat er plan ligt 
naar de wens van de bewoners en 
gehoopt wordt op een positief ver-
volg. De wijkraad wil graag betrok-
ken blijven bij de verdere invulling 
van het surfeiland.

Politieke reacties
De VVD-fractie vindt het prettig dat 
de wijkraad bijzonder positief ge-
stemd is. Verder is deze fractie er 
blij mee dat er overeenstemming is 
met de voormalige horecaonderne-
mer. Voor riolering staat een bedrag 
van 58 duizend euro genoteerd en 
de fractie vraagt of het niet verstan-
diger zou zijn om de toiletgroep wat 
naar voren te halen in tijd. Op het 
strand zou geen zand gestort meer 
mogen worden, maar het Hoog-
heemraadschap van Rijnland zou 
geen tegenstander meer zijn. Kan 
dit uitgezocht worden? Wethou-
der Ronald Fransen gaf aan dat het 
geenszins het geval is dat de bomen 

op het surfeiland weggehaald wor-
den. De bomen uit het eerste plan 
zijn niet meegenomen, omdat zij op 
een dijklichaam stonden maar daar 
mogen geen bomen geplant wor-
den. Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland heeft wel mondeling toege-
zegd dat er zand gestort mag wor-
den op het strand, maar de wethou-
der heeft nog geen officiële mede-
deling voorzien van handtekening 
binnen en neemt het zekere voor 
het onzekere. 

Ook toilet gehandicapten
De fractie van AB heeft moeite met 
de versobering. Zo hoeven de zit-
randen niet van natuursteen te zijn, 
dat is een dure variant. Verder zou 
er niet bezuinigd moeten worden 
door er geen kunstwerk te plaatsen. 
Het naar voren halen in tijd van de 
toiletgroep wordt door AB onder-
steund en gevraagd wordt om ook 
rekening te houden met een toilet 
voor gehandicapten. Het in een la-
tere fase realiseren van horeca en 
een onderkomen voor de waterkski-
vereninging riep de vraag op wan-
neer dat dan is. Verder heeft de AB-
fractie nog vragen over de financie-
ring, met name over de erfpachtop-
brengst. Wethouder Ronald Fran-
sen geeft aan dat bij het maken van 
het detailontwerp gekeken zal wor-
den naar een zo mooi mogelijke in-
richting voor het geld. Met betrek-
king tot het kunstwerk zei hij: “Kom 
met geld en dien een amendement 
in en het zal worden uitgevoerd.” Er 
is voorzien in een toilet voor gehan-
dicapten. De aanleg start in januari 
2009 en op zo kort mogelijke termijn 
komt er een gesprek met de beoog-
de horeca-exploitant. De pachtop-
brengst speelt pas in 2010 en de 
eerste twee jaar komt het geld uit 
de algemene reserve en dat is pre-
cies wat de AB-fractie suggereert. 
Wethouder Jaap Overbeek zegde 
toe om het plaatsen van een kunst-
werk op deze locatie voor te leg-
gen aan de Kunst Advies Commis-
sie. Jaarlijks kan er op een locatie in 
Aalsmeer of Kudelstaart een kunst-
werk geplaatst worden, maar de 
wethouder kon natuurlijk niets be-

loven. Dat is aan de commissie.De 
CDA-fractie is blij dat alle commotie 
voorbij is en dat het draagvlak groot 
is. Verder wil deze fractie weten over 
hoeveel vierkante meter de jaarlijk-
se erfpacht van 15 duizend euro is 
verdeeld en wie dit moet betalen en 
wordt het bedrag bij de jaarlijkse in-
dex meegenomen. Hoe zit het met 
eventuele bouwschade als in 2010 
de bouwactiviteiten voor de horeca 
gaan plaatsvinden. Kan de Summer 
Dance Party in de toekomst ook nog 
plaatsvinden. 
Wethouder Ronald Fransen geeft 
aan dat de erfpacht gebaseerd is op 
uitsluitend de vierkante meters voor 
de horeca, maar hij denkt dat het 
bedrag hoger zal uitvallen. De clubs 
die zich gaan vestigen moeten ook 
nog meegenomen worden, zij zitten 
er dus niet voor niets. Met betrek-
king tot eventuele bouwschade zit 
het plan zo in elkaar dat dit zo mini-
maal mogelijk zal zijn en de eventu-
ele schade is voor rekening van de 
aannemer. Enige haast is geboden, 
omdat de subsidie van 192 duizend 
euro voor dit jaar bedoeld is maar 
dan moet de schop wel in 2009 de 
grond in. De Summer Dance Par-
ty kan de komende jaren gewoon 
doorgang vinden volgens de wet-
houder.

Besluit genomen
De fractie van PACT Aalsmeer tot 
slot hield het kort en zei zich te kun-
nen vinden in de versobering van 
het plan. “Een kunstwerk op de kop 
van het eiland vinden wij overbodig.” 
De watertoren is wat deze fractie 
betreft beeldbepalend en dat moet 
zo blijven. “Het surfeiland gaat de 
broodnodige kwaliteitsimpuls krij-
gen en de complimenten gaan uit 
naar met name de wijkraden en in 
het bijzonder naar de werkgroep 
surfeiland”, aldus PACT. Na de in-
breng van de politieke fracties werd 
besloten niet met de besluitvorming 
te wachten tot 11 september, maar 
dit later op de avond al in de raads-
vergadering te doen. Unaniem werd 
besloten in te stemmen met de to-
tale kosten voor het herinrichtings-
plan en het krediet vast te stellen.

Niek Rengers komt bij u langs!
Aalsmeer opnieuw gemeten 
voor basiskaart Nederland
Aalsmeer -  In de periode septem-
ber 2008 tot en met juni 2009 kun-
nen bewoners van Aalsmeer de 
heer Niek Rengers, landmeter van 
Grontmij Nederland BV afdeling Ge-
ogroep, aantreffen op hun perceel 
om in opdracht van de gemeente 
Aalsmeer allerlei meetwerk te ver-
richten. Op uw verzoek kan de heer 
Rengers (foto) zich legitimeren. In 
principe hoeft hij alleen buiten te 
zijn. Uiteraard neemt hij goed acht 
van uw eigendommen. De metingen 
zijn noodzakelijk om de zogenaam-
de Grootschalige Basis Kaart Ne-
derland bij te werken.
Alle gemeenten in Nederland zijn 
wettelijk verplicht om op 1 juli 2009 

alle panden geografisch ingeme-
ten te hebben. Onder panden wordt 
verstaan: woonhuizen, garages, 
vaste schuren, bedrijfspanden, kan-
toorgebouwen, veestallen, toegan-
kelijke elektriciteitshuisjes, kassen, 
kortom alles wat duurzaam en toe-
gankelijk is. Onder andere tuinhuis-
jes, duivenhokken, kippenrennen en 
dergelijke vallen hier niet onder en 
hoeven niet opgemeten te worden.

Aalsmeer voert dit uit in samenwer-
king met de gemeente Uithoorn. 
Voor meer informatie over Basis-
registraties kan bij de gemeente 
Aalsmeer contact opgenomen wor-
den met Ruud Tol, tel: 0297–387663;

Aalsmeerse Belangen: “Het is een slecht plan”

Fracties wachten college-
voorstel ‘Noordvork’ af
Aalsmeer - De behandeling van 
het bestemmingsplan Noordvork af-
gelopen donderdag in de raad was 
er op gericht om de fracties gele-
genheid te geven om wensen en/
of bedenkingen kenbaar te maken 
richting het college. De AB-fractie is 
ongelukkig met het bestemmings-
plan. Het is de verkeerde volgor-
de. Normaal is dat er eerst een ste-
denbouwkundig ontwerp komt en 
daarna volgt de infrastructuur. Hier 
wordt begonnen met de infrastruc-
tuur en daarna volgt het ontwerp. 
“Het is op geen enkele wijze dui-
delijk wat de kosten worden van de 
Noordvork en de zevensprong. De 

weg moet en zal er komen. Het is 
een slecht plan”, aldus AB. De frac-
tie gaf verder aan behoefte aan de 
inzichten in kosten. “Met de sug-
gesties van wijkraad en bewoners 
is niets gedaan”, vond AB tevens. 
“Het is een slecht bestemmingsplan 
en de fractie heeft er geen behoef-
te aan om er verder inhoudelijk op 
in te gaan.” Wethouder Berry Nijme-
ijer gaf aan dat de inspraakreacties 
niet gewogen zijn. Zij zijn ambtelijk 
verwoord. Het plan heeft zes weken 
ter inzage gelegen en college en 
raad hebben nog twaalf weken om 
het bestemmingsplan vast te stel-
len. Wensen en bedenkingen kun-

nen nog meegenomen worden. De 
CDA-fractie meende dat het nut van 
Noordvork eerder onderschreven is. 
De fractie heeft kennis genomen en 
wacht het collegebesluit af. De par-
tijen komen elkaar dan weer tegen 
voor verdere behandeling. De PACT-
fractie gaf aan geen nieuwe wen-
sen te hebben. “De uitgangspun-
ten zijn voldoende opgenomen in 
het voorontwerp bestemmingsplan: 
Kadernota Verkeer- en Vervoerplan, 
N=201 en Masterplan de Tuinen van 
Aalsmeer.” De VVD-fractie tot slot: 
“De plannen worden nu uitgewerkt. 
Dit gaat duidelijkheid naar de be-
langhebbenden scheppen.”

Maria Rosendal van het Hoogheemraad Rijnland en wethouder Ronald Fran-
sen snijden de taart aan.

Veldbezoek Raad en 
Rijnland voor waterplan
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 voorbereiding op deze besluit-
vorming is op 26 augustus hebben 
diverse leden van de gemeenteraad 
van Aalsmeer en diverse leden van 
de Verenigde Vergadering van het 
hoogheemraadschap van Rijnland 
samen een veldbezoek in Aalsmeer 
gedaan. 
Tijdens dit veldbezoek zijn vele 
maatregelen die in het waterplan 
genoemd worden de revue gepas-
seerd.

APK nog ‘open’ 
en nieuwe boete
Aalsmeer – Tijdens een controle 
op het terrein van veiling Flora aan 
de Legmeerdijk signaleerde de poli-
tie op woensdag 27 augustus rond 
het middaguur een auto die volgens 
het controlesysteem niet APK ge-

keurd bleek. De bestuurder werd 
tot stoppen gemaand. De bestuur-
der, een 64-jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats, bleek nog 
een boete open te hebben staan. 
Deze 140 euro heeft hij moeten be-
talen. Een nieuwe bekeuring heeft 
hij gekregen vanwege het niet laten 
keuren van de auto én het niet ver-
zekerd hebben van het voertuig.

Weggesleept na 
aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 29 augustus 
om tien voor tien in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de Aalsmeerderweg. Een 24-jari-
ge automobilist uit Vijfhuizen wilde 
rechtsaf slaan. De op het fietspad 
rijdende bromfiets, bestuurd door 
een 48-jarige man uit Uithoorn, zag 
hij over het hoofd. Een botsing kon 
niet meer voorkomen worden. De 
bromfietser is met beenletsel ver-
voerd naar het AMC-ziekenhuis. De 
auto was behoorlijk beschadigd en 
moest weggesleept worden.

Weg dicht na 
gaslucht
Aalsmeer – Op vrijdag 29 augustus 
even voor negen uur in de ochtend 
werden politie en de brandweer ge-
alarmeerd vanwege een sterke gas-
lucht uit een rioolput in de Gerbe-
rastraat. Het energiebedrijf werd na 
controle, waar bleek dat geen gro-
te hoeveelheden gas vrij kwamen, 
op de hoogte gesteld. Medewerkers 
zijn ter plaatse het lek gaan repare-
ren. Rond tien uur kon de weg weer 
open voor verkeer.

Snelheidsduivel 
rijbewijs kwijt!
Aalsmeer - Op maandag 1 sep-
tember om kwart over negen in de 
auto kruiste op de Aalsmeerder-
weg een auto met hoge snelheid 
de controlewagen van de politie. De 
wagen draaide de Machineweg op 
en de bestuurder gaf weer vol gas. 
De agenten besloten de achtervol-
ging in te zetten.  Eenmaal op de 
Legmeerdijk werd een topsnelheid 
van 135 kilometer gemeten. Na cor-
rectie werd de chauffeur geklokt op 
126 kilometer. Aan het einde van 
de Legmeerdijk is de bestuurder 
tot stoppen gemaand. De 28-jarige 
Amstelvener kon direct zijn rijbe-
wijs inleveren. De Amstelvener kan 
wel eens voor een lange tijd zijn rij-
bewijs kwijt zijn, hij heeft meerde-
re snelheidsovertredingen op zijn 
naam staan.

Portieren auto 
open gebroken
Aalsmeer - Op woensdag 27 au-
gustus zijn rond één uur in de mid-
dag de beide portierdeuren van een 
op het dak van het Flora-terrein ge-
parkeerde auto opengebroken. De 
eigenaar trof zijn voertuig met open 
deuren aan. Uit de wagen is niets 
ontvreemd.
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Aalsmeer - Technisch installatie-
bedrijf Kreeft & van Wissen in de 
Dorpsstraat 27 inhoudt aanstaande 
zaterdag 6 september tussen 10.00 
en 17.00 uur een open huis. Reden 
van de open huis is de franchise die 
het bedrijf is aangegaan met Instal-
center en het feit dat de verbouwing 
van de showroom voltooid is.
De opening valt samen met de bra-
derie in het centrum en zal op spec-
taculaire wijze plaatsvinden. Er is 
ontvangst met koffie en gebak en 
er worden gratis artikelen wegge-
geven.
Zo wordt er na de actieperiode een 
Atag cv-ketel ter waarde van 1922 
euro verloot en wordt één op de vijf 
Daalderop close-in boily’s ter waar-
de van 595 euro gratis weggegeven! 
Kreeft & van Wissen geeft tevens tot 
wel 30 procent korting op haar arti-

kelen en er gaan design radiatoren 
de deur uit vanaf 50 euro. Voor de 
kleintjes is er een springkussen voor 
de deur en wordt een kleurwedstrijd 
georganiseerd.
Directeur Piet Kreeft legt uit: “Op 
deze wijze willen wij de consument 
kennis laten maken met de hoge 
kwaliteit en goede service die wij 
bieden. De reden dat we ons heb-
ben aangesloten bij Instalcenter is 
dat we ons beter kunnen profileren 
op de markt, omdat de concurrentie 
steeds groter wordt. Instalcenter is 
een inkooporganisatie afgeleid van 
de Baderie. Zelf houden ze zich be-
zig met de producten verwarming, 
sanitair en klimaatbeheersing. We 
vullen elkaar prima aan.” Alle me-
dewerkers van Kreeft & Van Wissen 
hopen zaterdag vele bezoekers te 
mogen begroeten.

Aanstaande zaterdag open huis
Kans op gratis artikelen 
bij Kreeft & Van Wissen

Aalsmeer - In oktober schittert de 
Laguna Coupé op de Salon van Pa-
rijs en medio november maakt hij 
zijn opwachting in de showroom 
van Renault Nieuwendijk. Voor wie 
dat niet wil afwachten is het nieuwe 
topmodel van Renault nu al te be-
stellen. Liefhebbers van puur rijple-
zier, de meest innovatieve techniek 
en fantastisch design kijken al lang 
uit naar de komst van de nieuwe La-
guna Coupé. Zij worden niet teleur-
gesteld. De Laguna Coupé is één 
en al schoonheid, zeer compleet en 
luxueus uitgerust en voorzien van 
de meest geavanceerde techniek.  

Zeer luxe en complete uitrusting
Alle uitvoeringen zijn standaard 
voorzien van een volledig lederen 
interieur en een cd-navigatie- en 

communicatiesysteem met kleu-
renscherm in combinatie met ra-
dio Renault met stuurbediening, cd-
speler met mp3-ondersteuning en 
handsfree telefoonbediening van 
bluetooth telefoons. Tot de basisuit-
rusting van de Coupé behoren een 
enorm aantal voorzieningen waar-
onder ESP, ABS met elektronische 
remkrachtverdeler, sportstoelen en 
17inch lichtmetalen velgen.
Opvallend is het zeer scherpe prijs-
niveau van de Laguna Coupé. Zowel 
de benzine- als de dieseluitvoering 
is er voor bedragen onder de 40.000 
euro. Daarmee is de Laguna Cou-
pé een van de meest aantrekkelij-
ke toppers in zijn segment. Meer in-
formatie over het nieuwste parade-
paardje van Renault is te vinden op 
www.renault-nieuwendijk.nl

Nieuwe ster van Renault!
Luxe Laguna Coupé mooi 
én scherp geprijsd

Aalsmeer - Op maandag 29 sep-
tember start bij De Werkschuit een 
mozaïekcursus. De cursus wordt ge-
geven door Bettine Clemens en An-
nemieke Hollander van diggels en-
zo. Altijd al die tafel willen maken of 
dat wandje in je badkamer of keu-
ken? Leer dan nu alles wat je moet 
weten voor al jouw toekomstige mo-
zaïekprojecten en geef je op! Tijdens 
deze cursus leer je dat mozaïek veel 
meer is dan een klap met de hamer 
op een tegeltje. Je gaat aan de slag 
met gespecialiseerd gereedschap 
en materiaal en leert hoe je van ont-
werp tot uitvoering een mozaïekpro-
ject moet aanpakken.
Je kunt kiezen voor tegelmoza-
iek en glasmozaïek. Beide cursus-
sen zijn voor beginners en gevor-
derden en worden tegelijkertijd ge-
geven. Het is niet nodig om van te 
voren een keuze te maken. De kos-

ten voor 6 lessen zijn 120 euro en dit 
bedrag is inclusief materiaal. De les-
sen worden gegeven op maandag-
avond van 19.30 tot 22.00 uur. Op-
geven kan per e-mail: info@diggel-
senzo.nl. Voor meer informatie kun 
je bellen met 0297-343650.

Op corsobraderie!
Naast deze mozaïekcursus verzorgt 
diggels enzo ook gezellige bloem-
workshops, kinderpartijtjes, vrijge-
zellenworkshops, bedrijfsuitjes en zo 
meer op elke gewenste locatie. Op 
zaterdag 6 september staan Bittine 
en Annemieke met meer informatie 
en leuke hebbedingetjes op de cor-
sobraderie in het centrum. Wie zich 
deze dag direct opgeeft voor de cur-
sus bij de Werkschuit krijgt een te-
gel- breek- en snijtang cadeau! De 
Werkschuit is gevestigd in de Bac-
carastraat.

Vanaf 29 september bij De Werkschuit

Start mozaïekcursus voor 
beginners en gevorderden

Aalsmeer - Op dit moment is Flora-
Holland Aalsmeer bezig met de re-
novatie van tribune F. Van septem-
ber tot en met januari worden alle 
werkplekken in rijen van drie, van 
linksonder naar rechtsboven, ver-
nieuwd. Op tribune F vinden dezelf-
de aanpassingen plaats als op tri-
bune E. Tijdens de renovatie krijgt 
het interieur en het uiterlijk van de 
tribune een grondige opknapbeurt. 
Daarnaast kan op de nieuwe werk-
plek – naast een aantal vertrouwde 
diensten - gebruik worden gemaakt 
van diverse nieuwe functies. Op dit 
moment inventariseert de veiling 
van welke diensten en producten 
inkopers op tribune F gebruik wil-
len maken.

Smartcard
Na de verbouwing gaat tribune F 
over van de rode kopersplaat op de 
smartcard. Op deze kaart legt Flo-
raHolland vestiging Aalsmeer een 
aantal zaken voor inkopers vast, zo-
als de gewenste kopers- en plaat-
nummers en eventueel te gebruiken 
telefoonnummers. Inkopers van tri-
bune F ontvangen een aanvraagfor-
mulier om de smartcard aan te vra-
gen. Zonder deze kaart is inkopen 
op de nieuwe werkplek niet moge-
lijk. Om inkopers vertrouwd te ma-
ken met de nieuwe werkplek en 
functionaliteiten biedt FloraHolland 
vestiging Aalsmeer alle inkopers 
van tribune F de komende tijd een 
opleiding aan. Inkopers kunnen zich 
aanmelden voor de opleiding bij het 

kantoor van de veilingmeesters van 
tribune F.

Schoonmaak en beveiliging
Op de nieuwe tribune wordt een 
nieuwe manier van schoonmaken 
ingevoerd. Er wordt niet langer ge-
bruik gemaakt van afvalverzame-
ling via de goten, maar via afval-
zakjes bij de werkplek. Om de nieu-
we faciliteiten op tribune F te be-
schermen tegen schade en diefstal 
worden er zichtbare camera’s ge-
plaatst. Zo kan diefstal en bescha-
diging van tribunebanken en mid-
delen worden voorkomen en opge-
spoord. De camera’s worden uitslui-
tend gericht op inkoperwerkplek-
ken en middelen, dus niet op han-
delingen. De opgenomen beelden 
worden reactief gebruikt, dus pas 
op het moment dat er sprake is van 
schade en/of diefstal. Deze privacy-
richtlijnen zijn conform de eisen van 
de Ondernemingsraad van Flora-
Holland vestiging Aalsmeer. De ca-
mera’s draaien 24 uur per dag en 7 
dagen in de week. Het beeldmate-
riaal wordt maximaal 7 werkdagen 
bewaard bij de bedrijfsbeveiliging. 
Voor aangifte van schade of diefstal 
zijn er tot 7 werkdagen na het voor-
val videobeelden beschikbaar. Voor 
meer informatie over de veranderin-
gen naar aanleiding van de verbou-
wing op tribune F kan contact wor-
den opgenomen met Willem Kamer-
man (teamleider Operatie) op tele-
foonnummer 0297-394051 of met 
de veilingmeesters.

Start renovatie tribune F 
FloraHolland Aalsmeer

Aalsmeer - De Historische Bloe-
menrace Aalsmeer (HiBRA) heeft 
een nieuwe hoofdsponsor. Flynth 
adviseurs en accountants heeft zich 
voor de komende drie jaar verbon-
den aan het evenement voor klas-
sieke motoren en autosport op be-
drijventerrein Hornmeer. De HiBRA 
vindt dit jaar plaats op zondag 14 
september.
Het is alweer het zevende jaar op rij 
dat Aalsmeer zich voor één dag het 
Mekka van de motor- en autosport-
liefhebbers mag noemen. De HiBRA 
is inmiddels uitgegroeid tot een 
waar begrip onder coureurs en pu-
bliek. Het evenement trekt jaarlijks 
naar schatting meer dan tienduizend 
bezoekers en mag zich daarmee tot 
een van de grootste publiekseve-
nementen in Aalsmeer rekenen. In 
Flynth adviseurs en accountants 
heeft de HiBRA een hoofdsponsor 
gevonden die past bij de omvang en 
dynamiek van het evenement. On-
langs is de organisatie met dit be-
drijf een sponsorschap voor de pe-
riode 2008-2010 aangegaan. Flynth 
is sinds medio april de nieuwe naam 
van LTB adviseurs en accountants. 
Met 23 kantoren verspreid over het 
hele land biedt Flynth een brede 
dienstverlening aan het bedrijfsle-
ven. De vestiging Aalsmeer bevindt 
zich in de Turfstekerstraat, aan het 
parcours van de HiBRA. Het is niet 
alleen deze letterlijke verbonden-
heid die Flynth heeft doen besluiten 
om hoofdsponsor te worden. “De 
HiBRA is een evenement met een 
dynamische uitstraling en een jeug-
dig elan. Die kwaliteiten zijn ook 
van toepassing op Flynth. Boven-

dien steunen wij hiermee een plaat-
selijk initiatief. Gezien de sterke bin-
ding van ons bedrijf met Aalsmeer 
vinden we dat belangrijk”, zegt Hans 
van der Zwet, managing partner van 
de Flynth-vestiging in Aalsmeer.

Zijspan Bokaal
De toetreding van de hoofdspon-
sor komt tijdens de HiBRA onder 
andere tot uiting in de Flynth Zij-
span Bokaal. In deze voor het pu-
bliek zeer spectaculaire klasse staat 
de samenwerking tussen de cou-
reur en de bakkenist net zo centraal 
als de samenwerking tussen Flynth 
en haar cliënten. Naast de zijspan-
klasse zijn er weer demonstratiera-
ces met historische motoren in veel 
verschillende klassen. 
Tijdens de HiBRA 2008 wordt ook 
speciale aandacht besteed aan de 
rallysport. Zo nemen onder meer 
de toptalenten van het KNAF Ta-
lent First Team Holland deel aan een 
drietal demonstratieraces. De deel-
name van deze talenten past in de 
filosofie van Flynth, stelt Hans van 
der Zwet: “Het begeleiden en sti-
muleren van jong talent binnen de 
organisatie is voor ons en onze cli-
enten essentieel. Jonge talentvol-
le sportmensen ondersteunen in de 
ontwikkeling van hun sportieve car-
rière past dan ook prima in de filo-
sofie van Flynth. Door middel van 
sport kun je op een eigentijdse en 
gezonde manier bezig zijn, iets dat 
ook voor ondernemers van belang 
is.” 
Meer informatie over de HiBRA 
op zondag 14 september staat op: 
www.hibra-aalsmeer.nl.

Toekomst evenement verzekerd
Nieuwe hoofdsponsor voor 
Historische Bloemenrace

Van links naar rechts: Jos Schouten (Flynth), Cees Jan Eikelenboom (voorzit-
ter HiBRA) en Hans van der Zwet (Flynth) kijken uit naar de HiBRA 2008.

Aalsmeer - Zo’n twee jaar gele-
den heeft de christelijke boekwin-
kel De Ichtusshop Aalsmeer zijn 
deuren geopend in gebouw Irene 
in de Kanaalstraat naast de Dorps-
kerk. Met meer dan dertig vrijwilli-
gers, die zich met hart en ziel inzet-
ten voor de winkel, is de Ichtusshop 
dé plek om een christelijk boek, cd 
of geschenk te kopen. 
Ook dit jaar geeft De Ichtusshop ac-
te de présence op de corso-brade-
rie aanstaande zaterdag 6 septem-
ber. Op de braderie pakt De Ichtus-
shop uit met leuke aanbiedingen. 
Daarnaast heeft het vaste klanten-
bestand inmiddels de nieuwsbrief 
van september mogen ontvangen 

met hierin een kortingsbon van 2,50 
euro, die bij besteding vanaf 20 euro 
kan worden ingeleverd in zowel de 
winkel als op de braderie. Nieuws-
gierig geworden? Loop dan tijdens 
de braderie even langs de kraam in 
de Kanaalstraat of kom kijken in de 
winkel zelf. U kunt zich dan oriën-
teren op het ruime assortiment aan 
christelijke lectuur, cd’s, dvd’s, kaar-
ten en cadeauartikelen. Nu de zo-
merperiode voorbij is, is De Ichtus-
shop weer drie dagen per week ge-
opend. De openingstijden van De 
Ichtusshop zijn elke dinsdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat 
12, tel. 0297-363353. 

Ichtusshop op de braderie

Aalsmeer - De nieuwe sportruim-
te van Fitness Aalsmeer is klaar! 
Aanstaande zaterdag 6 septem-
ber wordt dit met een feestelijke 
opening gevierd. Leden én niet-le-
den zijn vanaf 14.00 uur van harte 
welkom om het geheel vernieuwde 
complex aan de  Beethovenlaan 114 
te komen bekijken. In ongedwongen 
sfeer kan kennis gemaakt worden 
met de voorzieningen van het sport-
complex. Verspreid over de middag 
worden er verschillende demonstra-
ties gegeven.
Na een verbouwing van een half jaar 
is het zeker de moeite waard om de 
nieuwe ruimte te komen bekijken. 

Noemenswaardig is dat de fitness-
ruimte dezelfde hoogte heeft als een 
tennishal, wat een enorm ruimtelijk 
effect geeft. Door de glazen voorge-
vel met uitzicht over het park heb je 
nu het gevoel écht buiten te spor-
ten. Werkelijk alles is aangepast aan 
de eisen van deze tijd: klimaatbe-
heersing, nieuwe apparatuur, nieu-
we leszalen. Te veel om op te noe-
men.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
aanstaande zaterdag langs tijdens 
de feestelijke opening. Iedereen is 
welkom tussen 14.00 en 18.00 uur. 
De hapjes en champagne staan 
klaar! 

Hapjes en champagne staan klaar
Opening Fitness Aalsmeer

Heimwee naar het bloemencorso?
Dvd corso in aanbieding
Aalsmeer - Op de eerste zaterdag 
in september is het precies een jaar 
geleden dat het laatste Aalsmeer-
se bloemencorso door de straten 
reed. Velen zullen dit jaar met enige 
weemoed terugdenken aan de zes-
tig jaar dat het corso een vast ge-
geven was. De rijke historie van het 
evenement is vastgelegd op de dvd 
‘Vergeet Mij Niet’. Tijdens de corso-
braderie op zaterdag 6 september is 
deze film voor een speciale prijs te 
koop.
De documentaire Vergeet Mij Niet 
toont onder andere uniek historisch 
beeldmateriaal en interviews met 
bekende kopstukken van het cor-
so door de jaren heen. De film bevat 
ook een reportage ‘achter de scher-
men’, waarin een indruk wordt ge-
geven van wat er bij komt kijken om 
een corso te bouwen en te organi-
seren. Verder wordt er speciale aan-
dacht besteed aan het laatste bloe-
mencorso in 2007. De makers ver-
kregen via de NCRV en Beeld en 
Geluid unieke beelden van bijvoor-
beeld het Polygoon Journaal uit de 
beginjaren vijftig. Ook via particu-
lieren werden bijzondere beelden 
uit het archief opgedoken, bijvoor-
beeld van het veilproces in de jaren 
dertig. Via interviews met bekende 

corsomensen wordt de ontwikke-
ling van het bloemencorso verteld. 
Voormalige ontwerpers als Frits Vo-
gel en Koos Zuidgeest komen aan 
het woord, maar bijvoorbeeld ook 
oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te en oud-corsovoorzitter Henk de 
Groot. ‘De ‘grande finale’ van de 
film is een spectaculair beeldver-
slag van het laatste bloemencorso, 
onder andere gefilmd in het Olym-
pisch Stadion in Amsterdam. Er is 
dit jaar wel geen corso meer, maar 
de jaarlijkse braderie in het eerste 
weekend van september vindt wel 
plaats. Op de braderie in het cen-
trum is er een speciale aanbieding 
van de dvd over het bloemencorso. 
De dvd is verkrijgbaar in de kraam 
bij boekhandel Bruna in de Zijd-
straat voor slechts 14,50 euro (win-
kelprijs is 19,95). Deze aanbieding 
geldt alleen tijdens de braderie van 
10.00 tot 17.00 uur.

Vergeet Mij Niet is een professione-
le documentaire van filmproductie-
bedrijf Vidimax en journalistiek bu-
reau C.T.C. Hoffscholte. Van de dvd, 
die sinds 1 december 2007 verkrijg-
baar is, zijn inmiddels meer dan 1100 
exemplaren verkocht. Voor meer in-
formatie: www.corsofilm.nl.

Kudelstaart - Dierendag is het nog 
even niet, maar volgende week vrij-
dag 12 september kunt u alvast 
wel op de foto gaan met uw huis-
dier. Faunaland Kudelstaart heeft 
dan namelijk een huisdierenfoto-
graaf over de vloer van de goed ge-
sorteerde dierenspeciaalzaak. Tus-

sen 11.00 en 17.00 uur kunnen be-
langstellenden terecht. Leuk met de 
hond, konijn, cavia of lieve kat op de 
foto? U/je bent vrijdag 12 septem-
ber van harte welkom bij Faunaland 
in het winkelcentrum Kudelstaart. 
Noteer alvast in de agenda dus! In-
formatie: 0297-368545.

Volgende week huisdieren- 
fotograaf bij Faunaland

Megategel in tuin Nieuwe 
Meerbode gedeponeerd
Aalsmeer - Maandagavond werd 
de Nieuwe Meerbode ‘verblijd’ met 
een zeer zware stelcon-plaat van 
500 kilo. 
De loodzware steen werd door ‘een 
onbekende’ op het terrein van het 
krantenkantoor gedeponeerd. De 
opdruk, ‘Hij stinkt als een Penta’ 
deed vermoeden dat het hier ging 
om een stunt van een Pramenrace-
team. En dat klopte. Ook SPIE-voor-
zitter Wim Tas schijnt een loodzwa-
re tegel in zijn voortuin te hebben 

‘ontvangen’. Zwaar geschut voor een 
tuin en een terras, die daar natuur-
lijk niet echt op berekend zijn. Hoe-
wel het een ‘grap’ was, kon niet ie-
dereen er de humor van inzien. De 
directie van de krant trok hoog zijn 
wenkbrauwen op bij het aanschou-
wen van de 500 kilo-plaat op de nèt 
nieuw aangelegde bestrating. Ge-
lukkig is er geen schade geconsta-
teerd aan het terrein. Het moge dui-
delijk zijn: dit was niet de steen der 
wijzen...

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
6 september wordt in het centrum 
van de jaarlijkse braderie gehouden. 
De Zijd-, Markt-, School- en Dorps-
straat komen vol te staan met kra-
men. Total Copy Service zorgt in de 
Dorpsstraat voor gezelligheid met 
leuke acties en activiteiten voor jong 
en oud. De braderie is van 10.00 tot 
17.00 uur. Net als voorgaande jaren 
kunnen bezoekers bij de kraam van 
Total Copy Service in de Dorpsstraat 
een honderdtal historische foto’s 
van Oud Aalsmeer bekijken en zelfs 
direct laten afdrukken in de winkel. 
Het is ook mogelijk om een selectie 

van de oude foto’s op een kalender 
te laten drukken. In de Dorpsstraat 
staan verder ook een aantal prach-
tige historische motoren die aan de 
Historische Bloemen Race Aalsmeer 
(HiBRA) op 14 september mee zul-
len doen. Voor speciaal bier kunt u 
in de Dorpsstraat ook terecht bij de 
lokale Scone bierbrouwers, die zich 
in de Dorpsstraat presenteren.  Voor 
de kinderen staat in de Dorpsstraat 
een groot springkussen klaar, waar 
ze zich helemaal op uit kunnen le-
ven. Zij, die daarna nog energie over 
hebben, kunnen hun krachten uit-
testen op de kop van jut.  

Zaterdag tijdens de braderie
Oude foto’s afdrukken bij 
Total Copy Service
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Aalsmeer leefbaar én bereikbaar 
“De infrastructuur in en rondom Aalsmeer gaat 
enorm veranderen met de omlegging van de 
N201. We willen van deze gelegenheid gebruik 
maken om de gehele verkeerssituatie in Aalsmeer 
te verbeteren. In 2007 is Kadernota Verkeer- en 
vervoerplan gereed gekomen. Dat was echt een 
mijlpaal. De Kadernota heeft veel discussie opge-
roepen, vooral de aanleg van de Noordvork en de 
‘knip’ in de Burgemeester Kasteleijnweg viel niet 
bij iedereen in goede aarde. Maar het gaat hier 
om beslissingen van de gemeenteraad, dat lijken 
mensen wel eens te vergeten. In 2008 hebben we 
verschillende bijeenkomsten georganiseerd over 
de verdere invulling van het 
Verkeer- en vervoerplan. 
We vinden het belangrijk 
dat zoveel mogelijk men-
sen hun mening geven over 
zaken als bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en het 
openbaar vervoer. Een be-
langrijk onderdeel van het 
plan is de wegencategori-
sering, waarbij we de func-
tie en het gebruik van een 
groot aantal wegen tegen 
het licht zullen houden. De 
bedoeling hiervan is dat we 
straks over een zo effi ciënt en veilig mogelijk 
wegennet beschikken. Maar ook hier zullen we 
weer te maken krijgen met tegengestelde belan-
gen.” 

Waterplan
Ook als het om water gaat, spelen er veel tegen-
gestelde belangen in Aalsmeer. Watersportbedrij-
ven, vissers, natuurorganisaties, recreanten, ze 
hebben allemaal hun eigen ideeën over hoe de 
gemeente het beste met water kan omgaan. In 
2007 heeft de gemeente – in samenwerking met 
het hoogheemraadschap van Rijnland - verschil-
lende keren met al deze partijen gepraat om te 
komen tot het Waterplan Aalsmeer, dat naar ver-
wachting in het derde kwartaal van dit jaar zal 
worden vastgesteld door de gemeenteraad. Wet-
houder Fransen: “Ondanks al die verschillende 
belangen is de participatie rondom het Waterplan 
heel goed verlopen. Mensen luisterden echt naar 

elkaar, er ontstond begrip voor elkaars standpunt 
én voor de uiteindelijke besluiten die zijn geno-
men.” De belangrijkste punten uit het Waterplan 
zijn de verbetering van de ecologische kwaliteit 
van het water, het voorkomen van grondwater-
overlast en meer ruimte voor recreatie. 
Een onderdeel van het Waterplan dat de aanko-
mende tijd zal worden opgepakt is het bagger-
probleem. Wethouder Fransen: “Als we hier niets 
aan doen, zal de Westeinder straks dichtslibben 
tot een diepte van maar 40 centimeter. Bij het 
baggerprobleem wijst iedereen naar iedereen en 
spelen veel tegengestelde belangen. Zo willen de 
jachthavenbedrijven graag diep water, maar de 

natuurorganisaties willen 
hier geen grote boten. Dit 
jaar zullen we met elkaar 
om tafel gaan zitten, waar-
bij we samen zullen zoeken 
naar oplossingen.”

Uitbesteding van het 
onderhoud van de 
buitenruimte
Eind 2007 heeft de raad 
besloten 500.000 euro te 
bezuinigen op de afdeling 
Beheer, Toezicht en On-
derhoud (BTO). Het beheer 

van grijs en groen zal worden uitbesteed aan een 
marktpartij. Fransen: “We zijn dit jaar gestart 
met het uitbestedingtraject. We weten nog niet 
precies hoe dit allemaal gaat lopen. We realise-
ren ons dat dit plan voor veel onzekerheid zorgt 
voor de mensen van de gemeentewerf. We zul-
len er echter voor zorgen dat zij onder dezelfde 
condities en arbeidsvoorwaarden kunnen blijven 
werken.”

Schiphol 
Verder heeft Fransen de afgelopen twee jaar ge-
streden tegen de geluidsoverlast door Schiphol. 
“Maar dat heeft ons nog niet veel opgeleverd. In 
juni 2007 heeft de Tafel van Alders, waarbij alle 
betrokken partijen samenkomen, haar eerste ad-
vies uitgebracht. Daarin staat dat Schiphol mag 
groeien tot 480.000 vliegbewegingen in 2010. 
Verder zijn er twee convenanten afgesloten om 
de hinder te beperken en de leefomgeving te 
verbeteren. Wij zijn hier als enige partij niet ak-
koord mee gegaan, omdat we vonden dat er bo-
terzachte afspraken instonden. We hebben helaas 
gelijk gekregen, want er is praktisch gezien niets 
gerealiseerd van deze convenanten. Nu de andere 
partijen dit hebben gezien, zijn ze gelukkig ook 
harder geworden.” Om sterker te staan in de dis-
cussie over geluidsoverlast, heeft de gemeente 
Aalsmeer besloten eigen geluidsmeetpunten in 
te richten. “Door geluidsoverlast te meten, weet 
je wat er écht gebeurt. Met de meetgegevens 
kunnen we ons betoog goed onderbouwen.” De 
gemeente beschikt al over vier meetpunten en 
daar komen er dit jaar nog drie bij. 

Verloren jaar voor Wijkgericht werken
In januari 2007 sloot de gemeente Aalsmeer een 
convenant met de wijkraden, met als doel hen 
meer te betrekken bij plannen van de gemeente. 
Ondanks alle hoge ambities heeft het Wijkgericht 
werken vorig jaar weinig opgeleverd. Wethouder 
Fransen: “2007 was een verloren jaar voor het 
Wijkgericht werken. De wijkraden zijn erg onte-
vreden en ik geef ze gelijk. We hebben gemerkt 
dat we zo’n belangrijk onderwerp als Wijkgericht 
werken niet bij één persoon moeten neerleggen, 
dat maakt het te kwetsbaar. In de loop van dit 
jaar zullen drie communicatieadviseurs worden 
gekoppeld aan de wijkraden. Iedere adviseur 
krijgt twee wijken in zijn of haar pakket. Dan 
kan bij ziekte en vakantie het werk gewoon door-
gaan.” 

WETHOUDER RONALD FRANSEN (PACT AALSMEER)

“We hebben te maken met 
veel tegengestelde belangen”

Terugblik op het eerste jaar
“Sinds 15 augustus 2008 ben ik een jaar burge-
meester van Aalsmeer. Wat me is opgevallen, is 
dat de gemeente ondanks zijn groei nog steeds 
een dorps karakter heeft. Mensen zijn heel ac-
tief, doen veel aan sport, muziek en vrijwilligers-
werk. Dat zorgt voor veiligheid en geborgenheid. 
Mensen doen het hier samen, daar mag je heel 
blij mee zijn. Tegelijkertijd gebeurt er veel in 
Aalsmeer op het gebied van economie, woning-
bouw en infrastructuur en heeft Aalsmeer veel 
grote ondernemingen binnen zijn grenzen die 
internationaal zijn georiënteerd. Maar ook deze 
ondernemers zijn ook heel erg begaan met de 
samenleving waarin ze wo-
nen. Heel bijzonder.”

Regionalisering van de 
brandweer
“Sinds 1 januari 2008 maakt 
de brandweer Aalsmeer met 
zes andere korpsen deel uit 
van het regionaal korps 
Brandweer Amsterdam-
Amstelland. Op deze ma-
nier wil de brandweer het 
niveau van de rampen- en 
crisisbeheersing verhogen. 
Bij een ramp kan de brand-
weer nu in de hele regio snel over voldoende 
middelen en mensen beschikken, die bovendien 
allemaal volgens dezelfde protocollen werken. 
Toch was niet iedereen blij met deze stap, want 
de regionalisering betekent ook het einde van 
het afzonderlijke korps van Aalsmeer. Het brand-
weerkorps in Aalsmeer heeft veel vrijwilligers, 
een heel duidelijke eigen identiteit en een soci-
ale functie in het dorp. Het korps is bijvoorbeeld 
bij alle evenementen aanwezig. Daarom willen 
we ervoor zorgen dat de Aalsmeerse brandweer 
vooral in het eigen dorp de zorg blijft leveren. Zo 
houdt het korps toch zijn Aalsmeerse karakter.” 

Handhaving 
“In 2007 heeft de gemeenteraad nieuwe prio-
riteiten voor handhaving vastgesteld. Het gaat 
hierbij onder andere over handhaving van woon-
schepen, onrechtmatige bewoning en snelvaren 
op de Westeinderplas. We hebben de afgelopen 
tijd te weinig aan handhaving kunnen doen, 
omdat we niet voldoende mensen hadden. Maar 
dat is inmiddels opgelost en we willen nu een 
inhaalslag maken op het gebied van de illegale 
kamerverhuur, dat voor veel overlast zorgt in de 
wijken. In 2007 hebben we vastgesteld onder 
welke voorwaarden kamers mogen worden ver-
huurd. We gaan streng optreden tegen illegale 
huisvesting, maar we willen tegelijkertijd zoeken 
naar oplossingen voor de mensen die hierdoor 
op straat komen te staan. Grootschalige huisves-
ting kan wellicht een oplossing zijn, maar daarbij 
stuiten we vaak op onwil van omwonenden. We 
zullen bij het zoeken naar oplossingen gaan sa-
menwerken met uitzendbureaus die deze mensen 
in dienst hebben, want wij vinden dat zij mede-
verantwoordelijk zijn voor goede huisvesting.”

 

Dialoog tussen burger en bestuur
“We willen als gemeente burgers zoveel mogelijk 
betrekken bij beleidsvorming. We hopen daardoor 
betere plannen te kunnen maken en meer draag-
vlak te creëren. Vorig jaar hebben we een Hand-
reiking Participatie gemaakt, waarin we aangeven 
hoe we burgers bij het maken van plannen willen 
betrekken. Een goed voorbeeld van een geslaagd 
participatietraject is de Gebiedsvisie. Participatie 
is echter geen doel op zich en soms kun je men-
sen niet bij een onderwerp betrekken, want dan 
gaan veel zaken niet door. We moeten daarom 
goed bedenken bij welk onderwerp we burgers 
betrekken, hoe we dat gaan doen en waarover 

ze kunnen meepraten. Het 
gaat je als gemeente nooit 
lukken om 100% tevreden 
burgers te hebben. Maar 
het is wél belangrijk dat 
we onze besluiten goed 
uitleggen en tijdig men-
sen inlichten. We moeten 
daarom ook hard werken 
aan verbetering van onze 
communicatie.”

E-dienstverlening
“Eind februari hebben we 
het digitale loket geopend. 

Burgers kunnen nu tien producten, zoals een 
uittreksel van de burgerlijke stand of aangifte 
hondenbelasting, via het internet opvragen. 
Het digitale loket betekent een verbetering van 
de dienstverlening, want mensen hoeven niet 
meer in de rij te staan bij het gemeenteloket. 
Op 1 januari 2009 kunnen mensen ook een om-
gevingsvergunning aanvragen via het internet. 
Dit is voor de gemeente een ingrijpend project, 
omdat er verschillende afdelingen bij zijn betrok-
ken. Het is de bedoeling dat in 2015 burgers alle 
producten van de gemeente digitaal kunnen aan-
vragen en de gemeente hét klantencontactpunt 
voor de gehele overheid zal zijn. Na deze eerste 
start willen we nu versneld verder gaan met de 
e-dienstverlening.”

Financiën
“Omdat we in het verleden veel hebben geïn-
vesteerd en te maken hebben gehad met onver-
wachte uitgaven, zoals de scholenbouw, moeten 
we nu bezuinigen. We moeten dus heldere keuzes 
maken en duidelijk zijn als dingen niet kunnen. 
Dat vereist discipline. Overigens wordt in som-
mige dingen wél geïnvesteerd, zoals de leer-
plichtfunctie, handhaving en het verbeteren van 
de planning & control cyclus.”

Verdere samenwerking Uithoorn/Aalsmeer
“In 2006 zijn we gestart met het ‘Samen En Toch 
Apart’ - traject met Uithoorn. Deze samenwer-
kingsvorm was betrekkelijk vrijblijvend en had 
vooral betrekking op de uitvoering van de belas-
tingen, Sociale Zaken en Wonen, Welzijn en Zorg. 
De Rijksoverheid hevelt echter steeds meer taken 
over naar de gemeentes. Het wordt steeds moei-
lijker om dat als kleine gemeente allemaal zelf op 
te pakken. Door onze krachten te bundelen met 
de gemeente Uithoorn zijn we minder kwetsbaar 
en kunnen we betere resultaten behalen. 

In juni hebben we besloten een Gemeenschappe-
lijke Regeling op te richten, waarin we verschil-
lende taken zullen onderbrengen, waaronder de 
e-dienstverlening. Dit is een enorm groot project, 
dat consequenties heeft voor alle beleidsterrei-
nen. Op deze manier willen we onze samenwer-
king intensiveren. Een volledige integratie van 
de ambtelijke organisaties lijkt me op langere 
termijn onvermijdelijk, maar zover zijn we nog 
niet. Deze samenwerking is al ingrijpend genoeg. 
Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.” 

BURGEMEESTER PIETER LITJENS 

“Mensen doen 
het hier samen”

“We willen 
de gehele 

verkeerssituatie 
in Aalsmeer te 
verbeteren”

“Door onze 
krachten te 

bundelen met de 
gemeente Uithoorn 

kunnen we 
betere resultaten 

behalen”
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De helft van de collegeperiode zit erop. Wat heeft het 
college de afgelopen periode bereikt, op welke problemen 
is het gestuit en waar zal de komende periode nog hard aan 
worden gewerkt? Kortom, wat is de tussenstand? Co

lleg
e maakt de

tussenstand op

Meer woonruimte voor jongeren en starters 
Voldoende woonruimte voor jongeren en starters 
staat al lang bij de gemeente bovenaan de agen-
da. Nijmeijer: “In 2007 hebben we een convenant 
woonruimteverdeling afgesloten met de gemeen-
ten binnen de Stadsregio. Belangrijkste punt 
hiervan is dat we voor een groter percentage van 
de huurwoningen zelf de regels voor de verdeling 
kunnen vaststellen. Dit betekent we dat meer 
woningen kunnen toewijzen aan Aalsmeerders.” 
Daarnaast zal de gemeente meer startersleningen 
uitgeven.“We geven al enkele jaren bij specifi eke 
projecten goedkope leningen uit voor starters op 
de woningmarkt. Sinds kort stelt het ministerie 
VROM ook geld voor star-
ters beschikbaar. Door aan 
te haken bij deze regeling, 
kunnen nu tweemaal zo-
veel mensen in aanmerking 
komen voor een lening. 
Onlangs hebben we voor 
Bilderdammerweg star-
tersleningen uitgegeven en 
straks kunnen ook mensen 
die aan de Lijnbaan een 
huis willen kopen zich hier-
voor aanmelden.”

Meedenken over de 
gebiedsvisie 
Waar willen we in de toekomst met Aalsmeer naar 
toe, hoe willen we Aalsmeer verder ontwikkelen? 
Dat zijn de vragen waar de gemeenteraad en het 
college zich de afgelopen tijd over hebben gebo-
gen. Het participatietraject rondom de gebieds-
visie is goed verlopen, vindt Nijmeijer. “We heb-
ben eerst alle belangenorganisaties gesproken, 
waaronder de sportverenigingen, het onderwijs 
en het bedrijfsleven. Daarnaast hebben we een 
ambtelijke sessie gehad in de zomer van 2007 
en vervolgens een sessie met het college en de 
verschillende fracties. Dat heeft een werkdocu-
ment opgeleverd, dat we op internet hebben ge-
plaatst.” Vervolgens heeft de gemeente op alle 
mogelijke manieren de burger om zijn mening 
gevraagd. “We hebben eerst informatie verspreid 
via huis-aan-huisbladen en het internet. Ver-
volgens hebben we naar de mening van mensen 
gevraagd via het internet, dorpsgesprekken en 
straatinterviews. Zelf heb ik veel mensen bij de 
straatinterviews gesproken. Dat is de beste input 
die je kunt krijgen, je krijgt dan zoveel verschil-
lende mensen te spreken! We hebben inmiddels 
honderden meningen verzameld. En ja, daar zit 
zeker een grote lijn in! Burgers van Aalsmeer wil-
len onder andere meer woningen voor ouderen 
en jongeren, meer aandacht voor recreatie en 
toerisme en meer voorzieningen voor jongeren. 
Het mooie aan de gebiedsvisie vind ik dat we het 
samen doen.” Na de zomer wordt de gebiedsvisie 
verder uitgewerkt en besproken in het college. 
Daarna zal het stuk naar de Raad gaan en wordt 
het ter inzage gelegd.

Green Park Aalsmeer
Verder is de gemeente bezig met de verdere ont-
wikkeling van Green Park, een bedrijvenpark dat 
zal worden aangelegd langs de nieuwe N201. Nij-
meijer: “Vorig jaar heeft het beeldkwaliteitplan 
van Green Park de Arie Keppler Prijs gewonnen 
als voorbeeld van een plan waarbij architec-
tuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening op een 
mooie wijze zijn gecombineerd. We zijn nu bezig 
met het uitgeven van kavels, het eerste bedrijf 
is nu aan het bouwen. Er is goede belangstel-
ling, maar het loopt nog geen storm. Dat heeft 
er natuurlijk mee te maken dat de weg nog niets 
is omgelegd. Maar dat komt wel goed.”

Green Port Aalsmeer
Verder werkt de gemeente samen met de pro-

vincie en de gemeenten Amstelveen, Haarlem-
mermeer en Uithoorn aan Greenport Aalsmeer. 
Nijmeijer: “Met dit plan willen we Aalsmeer 
blijvend kunnen profi leren als hét centrum in de 
wereld op het gebied van bloemen. Het plan zal 
voor Aalsmeer zorgen voor extra impulsen op het 
gebied van economische ontwikkeling en ruim-
telijke kwaliteit. Het ligt nu ter inzage en zal 
als onderlegger fungeren voor de structuurvisie 
van de provincie.” Inmiddels worden de eerste 
kavels uitgegeven van het project Primaviera in 
Rijsenhout, dat gaat over ruim 200 hectare nieu-
we glastuinbouw. Nijmeijer: “De samenwerking 
verliep in het begin, maar dat komt omdat de 

gemeenten tegengestelde 
belangen hebben. Zo heeft 
Amstelveen weinig oog 
voor glastuinbouw. Maar 
alle colleges zijn nu ak-
koord gegaan. Ik verwacht 
dat het plan dit jaar in alle 
gemeenteraden zal zijn be-
handeld.”

Enorm veel 
bouwprojecten
De afgelopen tijd zijn 
enorm veel bouwprojecten 
opgestart en verder ont-

wikkeld, zoals het bedrijventerrein aan de Zwarte 
weg, de woningbouwprojecten de Baccarastraat, 
de Werven en de Rietlanden. Bij de meeste pro-
jecten loopt de bouw heel voorspoedig. Nijme-
ijer is zelf erg te spreken over Nieuw-Oosteinde, 
waar in 2007 700 woningen zijn opgeleverd. 
“Het wordt daar heel mooi. Je hoort wel eens 
gemopper over dat alles zo lang duurt. Maar als 
je de mensen zelf spreekt hebben ze begrip voor 
de situatie.” De bouwprojecten in Dorp verlopen 
echter nog steeds moeizaam. “In 2007 zijn de 
woningen in de Markstraat en de Seringenstraat 
opgeleverd en is de Seringenstraat heringericht. 
Ik ben blij dat er nu gebouwd wordt achter de 
ABN-AMRO. Maar de herinrichting van het Praam-
plein is een lastig proces. Daarover gaan we na 
de zomer weer verder praten in de Raad.” 

WETHOUDER BERRY NIJMEIJER (VVD)

“De beste input voor je 
plannen krijg je op straat”

Jeugdbeleid
“Al in de eerste begrotingsraad in 2006 heb ik 
aangegeven dat ik de jeugd- en jongerenpro-
blematiek heel belangrijk vind”, zegt wethouder 
Jaap Overbeek. “De overlast die veel jongeren 
veroorzaken is erg vervelend en daar moeten we 
tegen optreden. Maar handhaven alleen is niet 
voldoende, we moeten ook verder kijken. Vaak, 
maar gelukkig niet altijd, komen deze jongeren 
uit gezinnen waar meerdere problemen spelen, 
zoals schulden, alcoholmisbruik, depressies. We 
willen dus ook iets doen aan de oorzaken.” 
Sinds begin juli is de concept-nota Ondernemend 
Jeugd- en Gezinsbeleid klaar. Overbeek: “Hierin 
stellen we dat de gemeente 
ervan uitgaat dat ouders 
in de eerste plaats verant-
woordelijk zijn voor de zorg 
aan hun kinderen. Maar 
gaat het mis bij het op-
groeien of opvoeden, dan 
moet de gemeente zorgen 
voor een goed hulppakket. 
Zo zijn we in 2007 het pro-
ject Stevig Ouderschap ge-
start, dat wordt uitgevoerd 
door de GGD. Dit programma 
vergroot de opvoedcompe-
tenties van ouders en voor-
komt problemen bij kinderen. Maar als het nodig 
is, gaan we ook kijken wat er zich achter de voor-
deur afspeelt. De GGD en de leerplichtambtenaar 
krijgen daarbij een meer signalerende rol. Verder 
gaan we een Centrum Jeugd en Gezin opzetten. 
Dit wordt een laagdrempelige voorziening, waar 
ouders en jongeren kunnen binnenlopen met 
vragen en waar ze doorverwezen kunnen worden 
naar andere hulporganisaties. Het is de bedoe-
ling dat dit centrum in 2011 zijn deuren opent, 
maar ik ga proberen daar 2010 van te maken.” 
Volgens Overbeek heeft de overlast door jeugd 
ook te maken met een gebrek aan voorzieningen 
voor de jeugd. “We willen in alle drie de wijken 
jongerenwerkers aanstellen en zorgen voor voor-
zieningen voor jongeren. In Kudelstaart willen 
we bijvoorbeeld een jeugdhonk opzetten. Een 
probleem bij de jeugdvoorzieningen is echter de 
fi nanciën, deze plannen staan niet in de begro-
ting. Maar ik wil toch samen met de gemeen-
teraad kijken of de fi nanciële ruimte die er is 
hiervoor gebruikt kan worden.” Overbeek beaamt 
dat het lang geduurd heeft voordat de nota klaar 
was. “Daarom gaan we er nu extra hard mee aan 
de slag.”
 
Onderwijskansenbeleid en schooluitval
“We willen al voordat kinderen naar de basis-
school gaan hun achterstand aanpakken. De 
kinderen worden gescreend bij het Consultatie-
bureau en krijgen dan het programma Opstapje 
aangeboden.” Verder gaat de gemeente de strijd 
aanbinden met schooluitval. “We bieden leerlin-
gen een reboundvoorziening aan, dat betekent 
tijdelijke opvang aan leerlingen die niet meer te 
handhaven zijn op school. Het is de bedoeling dat 
de leerling een niet-vrijblijvend programma volgt 
om binnen enkele maanden een nieuwe start te 
maken in het reguliere onderwijs, waar hij zijn 
schoolloopbaan kan vervolgen en een diploma 
kan halen. We willen deze reboundvoorziening 
uitbreiden met een Go-traject waar de kinderen 
intensief worden begeleid totdat zij hun diploma 
hebben behaald. Deze voorziening is nu nog in 
Amsterdam, maar komt straks in Aalsmeer. Eind 
2008 moet een plan van aanpak gereed zijn.”

Nieuwe schoolgebouwen
De bouw van nieuwe scholen loopt goed, zegt 
Overbeek. “In juli is in Nieuw-Oosteinde de bre-
de school Mikado opgeleverd, dat de thuisbasis 
wordt van verschillende basisscholen, kinderop-

vang, peuterspeelzaal en een mediatheek. De Mi-
kado heeft 34 lokalen, maar het gebouw is nu al 
te klein. Op het dak worden daarom in de herfst 
14 tijdelijke lokalen gebouwd. Ook in Kudelstaart 
zijn we aan het bouwen. Hier komt het de Peda-
gogische Unielokatie Kudelstaart (PUK), dat on-
derdak zal bieden aan de openbare basisschool 
Kudelstaart, de rooms-katholieke basisschool 
Antonius, een peuterspeelzaal, kinderopvang en 
een gymnastieklokaal. Als dit centrum klaar is, 
de oplevering staat gepland voor de zomer van 
2009, hebben we twee belangrijke mijlpalen be-
reikt. Maar klaar zijn we natuurlijk nooit.”
 

Tekort aan kinderopvang
Aalsmeer kampt met een 
groot gebrek aan plaatsen 
in de kinderopvang en de 
buitenschoolse opvang. 
Wat gaat de gemeente 
daaraan doen? “We hebben 
inmiddels een Taskforce 
kinderopvang opgericht, 
die bekijkt hoe groot het 
probleem is en welke nood-
voorzieningen we kunnen 
treffen. Met de uitbreiding 
van De Dolfi jn is inmiddels 
begonnen en in juli heb-

ben we besloten dat het oude schoolgebouw van 
basisschool De Brug niet zal worden gesloopt, 
maar tijdelijk zal worden verhuurd aan Kinderhof 
Aalsmeer. Maar dat is nog niet voldoende. In ok-
tober willen we met meer oplossingen komen.”
 
Meer aandacht voor sport
“Aalsmeer heeft gelukkig veel sportvoorzienin-
gen, maar dat is ook hard nodig; Aalsmeer is een 
sportieve gemeente. Omdat de gemeente graag 
wil dat sport voor iedereen in Aalsmeer beschik-
baar is, zijn we bezig met een nieuwe Sportnota. 
Hierin kijken we hoeveel mensen er sporten in 
Aalsmeer, wat er leeft op sportgebied en waar-
aan behoefte bestaat. Ook zullen we daarin aan-
geven wat wel en niet mogelijk is. Verder zijn 
we natuurlijk erg blij met het kunstgrasveld bij 
RKAV en zullen binnenkort de binnenbaden van 
het zwembad worden opgeknapt. Maar vooral in 
Oost bestaat er behoefte aan meer sportvoorzie-
ningen.”

WETHOUDER JAAP OVERBEEK (CDA)

“We willen vanaf nu 
wat sneller gaan”

“Aalsmeer blijft 
hét centrum in 
de wereld op 

het gebied van 
bloemen”

“We willen ook 
kijken naar de 
achtergronden 
van de jeugd- 
en jongeren-

problematiek.”
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Burgemeester Pieter Litjens draaide zijn hand niet om voor een kwartiertje 
springen. De trampolines van Omnia hadden grote aantrekkingskracht op de  
kleintjes, voor wie ‘Aalsmeer 2000’ een speciale middag organiseerde afge-
lopen zaterdag. 

Kindermiddag schot in de roos
Kleinste bezoekers vermaken 
zich opperbest bij watertoren
Aalsmeer - Trampolinespringen, 
een ballonenwedstrijd, gratis limo 
en snoep en met mama en papa 200 
treden naar de top van de waterto-
ren klimmen... allemaal dingen waar 
je als kind blij van wordt! Afgelo-
pen zaterdag organiseerde stich-
ting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000 
een speciale middag voor de klein-
ste bezoekers aan het monument. 
Ondanks of dankzij het prachtige 
zomerweer telde de initiatiefgroep 
honderden kinderen. Ze kwamen 
langs met ouders of opa en oma en 
kregen bij binnenkomst een kaartje 
waarmee ze een keer gratis konden 
trampolinespringen, gratis naar bo-
ven mochten in de watertoren en li-
monade en snoep kregen. Aalsmeer 
2000 trakteerde omdat de waterto-
ren ‘jarig’ is dit hele jaar. Tachtig jaar 
om precies te zijn. Nadat de 80-ja-
rigen vorige maand een gezellige 
middag kregen aangeboden, was 
het nu de beurt aan de kinderen. 
Sportvereniging Omnia verleende 
haar medewerking en gaf de hele 
middag door spectaculaire demon-
straties. Zo hoog als de top van de 
watertoren kwamen ze niet, maar 
indrukwekkend waren de sierlijke 
sprongen zeer zeker!
Ook buiten te vinden waren de bal-
lonnen die met een kaartje er aan 
de lucht in werden gelaten. Wel-
ke ballon zou het verst uit de slin-
ger terechtgekomen zijn? Er wor-
den drie prijzen uitgeloofd, aan wel-
ke drie kinderen, dat wordt later de-
ze maand bekendgemaakt. Een an-
dere wedstrijd was er speciaal voor 
de wat ouderen jeugd. Wie later ar-
chitect wil worden - net als ir Sang-
ster die in 1928 de watertoren van 
Aalsmeer ontwierp - kan de toren 
op creatieve wijze tekenen of schil-
deren. De ‘kunstwerken’ zijn nog 
steeds in te leveren per post bij PR 

Watertoren, Bisschop Koenraad-
straat 2, 1433 HS Kudelstaart. In-
lichtingen: 06-50284402.
Er zijn al wat inzendingen binnenge-
komen zaterdag jl. maar meedoen 
kan nog tot en met 15 september!
De inzendingen komen in de wa-
tertoren te hangen dus zijn zicht-
baar voor bezoekers. Wie weet wel-
ke bouwtekenaar, kunstenaar of ar-
chitect in spé er ontdekt wordt! Ook 
met deze tekenwedstrijd zijn prijzen 
te verdienen. De mooiste drie ko-
men in aanmerking voor 60, 40 of 
20 euro. 

Burgemeester op trampoline
Stichting Aalsmeer 2000 kijkt te-
rug op een geslaagde kindermid-
dag. De limonade nam gretig aftrek 
en dat gold ook voor de andere ver-
snaperingen. Er is geen enkel kind 
met hoogtevrees gesignaleerd; de 
kleintjes - wel onder begeleiding - 
gingen maar wat graag naar boven 
om van het uitzicht te genieten. “Kijk 
mam, daar staat de school!” Zo maar 
een uitroep van een enthousiast wa-
tertorenbeklimster. Ook enthousiast 
was de voltallige familie Litjens. Het 
burgemeesters-echtpaar kwam sa-
men met hun drie kinderen op be-
zoek bij de ‘jarige’ watertoren. Pieter 
Litjens maakte een aantal sprongen 
op de trampoline en zijn kinderen 
volgden dapper het voorbeeld. Ook 
stichtingvoorzitter Dirk van Leeu-
wen deinsde niet terug voor enke-
le sprongen. De vermaarde trampo-
linespringer die in zijn jonge jaren 
op Europees niveau aan deze sport 
deed, trok zijn pakjasje uit en toon-
de het publiek dat hij het kunstje 
nog niet verleerd was. Terecht ap-
plaus dus voor de voorzitter die met 
zijn stichting ook zondag op een te-
vreden aantal bezoekers voor de to-
ren mocht rekenen! 

Training RKDES 
voor 5-jarigen
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
6 september start bij RKDes weer 
de training voor vijfjarigen. De trai-
ningen beginnen om 9.30 uur en 

duren tot 10.30 uur. Het eerste half 
uur doen de kids oefeningen met de 
bal, daarna volgt een korte pauze 
met limonade en tot slot wordt een 
partijtje gespeeld. 
De trainingen zijn voor kinderen van 
vijf jaar en voor jongens en meis-
jes die voor 1 februari 2009 vijf jaar 
worden.

Voorstelling op 18 september
Circus Bongo in Aalsmeer
Aalsmeer - De nostalgische woon-
wagens, de authentieke theater-
tent, de sfeervolle aankleding en 
de prachtige decoraties zijn reeds 
30 jaar de ingrediënten van het Ne-
derlandse Circus Bongo. Wat in 
1978 begon als kindercircus groei-
de uit naar een volwassen circus-
bedrijf, waarbij is vastgehouden aan 
de sfeer van lang vervlogen tijden. 
Wie het circus bezoekt, komt te-
recht in een circus uit een prenten-
boek. Een computergestuurde licht- 
en geluidsinstallatie verraadt echter 
dat er een voorstelling gaat plaats-
vinden die eigentijdse technieken 
combineert met authentieke circus-
vormen.

Totaal concept
Om het 30-jarig jubileum kracht bij 
te zetten, is een bijzondere selectie 
gemaakt van circusartiesten. Zowel 
op het gebied van dierendressuur 
als acrobatiek viert Circus Bongo 
met deze productie hoogtij. Want de 
voorstelling is inmiddels meer dan 
alleen paardje links, paardje rechts. 
Het is een totaalconcept waarbij de 
artiesten, de kostuums en rekwisie-
ten zijn afgestemd op een verhaal 
met theatrale vormen. Een artistiek 
team werkte maar liefst een jaar 
lang aan de jubileumproductie ‘Sur-
prise’. Het personage Bongo beleeft 
op zijn zoektocht naar het clownes-
ke typetje Dropje een enerveren-
de voorstelling. Hun aandeel is po-
etisch, soms hilarisch, maar bovenal 
aandoenlijk. Natuurlijk komen ook 
de circusartiesten ruim aan bod. Het 
duo Phoenix jongleert in hoog tem-
po met ballen, ringen en kegels en 
Maria Lagranova is een trapeze ar-
tieste met de gratie van een film-
ster. Ze komt uit een Pruisische cir-
cusfamilie, die door de circuswereld 

als circusadel gezien wordt en heeft 
de uitstraling van een prinses. De 
dierlijke inbreng in het programma 
is in handen van Eddi Laforte. De-
ze sympathieke Duitser begon zijn 
loopbaan ooit als dresseur van roof-
dieren. Inmiddels heeft hij zijn gren-
zen verlegd en presenteert hij een 
act met tal van boerderijdieren. Het 
huisdier staat centraal en toont de 
dieren in al hun facetten. Handstand 
en motoracrobaat Roberto Lagro-
ni is de Brad Pitt van de circuswe-
reld. Wanneer hij met zijn ronken-
de motor de circuspiste binnenrijdt, 
toont hij handstandacrobatiek van 
hoge klasse en laat hij de rock en 
roll-tijd herleven. Met deze elemen-
ten en alles er omheen probeert Cir-
cus Bongo zich ook in dit jubileum-
jaar te onderscheiden van alle an-
dere circussen. Met dit concept le-
veren de artiesten van Circus Bon-
go het bewijs dat het circus nog al-
tijd bruist en een ‘surprise’ blijft voor 
jong en oud. 

Opa en oma gratis
Op donderdag 18 september wordt 
in Aalsmeer een voorstelling gege-
ven. De woonwagens en de grote 
tent worden neergezet op de par-
keerplaats bij de kinderboerderij in 
de Beethovenlaan in de Hornmeer. 
De voorstelling begint om 16.00 uur. 
Kaarten zijn deze dag tussen 11.00 
uur en 12.00 uur verkrijgbaar aan de 
kassa en de kassa is dertig minu-
ten voor aanvang geopend. Ter ge-
legenheid van haar jubileum houdt 
Circus Bongo een actie voor opa’s 
en oma’s. Als opa voor één kleinkind 
betaalt en oma voor één kleinkind 
betaalt, dan is de toegang voor hen 
gratis. Voor meer informatie kan ge-
keken worden op www.circusbon-
go.nl.

Creatieve cursussen voor 
kinderen bij Werkschuit
Aalsmeer - De werkschuit start op 
dinsdag 23, woensdag 24 en vrij-
dag 26 september weer met creatie-
ve cursussen voor kinderen. De cur-
sus Creatieve vorming is voor kinde-
ren tussen de zes en negen jaar die 
het leuk vinden om met hun handen 
allerlei dingen te maken. Er wordt 
met verschillende materialen, zoals 
klei, brooddeeg en papier maché, 
gewerkt. Elk seizoen maken de kin-
deren weer op een andere manier 
kennis met verschillende materia-
len. De kinderen worden gestimu-
leerd naar eigen inzicht hun crea-
tiviteit te ontwikkelen. Voor jongens 
en meisjes ouder dan tien jaar biedt 
De Werkschuit de cursussen Moza-
iek en Papier maché vanaf 25 sep-
tember. Voor de kinderen die graag 
willen tekenen heeft De Werkschuit 
het Tekenatelier op de woensdag-
middag voor zes tot en met negen 
jarigen en voor tien jaar en ouder.
Het Tekenatelier is bedoeld voor kin-
deren en jongeren die tekenen en of 
schilderen heel erg leuk vinden. Ge-

werkt wordt op grote vellen papier. 
De cursisten kunnen bijvoorbeeld 
hun lievelingsknuffel natekenen en 
schilderen of andere voorbeelden, 
dit wordt na elke les besproken. Bij 
de oudere kinderen wordt ook aan-
dacht besteed aan bepaalde basis-
technieken .

Kinderpartijtje
Bij de werkschuit kan je ook terecht 
voor een creatief kinderpartijtje. Wil 
je eens wat anders? Dan kan je jouw 
verjaardag ook in de Werkschuit vie-
ren. Je mag zelf uitkiezen met welk 
materiaal je wilt gaan werken, bij-
voorbeeld een beeldje van klei of 
brooddeeg maken, figuurzagen, 
een spiegel versieren met mozaïek-
steentjes of beeldhouwen. Voor de 
jongens heeft de Werkschuit de mo-
gelijkheid de soldeerbout ter hand 
te nemen. Voor inlichten over de 
cursussen of een kinderpartijtje. Bel 
Margot Tepas, tel. 0297-340150 of 
stuur een mail naar margot.tepas@
printex-int.com.

RKAV zoekt enthousiaste 
meisjes voor voetbalteams
Aalsmeer - Al 36 jaar timmert  
RKAV aan de Beethovenlaan aan de 
weg wat betreft het meisjesvoetbal. 
Het is een niet meer weg te den-
ken afdeling binnen voetbalvereni-
ging RKAV. Enthousiaste trainsters 
en trainer staan twee keer per week 
op het veld om de meisjes variërend 
in leeftijd van 6 tot en met 23 jaar de 
voetbalkunsten bij te brengen.
Ben jij als meisje ook gegrepen door 
het voetbalvirus? Kom dan gerust 
eens kijken bij een training, gelijk 
meedoen mag uiteraard ook. Heb 
je interesse? Neem dan contact op 
met Ingrid Kempers, tel.0297-340445 
of 06-22456068. Dit seizoen bestaat 
de dames- meisjesafdeling bij RKAV 
uit een dameselftal, een meisjes C-
elftal (12-14 jaar), twee meisjes D-
7tallen (10-12 jaar) en een meisjes 

E-7tal (8-10 jaar). RKAV is op zoek 
naar enthousiaste meisjes die wil-
len voetballen, vooral in de leeftijd 
van 6 tot 8 jaar en 8 tot 10 jaar. In 
de leeftijdsgroep van 8 tot 10 jaar 
zijn er op dit moment teveel meisjes 
voor één 7-tal, maar net nog te wei-
nig voor twee 7-tallen. Ook voor het 
meisjes D-team (10-12 jaar) zoekt 
RKAV nog enthousiaste meisjes die 
willen voetballen. 
Vanaf 5 jaar kan je al een balletje 
trappen bij RKAV. Je start dan in de 
zgn. champions league. Dit is een 
onderlinge competitie met wedstrij-
den van 4 tegen 4. Vanaf 6/7 jaar ga 
je naar de F-pupillen, dan speel je 7 
tegen 7. Vanaf 10 jaar ga je over naar 
een elftal . Voor elke leeftijdscatego-
rieën is er de mogelijk om als meis-
je bij RKAV te voetballen.

Feestelijke happening bij FIQAS
Jonge talenten gekoppeld 
aan eredivisiespelers
Aalsmeer - De 8- tot en met 11-
jarige talenten van handbalvereni-
ging FIQAS Aalsmeer zijn tijdens 
een feestelijke happening allemaal 
gekoppeld aan een eredivisiespe-
ler van de club. De eredivisiespelers 
nemen ieder een jongen onder hun 
hoede die in opleiding is voor de 
topsport. Bij FIQAS Aalsmeer krij-
gen inmiddels in totaal zo’n 50 kids 
extra trainingen om te proberen he-
le goede handballers te worden.
Het afgelopen seizoen heeft eredi-
visieclub FIQAS Aalsmeer een ex-
periment gehouden bij een groep 
van zestien jongens van 10 tot en 
met 12 jaar. Zij trainden iedere dag 
en kregen een bijzonder program-
ma van oefenwedstrijden tegen de 
beste tegenstanders van het land 
en toptoernooien, ook in het buiten-
land. Meest opvallende was dat zij 
tijdens de trainingen naast handbal 
allerlei verschillende sporten deden 
om complete atleten te worden. Dat 
was zo’n succes dat FIQAS Aalsmeer 
haar talentenopleiding nu verbreed 
heeft naar alle jongensgroepen. Al-
le jongens van 4 tot en met 18 jaar 
kunnen extra trainingen en activitei-
ten krijgen als zij de ambitie hebben 
om de topsport te halen. Ook start 
de club dit seizoen met een expe-

riment aan de meisjeskant. De jon-
gens tot 12 jaar krijgen twee of als 
zij wat ouder worden zelfs drie extra 
trainingen met diverse sporten. Bij 
de jongens ouder dan 12 jaar heb-
ben deze extra sessies meer het ka-
rakter van krachttraining en loop-
scholing. Naar mate de kids ouder 
worden krijgen ze ook steeds meer 
handbaltrainingen. Vanaf kleuter-
leeftijd is iedereen minimaal drie 
keer per week ‘in beweging’; vanaf 
tien jaar zelfs iedere dag.
De jongens van 8 tot en met 11 jaar 
zijn nu dus allemaal gekoppeld aan 
een eredivisiespeler. In het pand van 
de hoofdsponsor, automatiserings-
bedrijf FIQAS, tekenden de nieuwe 
deelnemers eerst hun ‘spelerscon-
tract’. Na een toost met champag-
ne en het maken van foto’s, kwa-
men tot grote verrassing van de jon-
gens de eredivisiespelers van de 
club binnen, hun idolen. De eredivi-
siespelers nemen allemaal een ‘pro-
tégé’ onder hun hoede. Zij komen 
bijvoorbeeld langs bij de jeugdtrai-
ningen om hun eigen bescherme-
ling de fijne kneepjes van het vak te 
leren. De fans gingen meteen hun 
idolen aanmoedigen, tijdens een 
wedstrijd tegen een topploeg uit Is-
raël. Dromend van de toekomst!

Cursus ‘Muziek in kring’ 
voor peuters en kleuters
Kudelstaart - Muziekschool Spe-
lenderwijs wil vanaf vrijdag 26 sep-
tember starten met een korte mu-
zikale cursus voor kleuters. Tijdens 
deze cursus die bestaat uit acht les-
sen van 40 minuten kunnen kinde-
ren (4-6 jaar) ontdekken hoe leuk 
het is om bezig te zijn met muziek. 
Aan de hand van een thema gaan 
de kinderen op muzikale ontdek-
kingsreis en komen zo onder ande-
re in aanraking met begrippen als 
`hoog en laag`, `kort en lang`, `hard 
en zacht` en `vlug en langzaam`. Het 
zingen van liedjes en bewegen op 
muziek zal tijdens de cursus een 
grote rol spelen. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van diverse materi-
alen. Ook mogen de kinderen re-
gelmatig experimenteren met aller-
lei soorten (slag)-instrumenten. De 

cursus wordt afgesloten met een 
korte muzikale opvoering voor de 
ouders/verzorgers tijdens de laat-
ste les, waarin de kinderen kunnen 
laten horen en zien wat ze allemaal 
bij `muziek in de kring` geleerd heb-
ben. `Muziek in de kring` wordt ge-
geven in het gebouw van het show-
jachthoornkorps aan de Bilderdam-
merweg in Kudelstaart door mu-
ziekdocente Irma Hogenboom. Er 
zijn twee mogelijkheden voor het 
volgen van de cursus: Op vrijdag-
middag van 13.00 tot 13.40 uur en 
op zaterdagochtend van 11.15 tot 
11.55 uur. De kosten bedragen 52 
euro. Voor meer informatie kan ge-
keken worden op de website www.
muziekschoolspelenderwijs.nl. Op-
geven kan via email: info@muziek-
schoolspelenderwijs.nl.



Diverse spectaculaire attracties
Deelnemers gezocht voor 
spelen op Watersportdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
6 september zal onder de vlag van 
Puur Aalsmeer de eerste Aalsmeer-
se Watersportdag plaatsvinden. Ook 
bij Rekreatiepark Aalsmeer aan de 
Uiterweg 317 staat het deze dag 
bol van de activiteiten. Zo zal er 
naast een uitgebreide watersport-
markt met diverse watersport gere-
lateerde producten, ook volop aan-
dacht  zijn voor sport, spel en fun. 
Juist voor dit onderdeel wil Rekre-
atiepark Aalsmeer graag een op-
roep doen om zo veel mogelijk deel-
nemers enthousiast te maken voor 
diverse spectaculaire waterspelen. 
Een ieder dient zich op de dag zelf 
individueel in te schrijven, maar kan 
wel in groepsverband aan alle acti-
viteiten deelnemen. De inschrijving 
hiervoor is bij een speciaal ingerich-
te stand op de watersportmarkt op 
het parkeerterrein van Rekreatie-
park Aalsmeer aan de Uiterweg 317. 

Kip vangen en koe melken
Er is sport en spel voor twee leef-
tijdscategorieën, voor 12 tot en met 
80plussers  en voor kinderen en 
jeugd tussen de  2 en 12 jaar. Ui-
teraard zijn er leuke prijzen te win-
nen op verschillende onderdelen. 
Voor de jeugd en volwassenen in de 
leeftijdscategorie 12 tot en met 80+ 
zijn de spelen onder andere blinde 
kip vangen, emmertjes race voor 4-
tallen, kelnerbuisrace, waterkak-
race, zeephelling, loopmat over het 
water, waterschavot, ballonsteken 
en boomstamgevecht op een balk 
boven het water. In samenwerking 
met stichting de  Bovenlanden kan 
een kanotochtje in de omgeving ge-
maakt worden. Activiteiten voor kin-
deren in de leeftijdscategorie van 2 
tot en met 12 jaar zijn: ballen gooien, 
blik en ring gooien, clown-basket, 
eendjes hengelen, trilspiraal kroko-
dil, springkussen in vorm van pira-
tenschip, kop van jutje, emmertjes 
race, schminken en verkleedmoge-
lijkheden en koe melken. Voor ieder 
kind is er een prijs! Verder zal er een 
kinderportretfotograaf aanwezig 
zijn, waarbij u de mogelijkheid heeft 

uw (klein)kind te laten portrette-
ren, tegen een strakke achtergrond.  
Maar er is ook een ‘Fun’ fotograaf 
die kiekjes maakt in een bootje, ge-
schminkt of ongeschminkt, verkleed 
of in hun mooiste kleding. Kort-
om het maakt niet uit hoe, de foto-
graaf probeert het te doen zoals u 
het leuk vindt. Gedurende een aan-
tal uren in de middag zal er ook een 
clown rondrijden in een vreemd oud 
autootje en de kinderen kunnen 
desgewenst ook met hem op de fo-
to, of een rondje meerijden. 

Workshop boot maken
Voor de iets grotere kinderen (van-
af 5 jaar) is er een workshop, hoe 
maak ik een bootje van een klomp?  
Met hulp van vrijwilligers en de 
(groot)ouders mogen kinderen een 
bootje maken en deze gaan de deel-
nemers aan het einde van de mid-
dag te water laten. Wie is het eer-
ste aan de overkant en wie heeft 
de mooiste/origineelste boot ge-
maakt? Voor het spelprogramma 
wordt bij het kopen van een deel-
name kaartje een kleine vergoeding 
gevraagd. Omdat de medewerkers 
van het Rekreatiepark aan de Ui-
terweg 317 best begrijpen dat sport 
en spel hongerig en dorstig maakt, 
wordt ook aan de inwendige mens 
gedacht. Er gaan zowel warme als 
koude snacks en drank verkocht 
worden. 
Om  het geheel extra feestelijk te 
maken zal er aan het einde van de 
middag, voor en na de prijsuitrei-
king, live muziek zijn. Uiteraard zal 
er de gehele dag een uitgebreide 
E.H.B.O. post op het terrein aanwe-
zig zijn. Alle sport en spel activitei-
ten zullen plaatsvinden onder lei-
ding van sportdocenten en studen-
ten van de sportacademie te Haar-
lem. Tot slot: Hou er rekening mee 
dat vele spelletjes in en met water 
zijn. Neem dus droge kleding mee. 
Parkeren is deze zaterdag niet mo-
gelijk op het terrein van het Re-kre-
atiepark. Aangeraden wordt vanaf 
het dorp te komen met het treintje, 
de watertaxi of op de fiets.

Vanavond proefdraaien, vrijdag aan
Verlichte tuinen Uiterweg
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
4 september, start om 20.30 uur de 
proefdraai-avond en vanaf vrijdag 5 
september gaan de lichtjes in tui-
nen op de Uiterweg een week lang 
aan. Door het team Buurtverlichters 
zijn al diverse openbare plekken en 
bruggen in de schijnwerpers gezet. 
Ook zo benieuwd hoe de buurters 
dit jaar hun tuinen en waterpartij-
en in het licht-zonnetje hebben ge-
zet? Zeker gaan kijken! Aangeraden 
wordt zoveel mogelijk de tuinen per 
fiets of al wandelend te gaan be-
kijken. De Uiterweg loopt dood en 
draaien met auto’s is niet gemak-
kelijk. Om extra gezelligheid aan 
de verlichte buurt te geven, worden 
nagenoeg iedere avond activiteiten 
georganiseerd. Op maandagavond 
8 september worden prikburwed-

strijden gehouden in samenwerking 
met de IJsclub. Er wordt gestreden 
om het kampioenschap van de Ui-
terweg. De wedstrijden zijn op Ui-
terweg 188 en de aanvang is 20.00 
uur. Op dinsdagavond 9 september 
komt shantykoor De Poelzangers 
bekende zeemansliederen zingen 
op het terrein van W.V. Aalsmeer 
aan de Uiterweg 155 vanaf 21.00 
uur. Woensdagavond 10 septem-
ber verzorgen de overbekende Dip-
pers een show met zang- en kwast-
kunsten bij scheepswerf Enthoven 
aan de Uiterweg 161. Ook dit spek-
takel begint om 21.00 uur. Donder-
dagavond 11 september tot slot kan 
meegezongen worden met smart-
lappenkoor Denk aan de Buren op 
het schoolplein aan de Uiterweg 
154 vanaf 21.00 uur. 

Prikburkampioenschap op 
de Uiterweg maandag
Aalsmeer - Maandagavond 8 sep-
tember start om 20.00 uur een prik-
burwedstrijd op een ondergelopen 
privébaan op nummer 188 aan de 
Uiterweg. Er gaat gestreden worden 
om het kampioenschap van de Ui-
terweg. De organisatie is in handen 
van IJsclub Uiterweg en het comité 
Buurtverlichters. De koek- en zopie-
tent zal niet ontbreken op deze spe-
ciale avond met chocomel en roze 

koeken! Er zijn prijzen te winnen in 
de categorieën: Dames, heren, jon-
gens en meisjes. De inschrijving is 
geheel gratis. Neem wel uw orginele 
IJsclub Uiterweg muts mee!!

Het parcours is totaal wakvrij. Er zal 
tussen de manches door steeds ge-
veegd worden. Komt allen prikbur-
ren en geniet onderweg alvast van 
de vele verlichte tuinen!

Zaterdag 6 september boordevol activiteiten
Vier evenementen bundelen 
krachten in ‘Puur Aalsmeer’ 
Aalsmeer - Het bloemencorso rijdt 
dit jaar voor het eerst niet meer, 
maar niemand hoeft bang te zijn dat 
de eerste zaterdag van september in 
Aalsmeer een saaie dag gaat wor-
den. Drie bestaande activiteiten en 
één geheel nieuw evenement heb-
ben de krachten gebundeld. Onder 
de noemer Puur Aalsmeer bieden zij 
een dag- en avondvullend program-
ma dat is gericht op bezoekers uit 
de hele regio. De corsobraderie, ver-
lichte botenshow en het vuurwerk 
aan de Westeinderplassen zijn al 
geruime tijd succesvolle evenemen-
ten die jaarlijks vele duizenden be-
zoekers trekken. Dit jaar komt daar 
een nieuw evenement bij, waarin de 
nadruk niet ligt op bloemen maar op 
die andere puur Aalsmeerse kwali-
teit: water. Op initiatief van de Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promo-
tie (AWP) wordt voor het eerst een 
grootse watersportdag georga-
niseerd. De watersportdag speelt 
zich af op vier locaties aan de Ui-
terweg. Het programma is zeer ge-
varieerd en biedt voor zowel water-
sportliefhebbers als andere bezoe-
kers tal van mogelijkheden voor een 
leuk en informatief bezoek. Zo zijn 
er onder andere demonstraties, kin-

deractiviteiten en workshops, is er 
een indoor watersportmarkt en vin-
den er muzikale optredens plaats. 
Deze activiteiten spelen zich af van 
13.00 tot 18.00 uur. In het centrum 
vindt deze dag een grote braderie 
plaats. In de Zijd-, Dorps-, School- 
en Marktstraat staan circa 150 kra-
men van standhouders, winkeliers 
en verenigingen. Leuke koopjes, 
speciale aanbiedingen en lekkernij-
en zijn volop te vinden. Ook zijn er 
diverse kinderattracties en vinden 
er demonstraties plaats. De brade-
rie begint om 10.00 uur en eindigt 
om 17.00 uur. Bezoekers kunnen 
op een eenvoudige én leuke ma-
nier tussen de braderie en de loca-
ties van de watersportdag pendelen 
door middel van een treintje en via 
watertaxi’s vanaf de Kolenhaven en 
het Praamplein. Tussen de middag- 
en avondfestiviteiten vinden er aan 
de Uiterweg drie ‘captains dinners’ 
plaats, waar vanaf 18.00 uur geno-
ten kan worden van een heerlijk di-
ner met muzikale omlijsting. Voor 
deze diners is reserveren noodza-
kelijk, wat kan via de website www.
puuraalsmeer.nl. De avond van 6 
september staat in het teken van 
de verlichte botenshow en het vuur-

werk. De botenshow start tussen 
20.00 en 20.30 uur vanaf het Tops-
voortsebos op de Kleine Poel. Van 
hier wordt een route gevaren over 
de Kleine Poel, de Ringvaart en uit-
eindelijk naar de watertoren bij de 
Grote Poel waar om 23.00 uur het 
vuurwerk begint. Alle liefhebbers 
met een (verlicht) vaartuig zijn van 
harte welkom om mee te varen. Het 
vuurwerk belooft zoals elk jaar een 
spetterende afsluiting van de dag te 
worden. Vanaf de boulevard langs 
de Stommeer- en Kudelstaartse-
weg heeft het publiek een schitte-
rend uitzicht op een vuurwerkshow 
boven het fraaie decor van de West-
einderplassen. De organisatie heeft 
zich ingespannen om ingrediënten 
toe te voegen die het evenement 
nóg spectaculairder maken. 

Het mag duidelijk zijn: Puur Aalsmeer 
is een puur Aalsmeers dagje uit 
voor de hele familie! Voor de orga-
nisatie hebben Aalsmeer Westein-
der Promotie, Winkeliersvereniging 
Aalsmeer Centrum, Aalsmeer Festi-
val en de organisatie van het vuur-
werk de handen ineen geslagen. Er 
is een speciale website geopend: 
www.puuraalsmeer.nl.

Centrum bruist deze zaterdag!
Braderie met 150 kramen 
en attracties voor kids
Aalsmeer - Het corso is er niet 
meer, maar de corsobraderie vindt 
onveranderd plaats op de eerste za-
terdag van september. In het Cen-
trum staan weer vele kramen met 
leuke koopjes en aanbiedingen van 
winkeliers, standhouders en vereni-
gingen. Ook zijn er demonstraties en 
diverse activiteiten voor kinderen.
De corsobraderie is door de jaren 
heen uitgegroeid tot een echte tra-
ditie. Ook toen het bloemencorso op 
zaterdag niet meer in het centrum 
van Aalsmeer kwam, bleef de bra-
derie duizenden mensen trekken. 

Vier straten vol!
En niet zonder reden: deze brade-
rie is de grootste in het hele jaar en 
biedt maar liefst vier straten vol ac-
tiviteit. Dit jaar is de braderie onder-
deel van Puur Aalsmeer. In de Zijd-
straat, Dorpsstraat, Schoolstraat en 
Marktstraat staan kramen opge-
steld. De winkeliers uit het centrum 
en standhouders hebben deze dag 
vele leuke aanbiedingen. Ook zijn 
er veel stichtingen en verenigingen 
aanwezig met promotieactiviteiten 

of informatie. In de Dorpsstraat or-
ganiseren de winkeliers gezamenlijk 
een aantal activiteiten. Het publiek 
wordt hier ontvangen met een rode 
loper en kan genieten van onder an-
dere foto’s van Aalsmeer in vroeger 
tijden, Scone bier en voor de kinde-
ren ballonnen en een springkussen. 
In de Marktstraat staan diverse kin-
derattracties. 
Verder is onder meer de kinderboer-
derij aanwezig, geeft de brandweer 
een demonstratie en zijn er veel lek-
kere etenswaren te koop, zoals pof-
fertjes en frieten. 

Per fiets of lopend
De braderie begint om 10.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Vanwege de 
verwachte drukte worden bezoe-
kers opgeroepen om per fiets of lo-
pend te komen. Wie toch met de au-
to komt kan parkeren op het Raad-
huisplein en gratis in de parkeerga-
rage bij Endemol. Vanaf de garage 
rijdt een treintje naar het centrum 
en de Watersportdag op de Uiter-
weg. Ook zijn er watertaxi’s vanaf de 
Kolenhaven en het Praamplein naar 
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Activiteiten op 4 locaties Uiterweg
Eerste watersportdag in 
Aalsmeer zaterdag!
Aalsmeer - Zaterdag 6 september 
heeft een primeur te bieden: deze 
dag vindt de eerste Aalsmeerse Wa-
tersportdag plaats. Op vier locaties 
aan de Uiterweg zijn vele activitei-
ten in het kader van water en wa-
tersport. De Watersportdag is on-
derdeel van Puur Aalsmeer. De Wa-
tersportdag springt in het gat dat is 
ontstaan door het wegvallen van het 
bloemencorso. Niet bloemen, maar 
het water staat centraal, en ook dat 
is een ‘puur Aalsmeerse’ kwaliteit. 
De activiteiten van de Watersport-
dag concentreren zich op vier loca-
ties aan de Uiterweg en duren van 
13.00 tot 18.00 uur. Hier is een zeer 
gevarieerd en uitgebreid program-
ma voor zowel jong als oud.

Zeilen, muziek en markt
Bij Watersportvereniging Aalsmeer 
(Uiterweg 155) kan onder ande-
re worden gezeild met Optimistjes. 
Shantykoor De Poelzangers is aan-
wezig en er kan genoten worden van 
lekkere appeltaart. Bij Rekreatie-
park Aalsmeer (Uiterweg 317) wor-
den tal van activiteiten voor kinde-
ren en volwassenen georganiseerd. 
Spelletjes, schminken, een portret-
fotograaf, clown en diverse andere 
zaken staan op het programma.
Mark Spaargaren Watersport (Ui-
terweg 294) biedt een indoor water-
sportmarkt met presentaties van be-
drijven. Watersportliefhebbers mo-
gen deze markt niet missen! Beken-
de namen als Dragt, Paraat, Hellas, 
R&S Jachttechniek en anderen zijn 
aanwezig. Ook bij Jachthaven Sten-
huis (Uiterweg 417a) is deze dag 
van alles te doen. Er zijn onder meer 
watersportdemonstraties op het ge-
bied van brandbeveiliging, track & 
trace systemen en wakeboarden en 
waterskiën. 

Treintje en watertaxi
De locaties worden aangegeven 
door middel van Puur Aalsmeer 

vlaggen. Hier zijn ook de haltes van 
het treintje dat deze dag tussen de 
Uiterweg en de braderie in het cen-
trum heen en weer rijdt. Ook zijn er 
leuke watertaxi’s waarmee tevens 
een gratis vaartochtje gemaakt kan 
worden! Parkeerruimte op de Uiter-
weg is beperkt, dus kom op de fiets 
of zet uw auto gratis in de garage bij 
de TV studio aan de Van Cleeffkade 
en neem daar het treintje.

Captains Diners  
Vanaf 18.00 uur vinden bij Rekrea-
tiepark Aalsmeer, Jachthaven Piet 
Huis (UIterweg 134) en Jachthaven 
Stenhuis Captains Diners plaats. 
Deze diners worden omlijst met mu-
ziek en de prijzen liggen rond de 25 
euro per persoon. Een ideale manier 
om gezellig te eten en vervolgens 
de avondactiviteiten te bezoeken! 
Bij jachthaven Piet Huis worden de 
eters getrakteerd op een grootse 
barbecue verzorgd door restaurant  
De Carnnivoor. De muziek wordt 
verzorgd door zangeres Edith Bar-
kley met vrienden. Bij jachthaven 
Stenhuis  staat een warm en koud 
buffet klaar en deze wordt verzorgd 
door The Beach. De Big Band Haar-
lemmermeer zorgt voor de muziek. 
Bij Rekreatiepark Aalsmeer wacht 
een Tapas buffet verzorgd door Ca-
tering Aalsmeer. 
Reserveren hoeft niet persé maar is 
wel gewenst. Dit kan via de websi-
te www.puuraalsmeer.nl. Kaarten 
zijn ook te koop bij de drie jachtha-
vens en de drie restaurants die voor 
het diner zorgen. Galerie Sous-Ter-
re aan de Kudelstaartseweg is de 
vierde deelnemer aan het Captains 
diner. Kaarten voor deze culinai-
re avond in de galerie aan de Ku-
delstaartseweg met live muziek van 
het trio Beaugard kosten 95 euro 
per stuk. De kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar in Sous Terre 
en natuurlijk ook te reserveren via 
de website van puur Aalsmeer.

Vaar mee 
met verlichte 
botenshow 

Aalsmeer - De verlichte boten-
show is een echte puur Aalsmeerse 
traditie. De noemer Puur Aalsmeer 
waar het dit jaar een onderdeel 
vanuit maakt past daarom ook he-
lemaal bij de botenoptocht. Komen-
de zaterdag kan iedereen met een 
boot met lichtjes weer meevaren. 
De stoet van de verlichte boten-
show verzameld tussen 20.00 en 
20.30 uur bij het Topsvoortbos aan 
de Kleine Poel. De route van de 
tocht start daarvandaan via het het 
Dwarszwet, het Zwet en de Blau-
we Beugel naar de Ringvaart. Bij 
de Aalsmeerderbrug keren alle bo-
ten weer om en gaan via de Blau-
we Beugel naar de Grote Poel. Rond 
22.45 uur liggen alle boten voor de 
watertoren van Aalsmeer om het 
vuurwerk vanaf het water te zien. 
De verlichte botenshow is niet al-
leen voor opvarende leuk, ook pu-
bliek kan natuurlijk vanaf de wal 
de vele lichtjes op de boten zien. 
Langs de Ringvaart is bijvoorbeeld 
een goede plek om te kijken of bij 
de Aalsmeerderbrug, waar de bo-
ten als een soort defilé voorbijvaren. 
Op de Grote Poel zijn de lichtjes bij 
goed weer ook vanuit de verte al te 
zien en natuurlijk ook nog vlak voor 
het vuurwerk vanaf het water. 

Show dit jaar nog groter spektakel
Knallend vuurwerk als 
afsluiting Puur Aalsmeer
Aalsmeer - Puur Aalsmeer wordt 
komende zaterdag 6 september 
knallend afgesloten met een groot 
vuurwerkspektakel vanaf de West-
einderplassen. Dit jaar beloofd het 
een nog grotere show dan voor-
gaande jaren te worden. Van-
af 23.00 uur worden de toeschou-
wers getrakteerd op professioneel 
vuurwerk. De show begint al spec-
taculair via een lijn van de waterto-
ren naar de pier, waarvandaan een 
groot deel van het vuurwerk wordt 
afgeschoten. Behalve vanaf de pier 
wordt ook vanaf een groot ponton 
op 250 meter vanaf de wal vuurwerk 
de lucht in gestuurd. Vanaf dat pon-
ton worden ruim honderd bompij-
len afgestoken. Daardoor zal vanaf 
de boulevard aan de Kudelstaartse-

weg prachtige kleuren en formaties 
te zien zijn. De organisatie heeft uit 
milieuoogpunt besloten dat voor el-
ke bompijl die de lucht in gaat, ook 
een boom in Aalsmeer wordt ge-
plant. De plaats waar die bomen ko-
men, wordt in overleg met gemeen-
te Aalsmeer nader bepaald. 

De twintig minuten durende show 
wordt van begin tot eind een groot 
spektakel. Het publiek hoeft zich 
geen moment te vervelen en komt 
ogen te kort. Het einde van de show 
wordt met een duidelijke knal inge-
luid. Dat betekent dan ook de af-
sluiting van de festiviteiten van Puur 
Aalsmeer. De vuurwerkshow is van-
af de Stommeer- en Kudelstaartse-
weg prima te bewonderen!
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Keuze uit 1, 2 of 10 kilometer 
in Dorpsloop van Aalsmeer 
Aalsmeer - Op de dinsdagavond in 
de feestweek van Aalsmeer, 9 sep-
tember aanstaande, wordt voor de 
twaalfde keer de Dorpsloop van 
Aalsmeer georganiseerd door atle-
tiekvereniging Aalsmeer. De afstan-
den die afgelegd kunnen worden 
zijn 1, 2 en 10 kilometer. Inschrij-
ven is vanaf 17.30 uur mogelijk in de 
Binding in de Zijdstraat. Elke win-
naar binnen een bepaalde catego-
rie op een afstand krijgt een prach-
tige beker. 
Om 18.30 uur wordt het startschot 
gegeven voor de 1 kilometer. Dit is 
een rondje in het dorp, dat begint 
voor de Binding in de Zijdstraat. 
Het rondje gaat via het Molen-
pad, Dorpsstraat,  Schoolstraat, Van 
Cleeffkade en via de Zijdstraat weer 
naar De Binding. De exacte afstand 
is 1020 meter. De eerste jongen en 
meisje met een leeftijd van onder de 
tien jaar krijgen een prachtige be-
ker. Tevens krijgt iedereen een leuke 
herinnering mee naar huis.
Om 18.45 uur vertrekt men voor de 
2 kilometer, De deelnemers aan de-
ze afstand leggen twee gelijke rond-
jes af. Hiervan is de precieze af-
stand 2040 meter. De eerste jongen 
en meisje van de leeftijd 10 tot 15 

jaar krijgen ook een prachtige beker 
mee naar huis. Om 19.15 uur klinkt 
het startschot voor de tien kilome-
ter. Ook deze start is voor De Bin-
ding. Men loop eerst het eerderge-
noemde rondje door het dorp en 
daarna gaat men de Uiterweg op, 
die tweemaal gelopen wordt. Hier-
mee wordt een snel parcours ver-
kregen. De afstand is exact tien kilo-
meter. De finish is ook weer voor De 
Binding. Ook bij deze afstand zijn in 
diverse categorieën naast de her-
innering ook bekers te verdienen. 
De categorieën zijn mannen tot 50, 
mannen boven de 50, vrouwen tot 
45 en vrouwen boven de 45 jaar. Al-
le prijzen en bekers zijn beschikbaar 
gesteld door Ed Kriek Optiek.  

Geen voorinschrijving
Er is geen voorinschrijving. Inschrij-
ven is, zoals vermeld, vanaf 17.30 uur 
mogelijk in De Binding in de Zijd-
straat. Kinderen tot 15 jaar mogen 
gratis meedoen, boven de 15 jaar 
betaalt men 2,50 euro. Voor verdere 
informatie kan gebeld worden met 
Dirk Spaargaren, tel. 0297-342434. 
Ook is het mogelijk de website van 
de atletiekvereniging te raadplegen: 
www.avaalsmeer.nl.

Van 8 tot en met 14 september in tent Praamplein

Feestweek Aalsmeer is 
plezier voor iedereen!
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
8 september start de Aalsmeerse 
feesttent in de tent op het Praam-
plein en de eerste activiteit wordt 
georganiseerd door SPIE. De stich-
ting Pramenrace In Ere gaan spor-
ten en spelletjes doen met de deel-
nemers aan de pramenrace. Het 
spel is ter bepaling van de start-
nummers. De avond begint om 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur, 
en de toegang is gratis. Dinsdag 9 
september organiseert de stichting 
Dag van je Leven in samenwerking 
met Ons Tweede Thuis een gezel-
lige dag voor een grote groep ver-
standelijk en meervoudig gehan-
dicapten. De aanvang is 10.00 uur 
en het feest duurt tot 15.00 uur. De 
toegang is gratis. Op dinsdagavond 
wordt, inmiddels ook al een tradi-
tie, de Dorpsloop van Aalsmeer ge-
houden. Voor de jeugd is een speci-
ale kinderloop van 1 kilometer. Deze 
start om 18.30 uur bij De Binding in 
de Zijdstraat. Vervolgens wordt om 
18.45 uur het startsein gegeven voor 
de lopers van de 2 kilometer en om 
19.15 uur start de Dorpsloop van 10 
kilometer. De Winkeliers Vereniging 
Aalsmeer Centrum presenteren ook 
op dinsdag de eerste Aalsmeerse 
Fashion Night in de tent. Twaalf mo-
dewinkels laten publiek op specta-
culaire wijze kennis maken met de 
nieuwste najaarscollectie op het ge-
bied van mode, schoenen, juwelen 
en brillen. De aanvang is 20.30 uur, 
zaal open vanaf 20.00 uur. 

Kindermiddag en Aalsmeer Live
Woensdag 10 september staat in 
het teken van de Rabo-kindermid-

dag en Aalsmeer Live met optre-
dens van twee Aalsmeerse bands. 
De kindermiddag is van 14.00 tot 
15.30 uur en de kinderen worden 
getrakteerd op de boeiende en ver-
rassende show ‘Op het puntje van 
je stoel’met Joke Smith en Wim Uijt-
dewilligen. De aanvang in de feest-
tent is 14.00 uur, zaal open van-
af 13.30 uur, en de middag duurt 
tot 15.30 uur. De toegang is gra-
tis. ’s Avonds wordt het swingen tij-
dens Aalsmeer Live met op het po-
dium in de tent Mac Jiggerband met 
de bekende zanger Mac Jigger en 
hij neemt liefst acht top muzikan-
ten mee, waaronder de eigen Mac’s 
bombita’s. Daarna trakteert de be-
kende coverband de Hucksters op 
dampende rock met liedjes van on-
dermeer Led Zeppelin, Deep Purple, 
Pearl Jam en de Red Hot Chili Pep-
pers. Aalsmeer Live begint om 20.30 
uur, zaal open vanaf 20.00 uur, en de 
toegang bedraagt 5 euro.

Miss Aalsmeer verkiezing
Donderdag 11 september wacht 
een supergezellige avond met ook 
dit jaar de Miss Aalsmeer verkie-
zing. Tien missen gaan getest wor-
den op hun kennis van Aalsmeer en 
haar vele evenementen en uiteraard 
beoordeeld op hun schoonheid. Wie 
wordt Miss Aalsmeer, ontvangt 450 
euro en is de eregast op diverse nog 
komende evenementen? 
De avond wordt omlijst met optre-
dens van de Aalsmeerse zanger Jan 
Leliveld, Monique Smit uit Volen-
dam die zeker haar hit ‘Wild’ ten ge-
hore gaat brengen en het tot voor 
kort best bewaarde geheim van Vo-

lendam, de 3 J’s verschijnen op het 
podium. Dit trio bestaat uit Jaap 
de Witte op gitaar, Jaap Kwakman 
op mandoline en zanger Jan Dul-
les. Uitsmijter deze avond is zeker 
de op dit moment immens popu-
laire zanger Jeroen van der Boom. 
Vast en zeker dat ‘Jij bent zo’ in de 
Aalsmeerse lucht zal schallen. De 
Miss-avond begint om 20.30 uur, 
zaal open vanaf 20.00 uur en de toe-
gang bedraagt 17 euro in de voor-
verkoop en 20 euro aan de zaal (in-
dien nog beschikbaar).

Seniorenmiddag en Dutch Party
De feestweek in Aalsmeer is plezier 
voor iedereen, dus ook voor de ou-
dere inwoners. Zij krijgen op vrijdag 
12 september een gezellige middag 
aangeboden in de tent met onder 
andere de leuke theatershow Frap-
pant van Joke Smith en Wim Uijtde-
willigen. Het duo brengt prachtige 
Nederlandse liedjes, gouwe ouwe 
cabaretnummers en onder andere 
prachtige Franse chansons. De mid-
dag begint om 14.00 uur, zaal open 
vanaf 13.30 uur, en duurt tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. Vrijdag-
avond wordt u/jij uitgenodigd voor 
een beregezellige Dutch Party met 
optredens van dj Martijn, de van 
het songfestival bekende zangeres 
Glennis Grace, volkslieveling Wolter 
Kroes en de vrienden van Jan Smit, 
Nick Schilder op gitaar en zang en 
zanger Simon Keizer. De Dutch Par-
ty begint om 20.30 uur, zaal open 
vanaf 20.00 uur, en de toegang be-
draag 17 euro in de voorverkoop en 
20 euro aan de zaal (indien voorra-
dig). 

Braderie, proefvaart, sportavond, palaver en de race

SPIE-bestuur klaar voor 
week vol activiteiten!

vergeven en onder andere ontbijt-
kaarten voor de gezamenlijke maal-
tijd waar je absoluut bij moet zijn wil 
je de race goed kunnen varen, kun 
je aanschaffen. Op zondag 7 sep-
tember is natuurlijk de proefvaart. 
Om 13.00 uur (plus natuurlijk het 
Aalsmeers kwartiertje) is het ver-
trek vanaf de Kleine Poel, bij Tops-
voort. De deelnemers varen onge-
veer een tankje mengsmering leeg 
waarna aangelegd wordt bij het 
starteiland aan de Grote Poel. Alhier 
kan nogmaals over de combina-
tie praam en penta worden gespro-
ken, tips worden uitgewisseld en ui-
teraard steekpenningen worden uit-
gereikt. De Raad van 12 neemt een 
grote barbecue mee en kolen. Als je 
eten wil, dien je zelf je vlees of vis 
mee te nemen. 
En de activiteitenreeks duurt voort. 
Want, maandag 8 september staat 
de SPIE-sportavond in de tent op 
het Praamplein op het program-
ma. Om stipt 19.45 uur, weer dat 

Aalsmeerse kwartiertje, gaat de tent 
open en kort daarna start het spor-
tieve gebeuren voor het verkrijgen 
van een startnummer voor de tocht 
der tochten met dit jaar het thema 
‘Horen, zien, zwijgen en..”. Door ver-
schillende SPIE personen is het spel 
reeds getest en wederom is het hi-
larisch. Wie dit verzonnen heeft, zou 
opgenomen moeten worden.

Op vrijdagavond 12 september is 
het palaver in de VVA-kantine aan 
de Dreef vanaf 20.00 uur. De start-
nummers worden uitgereikt, diverse 
spulletjes, kortom een tas vol info. 
En dan is het zaterdag, dé dag van. 
Eerst ontbijten bij ‘t Drijfhuis aan de 
Uiterweg vanaf 8.00 uur en ’s mid-
dags de 23ste Aalsmeerse Pramen-
race. De start is om 12.30 uur bij de 
Pontweg in Oost. Spie is er helemaal 
klaar voor en is benieuwd wat jul-
lie dit jaar allemaal hebben verzon-
nen. Voor vragen mail naar joost@
spie.nl.

Organisatie Winkeliersvereniging Centrum

Aalsmeerse Fashion Night 
tijdens Feestweek dinsdag
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 Grandes, 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!

Dinsdag 9 september in feesttent
Gehandicapten welkom 
op Dag van je Leven feest
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven organiseert dinsdag 9 sep-
tember weer haar jaarlijkse feest-
dag, waarvoor lichamelijk en/of ver-
standelijk gehandicapten uit de re-
gio uitgenodigd zijn. Het feest met 
optredens van diverse artiesten 
vindt plaats in de feesttent op het 
Praamplein in Aalsmeer. Stichting 
Dag van je Leven heeft in samen-
werking met Ons Tweede Thuis en 
Stichting De Bruggen gasten uitge-
nodigd voor deze feestdag, maar ie-
dereen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking die zin heeft 
in een leuk feestje is meer dan wel-
kom. Het feest staat in het teken 
van ‘Berry’s Suprise Party’. De popu-
laire clown Berry Merlin is door een 
ernstig auto-ongeluk een tijd uit de 
roulatie geweest en om hem te ver-

rassen wordt iedereen uitgenodigd 
om op hem te proosten. Er zijn op-
tredens van onder andere Sandra 
Swart, Eric Newman, René Eshuijs 
en Gene Travis. Maar de gasten mo-
gen zelf ook het podium beklimmen 
voor een act of liedje.
Het feest begint om 11.00 uur en is 
om 14.00 uur afgelopen. Toegang is 
gratis en voor drankjes en brood-
jes wordt gezorgd. Alles wordt mo-
gelijk gemaakt door sponsors, maar 
extra giften zijn uiteraard van harte 
welkom want zo’n feestje kost veel 
geld. Kent u iemand die het leuk 
zou vinden om een paar uur te ge-
nieten van leuke muziek en gezel-
ligheid, meldt hem of haar dan aan 
bij Stichting Dag van je Leven. Tele-
foon: 0297-365038 of info@dagvan-
jeleven.org.  

AALSMEER FESTIVAL
Nog drie plekken!

Missen 
gezocht

Aalsmeer - Zeven missen in 
spé maken zich op voor de Miss 
Aalsmeer verkiezing 2008. De da-
mes zijn in voorbereiding, want 
donderdag 11 september staan zij 
in de schijnwerpers en één van  hen 
verdient naast een jaar alle roem 
een bedrag van liefst 450 euro. Lijkt 
jou dit ook wel wat? Er kunnen nog 
drie toekomstige missen bij. De or-
ganisatie biedt de dames een zeer 
complete dag. Aanstaande donder-
dag zullen de missen zich eerst ver-
zamelen bij kledingzaak Link Fa-
shion in de Marktstraat om kleding 
uit te zoeken voor de vrije tijdsron-
de. Voor de themaronde zullen de 
dames zich kleden in het thema 
van de pramenrace, ‘Horen, zien en 
zwijgen’. Dit blijkt een pittige opga-
ve voor de dames, maar er wordt al 
druk geknutseld om een prachti-
ge creatie te maken. De derde ron-
de is de galaronde. In prachtige 
avondjurken lopen de dames nog 
eenmaal een rondje over de cat-
walk. En dan is het aan de jury om 
Aalsmeers mooiste te kiezen. Tus-
sen het verkleden van de missen en 
het juryberaad worden de bezoe-
kers getrakteerd op diverse arties-
ten, waaronder Jan Lelieveld, Mo-
nique Smit, de 3 J’s en Jeroen van 
der Boom. Lijkt het je leuk om ook 
mee te doen aan de Miss Aalsmeer 
verkiezing 2008? Mail dan snel naar 
feestweekaalsmeer@gmail.com, en 
er wordt zo spoedig mogelijk con-
tact met je opgenomen. Wacht niet 
te lang, er zijn nog slechts drie mis-
sen welkom.

Pramenrace en Pramenbal
Zaterdag 13 september staat geheel 
in het teken van alweer de 23ste 
Aalsmeerse pramenrace. Ongeveer 
140 pramen vertrekken vanaf 12.30 
uur bij de Pontweg in Oost voor een 
tocht over de Ringvaart en de West-
einderplassen met diverse opdrach-
ten. De feestelijk uitgedoste pramen 
en met verklede passagiers varen 
twee keer door de Brandewijnsloot 
en de finish is bij het Praamplein. In 
de feesttent worden vanaf 17.00 uur 
de diverse prijzen uitgereikt. Praam-
zaterdag wordt afgesloten met een 
oergezellig Pramenbal met optre-
dens van Eddy Walsh, Gerard Joling, 
de Gebroeders Ko en de allround 
coverband Sesam. Het pramenbal 
begint om 20.30 uur, zaal open van-
af 20.00 uur, en de toegang is 17 eu-
ro in de voorverkoop en 20 euro aan 
de zaal (indien nog beschikbaar). 

De feestweek Aalsmeer wordt zon-
dag 14 september afgesloten met 
een gezamenlijke kerkdienst van 
de Chr. geref. kerk en de Ned. Herv. 
kerk in de feesttent. De aanvang is 
9.45 uur en de dienst eindigt om 
11.15 uur. Thema is pokeren en 
voorganger is dominee André Jan-
sen. Er is live-muziek. Voor de klein-
ste kinderen is er oppas geregeld in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat. De 
toegang is gratis.

Aalsmeer - Nog maar een week 
en dan start de 23ste Aalsmeer-
se Pramenrace. Het spektakel van 
Aalsmeer door Aalsmeerders. Werd 
er vroeger serieus met een praam 
omgesprongen, tegenwoordig is het 
voor vervoer van zo’n 1200 perso-
nen over het water van Oost naar 
het centrum, vroeger met bloemen 
en planten, anno 2008 met kleuri-
ge mensen aan boord. Morgen, vrij-
dagavond/nacht, ligt het SPIE-be-

stuur te slapen ergens in de Zijd-
straat om hun plekje vrij te houden 
voor de jaarlijkse braderie die zater-
dagmorgen weer los barst. Op de 
braderie wordt de route verteld en 
getoond. Tevens zijn er allerhande 
nuttige materialen te verkrijgen. De 
t-shirts, altijd een collectors item, 
kunnen tegen gereduceerd tarief 
worden aangeschaft. Bovenal kunt 
u zich nog inschrijven voor de race, 
er zijn nog enkele startnummers te 
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Aalsmeer - Op maandag 1 septem-
ber om tien voor tien in de ochtend 
hebben leden van de wijkteam-poli-
tie op de Zwarteweg een bestelbus 
tot stoppen gemaand. De agenten 
zagen het busje met een erg lage 
snelheid over de Zwarteweg rijden, 
vervolgens het industrieterrein op-
gaan en weer terugrijden. De snel-
heid was ongeveer 30 kilometer. De 
agenten zijn het busje ongeveer een 
uur gevolgd en besloten toen eens 
opheldering te gaan vragen aan 
de inzittenden. De bestuurder, een 

35-jarige man uit Nijmegen, bleek 
na controle in Lelystad verdacht te 
staan wegens oplichting. 
De man is overgedragen aan de po-
litie van Lelystad. Met overigens een 
bekeuring van 180 euro op zak van-
wege gladde autobanden en het 
ontbreken van een buitenspiegel. 
De tweede inzittende is een 29-jari-
ge man zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats. Hij heeft een boete ge-
kregen van 60 euro wegens het niet 
kunnen tonen van zijn identiteitsbe-
wijs.

Verdachte van oplichting 
door politie opgepakt

‘Shakend’ aangetroffen...

16-Jarige onwel 
door alcohol
Aalsmeer – In de nacht van zater-
dag 30 op zondag 31 augustus rond 
tien voor vijf kreeg de politie mel-
ding van een onwel geworden per-
soon aan de Dreef, hoek Water-
hoenstraat. Agenten en medewer-
kers van de ambulance troffen een 
hevig shakende jongedame aan, die 
tevens enkele malen het bewust-
zijn leek te verliezen. De 16-jarige 
uit Vinkeveen had zo goed als ze-
ker te diep in het alcoholglaasje ge-
keken. Ze is op de been geholpen 
en door de moeder van een vriendin 
naar huis gebracht.

Graag meld ik het geheel met de 
heer Jongkind eens te zijn als het 
gaat om zijn stelling, dat  het be-
leid van de gemeente, ten aanzien 
van recreatiearken en hun bewo-
ners, niet altijd helemaal helder is 
geweest, zoals hij schrijft in zijn in-
gezonden brief in de Meerbode op 
21 augustus. Wel verklaart hij ook te 
weten, dat het permanent bewonen 
van een recreatieark illegaal is.
Zelf bewonen wij, inmiddels circa 30 
jaar, een ark met permanente ver-
gunning, omdat ook wij wisten dat 
recreatiearken niet permanent be-
woond mochten worden.  Wij heb-
ben destijds 30.000 gulden betaald 
alleen al voor deze vergunning en 
voor dat bedrag kon je destijds min-
stens één goede en mooie  recre-
atieark aanschaffen. Als ik goed 
ben geïnformeerd is het prijsver-
schil  tussen een ark met en zonder 
permanente vergunning nu iets van 
100.000 tot 150.000 euro en dat zou 
dus nu ongeveer de waarde van een 
permanente vergunning zijn.
Het aantal recreatiearken binnen de 
gemeente is een veelvoud van het 
aantal arken met permanente ver-
gunning en als alle recreatievergun-
ningen zouden worden omgezet in 
permanente vergunningen zou dat 
vrijwel zeker leiden tot een lagere 
waarde van zo’n vergunning. Eco-
nomische wetmatigheid: groter aan-
bod leidt tot lagere prijs. Dit is dan 

kapitaalvernietiging voor al die be-
woners van arken met permanente 
vergunning en dat lijkt mij nu niet 
helemaal juist.
Mocht de gemeente toch overwe-
gen om recreatievergunningen te 
gaan omzetten in permanente, dan 
zou het mijns inziens van goed en 
verdedigbaar beleid getuigen, in-
dien zij, voor het  omzetten van een 
recreatievergunning in een per-
manente, een leges zou vragen ter 
hoogte van de reële waarde van een 
permanente vergunning. Er is vast 
wel een locale makelaar te vinden 
die daar een redelijke schatting aan 
kan hangen.
Mocht de gemeente echter toch be-
sluiten de vergunningen om te zet-
ten zonder deze leges, dan over-
weeg ik over te gaan tot de oprich-
ting van de vereniging:  “Slachtof-
fers van de kapitaalvernietiging als 
gevolg van waardedaling door ver-
gunningomzetting voor ark-bewo-
ners die ooit de volle mep hebben 
betaald voor hun permanente ver-
gunning”. Dit past met enige goe-
de wil net in een briefhoofd. Deze  
vereniging gaat, namens haar le-
den hun waardevermindering ver-
halen op de gemeente. Zo: dat zal 
wel even schrikken zijn denk ik.

Jelle Lingsma.
Uiterweg 59 WS 3
1431 AB Aalsmeer.

Slachtoffers van kapitaalvernietiging 
door omzetten ark-vergunningen

ingezonden
Aalsmeer - Landschap Noord-Hol-
land inventariseert deze zomer klei-
ne landschapselementen in Amstel-
land. Het gaat om een veldinven-
tarisatie van dijken, poelen, boom-
gaarden, bosjes en solitaire bomen, 
knotbomen, rietkragen en andere 
kleine landschapselementen. De-
ze kleden het landschap aan en ge-
ven de streek een unieke, herken-
bare uitstraling. Behalve de cul-
tuurhistorische en landschappelij-
ke waarden hebben deze elemen-
ten ook natuurwaarde. Ze bieden 
voor veel vogels en kleine zoogdie-
ren noodzakelijke schuil- en broed-
plaatsen. Wilt u meedoen met de-
ze veldinventarisatie? Landschap 
Noord-Holland zoekt vrijwilligers, 
die het leuk vinden om lekker naar 
buiten te gaan voor het inventarise-
ren van deze landschapselementen. 
Momenteel is een groot deel geïn-
ventariseerd, voor het resterende 

deel zoekt Landschap Noord-Hol-
land nog vrijwilligers. De inventari-
satie vindt in september plaats. Het 
doel van de inventarisatie is het in 
kaart brengen van de verschillen-
de elementen en gegevens over hun 
huidige onderhoudstoestand. Land-
schap Noord-Holland voert de in-
ventarisatie uit in opdracht van de 
Stichting Beschermers Amstelland 
die de gegevens gebruikt voor een 
zorgvuldige ontwikkeling van het 
landschap.
Voor meer informatie en opgave kan 
contact opgenomen worden met 
Kees Dekker van Landschap Noord-
Holland, 0251-362751. U kunt ook 
een e-mail sturen naar: k.dekker@
landschapnoordholland.nl. De in-
ventarisatie wordt mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen van het Mi-
nisterie van VROM, de Nationale 
Postcode Loterij en Landschapsbe-
heer Nederland.

Enthousiastelingen voor 
veldinventarisatie gezocht

Wie wil in rond de Rondehoep een veldinventarisatie doen?. Foto Jan Tuijp.

Nieuw asfalt voor N231
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland voert tussen 8 september en 
18 oktober asfalteringswerkzaam-
heden uit op de provinciale weg 
N231 in Aalsmeer. De werkzaam-
heden worden in twee fasen uitge-
voerd. Tijdens het asfalteren wordt 
het verkeer op de Legmeerdijk ’s 
avonds en ’s nachts omgeleid. Over-
dag is de weg, behalve voor vracht-
verkeer, begaanbaar.
Op het deel van de N231 tussen 
de N201 en de kruising met de 
Bachlaan wordt van 8 tot en met 20 
september gewerkt. De weg is de-
ze periode van maandag tot en met 
vrijdag tussen 20.00 en 05.30 uur 
afgesloten voor het verkeer. Door-
gaand verkeer wordt omgeleid via 
de Zwarteweg, Kudelstaartseweg, 
Bachlaan en het andere deel van de 

Legmeerdijk richtingn Kudelstaart. 
Overdag is de weg begaanbaar.
Vervolgens gaan asfalteringswerk-
zaamheden uitgevoerd op hete deel 
van de Legmeerdijk tussen de krui-
sing Mijsherenweg en Vrouwenak-
ker. Van 22 september tot en met 18 
oktober is dit deel van de N231 tus-
sen 20.00 en 05.30 uur afgesloten. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via Kudelstaart. Overdag is de weg 
begaanbaar.

Omleiding vrachtverkeer
Vrachtverkeer wordt tijdens bei-
de fasen omgeleid via de A4 en de 
N201. Bestemmingsverkeer wordt 
ter plaatse met borden omgeleid. 
(Brom)fietsers kunnen ook tijdens 
de werkzaamheden gebruik maken 
van de N231.

Aalsmeer - “Het College stelt de 
gemeenteraad voor, een commis-
sie ‘mondiale vorming’ in het leven 
te roepen, waarin behalve de bur-
gemeester en gemeente-secretaris 
de voorzitters van de fracties uit de 
raad zitting hebben. Deze commis-
sie zal ervoor moeten zorgen, dat er 
mogelijkheden worden  geschapen 
om ontwikkelingssamenwerking 
in brede lagen van de bevolking te 
propageren”. Dit citaat, uit de Am-
stellander in 1979, schetst het tijds-
beeld hoe in kringen van gemeente-
bestuur werd gedacht. In Aalsmeer 
was toen al Werkgroep Bigwa actief 
voor dit dorpje in Tanzanië (bouw 
schooltje, dorpshuis, medische 
hulppost e.d.). 
Wethouder Ad Verschueren nodig-
de 19 mei 1980 per brief een aantal 
Aalsmeerders, bekend met dit werk, 
uit voor een gesprek over ontwikke-
lings-samenwerking. De Beraads-
groep bestond bij de oprichting uit 
zeven mensen, waaronder wethou-
der Verschueren als voorzittter, me-
vrouw G.Kalf van Werkgroep Big-
wa en de heer M.J. te Winkel (die 
destijds regionaal vertegenwoordi-
ger was van Wereldkinderen). Van-
uit de gemeente werd de Beraads-
groep ambtelijk ondersteund.

Project in Zuid-Sudan
Samen met de bevolking koos men 
een project om ontwikkelingssa-
menwerking dicht bij de mensen te 
brengen. Het werd een landbouw-
ontwikkelingsproject in Zuid-Su-
dan. Inmiddels was de heer Te Win-
kel begin 1981 voorzitter van de Be-
raadsgroep en droeg wethouder 
Verschueren deze portefeuille over 
aan wethouder Nico Borgman. Om 
inzameling van gelden uit particu-
liere bron mogelijk te maken ofwel 
te voorkómen dat deze gelden in de 
grote gemeentekas ‘zouden kun-
nen verdwijnen’, richtten de heren 
Borgman en Te Winkel op 23 febru-
ari 1983 de stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer (OSA) op. 
De Beraadsgroep bleef al het werk 
doen. OSA diende slechts als facili-
tator voor de penningmeester. Door 
politieke onlusten in Zuid-Sudan 
moest het project in Sudan in 1985 
stoppen. De Beraadsgroep besloot 
niet wéér een eigen project te kie-
zen. Vanuit de bevolking bleek dat 
men na ongeveer 3 jaar wel weer 
eens wat anders wilde. Tevens was 
gebleken dat er vanuit Aalsmeer 
genoeg initiatieven uit particulie-
re kringen werden ontplooid. De 
Werkgroep Bigwa hief zichzelf in 
1985 op.

Doorstart OSA
Omdat de Beraadsgroep zonder ei-
gen project niet meer duidelijk on-
der de aandacht kwam, besloot 
(24 augustus 1993) het gemeente-
bestuur deze op te heffen. Burge-
meester en wethouders verzochten 
de heer Te Winkel ook OSA te ont-
binden. Omdat er echter nog geld in 
kas was, maar vooral omdat volgens 
de heren Borgman (inmiddels geen 
wethouder, noch raadslid meer) en 
Te Winkel de problematiek van ont-
wikkelingssamenwerking nog lang 
niet was opgelost en bewustwor-
ding in Aalsmeer nog steeds be-
langrijk was, gooiden zij het op een 
andere boeg. Zij schoeiden OSA op 
andere leest, trokken nieuwe, ent-
housiaste mensen aan en wisten het 
gemeentebestuur zo ver te krijgen, 

Stichting OSA 
25 jaar actief!

De scheidende voorzitter, de heer te Winkel tijdens de vorige week woensdag 
gehouden vergadering. 

mee te werken aan de OSA-formu-
le van thans: Noodhulp blijft een 
kwestie van besluitvorming voor/
in de gemeenteraad en structure-
le ontwikkelingssamenwerking in 
de vorm van steun aan kleinschali-
ge projecten met daaromheen zorg-
vuldige voorlichting en initiatieven 
voor bewustwording, komt tot stand 
via een mandaatregeling aan OSA, 
1 euro per inwoner per jaar volgens 
vastgestelde en overeengekomen 
criteria en zorgvuldige verslagleg-
ging en verantwoording achteraf.

Veel succes
In 25 jaar heeft OSA veel succes ge-
boekt. Dit mag blijken uit de volgen-
de feiten: OSA heeft per jaar nog 
nooit geld overgehouden of hoeven 
terug te storten in de gemeentekas. 
OSA komt structureel de laatste ja-
ren geld te kort. In plaats van een 
verdubbeling tot een maximum van 
1 euro per inwoner en 2.500 euro 
per project, moet OSA steun beper-
ken tot 75% van het maximum. OSA 
mag 6% van het jaarbudget beste-
den aan administratieve en andere 
bijkomende kosten. Dat zou jaarlijks 
dus ongeveer 1.500 euro zijn. Het is 
nooit verder gekomen dan de helft 
en meestal slechts 2%. OSA tracht 
de eigen kosten zo veel mogelijk 
ook nog ten goede te doen komen 
aan mensen in ontwikkeling. Mu-
ziek bij de jaarlijkse presentatie-
avond in de raadskelder wordt veel-
al verzorgd door vluchtelingen en 
mensen, die uit de landen van de 
doelgroepen komen. 
OSA kent weinig ‘verloop’. Deskun-
digheid neemt daardoor nog voort-
durend toe. De heer Te Winkel heeft 
lang in het bestuur meegewerkt. 
Ook anderen, Mevrouw Kooij voor-
op, neemt al veel jaren deel aan de 
activiteiten.

Verbeterpunten
Toch kan het nog beter. In zijn laat-
ste OSA-vergadering noemde de 
heer Te Winkel het volgende: Meer 
en intensiever betrekken van plaat-
selijke scholen. Ontwikkelingssa-
menwerking en bewustwording be-
gint immers bij de jeugd. Bij het be-
sef, dat juist scholing en ontwikke-
ling de beste middelen zijn om ach-
terstand in te lopen. Meer en be-
ter betrekken van asielzoekers en 
vluchtelingen bij de activiteiten in 
Aalsmeer. Deze mensen hebben im-
mers ervaring in ontwikkelingslan-
den. Zij weten hoe men daar leeft, 
denkt en handelt. 
Het bij OSA betrekken van deze in-
woners helpt hen bovendien sneller 
integreren en zinvol in te zetten in 
onze samenleving. Meer en inten-
siever uitwisselen van kennis en er-
varing met ‘vergelijkbare’ mensen en 
organisaties in andere gemeenten. 
Het is immers van belang eigen des-
kundigheid te toetsen in het werk-
veld en te verbeteren door ander-
mans ervaringen te horen.

Informatieavond
Ongetwijfeld zal OSA dit jaar nog 
even stil staan bij haar 25-jarig be-
staan.  Woensdag 8 oktober aan-
staande houdt OSA weer een infor-
matieavond in de raadskelder van 
het gemeentehuis. Thema is dit keer 
Afrika. 
Wie meer informatie wil, kan kijken 
op de website: www.osa-aalsmeer.
nl of bellen met de secretaris: 0297-
321509.

Bij de verkiezingen van 2006 was 
woningbouwbeleid in Aalsmeer een 
van de belangrijkste thema’s. Hoe 
gaan we onze jongeren, starters en 
senioren de komende jaren huis-
vesten? Inmiddels is daar het huis-
vestingsvraagstuk van buitenlandse 
werknemers bijgekomen. We wach-
ten inmiddels al ruim 30 maanden 
op voorstellen van het College en 
de coalitiepartijen voor nieuw volks-
huisvestingsbeleid. Wat ons betreft 
veel te lang. Vandaar dat AB op 14 
augustus een raadsdebat over dit 
onderwerp heeft aangevraagd. AB 
wil in het nieuwe beleid graag de 
volgende uitgangspunten terugzien:
* Aalsmeer bouwt de komende jaren 
primair voor Aalsmeerders.
* De komende jaren bouwen we bij 
voorrang voor starters en voor door-
stromers. 
* De gemeente Aalsmeer gaat daar-
om werken met een scala aan fi-
nanciële regelingen en, in navolging 
van de ons omringende gemeenten, 
voorrangsregelingen voor doelgroe-
pen. Door het ontbreken van die re-
gelingen en de onjuiste afstemming 
van woningsoort en doelgroep ko-
men starters uit Aalsmeer onvol-
doende in aanmerking voor star-
terswoningen in Aalsmeer en wordt 
de doorstroming onvoldoende ge-
stimuleerd.

* Bij de ontwikkeling van elke nieu-
we woningbouwlocatie laat de ge-
meente Aalsmeer vanaf nu altijd zelf 
een onafhankelijk advies opstellen, 
zodat het woningbouwprogram-
ma primair gebaseerd wordt op een 
analyse van de wensen en eisen van 
de Aalsmeerse bewoners. 
* Uitgangspunt is dat de gemeen-
te het te ontwikkelen woningbouw-
programma en de toewijzingscrite-
ria (via privaatrechtelijke weg) aan 
de projectontwikkelaars oplegt. Pro-
jectontwikkelaars maken niet langer 
de dienst uit in Aalsmeer.
* Bij nieuwbouwprojecten moet 
meer aandacht worden besteed aan 
aspecten als openbaar vervoer, ver-
keersafwikkeling en parkeren, duur-
zaamheid, openbare verblijfsruim-
te, ‘water in de wijk’ en onderwijs-, 
sport- en sociale voorzieningen. Via 
privaatrechtelijke weg gaan project-
ontwikkelaars meebetalen aan deze 
voorzieningen.

AB verheugt zich op de verdere in-
houdelijke behandeling van dit on-
derwerp in de gemeenteraad. Heeft 
u ideeën of suggesties? Reage-
ren kan via www.aalsmeersebelan-
gen.nl waar u ook de woningmarkt-
analyse kunt vinden die EKZ in op-
dracht van AB heeft gemaakt.
Fractie Aalsmeerse Belangen 

AB wil snel woningbouwbeleid in 
de gemeenteraad behandelen

ingezondenGevallen door hondenriem
Kudelstaart - Op zondag 30 au-
gustus om kwart over elf in de och-
tend is een 71-jarige vrouw uit Ku-
delstaart ten val gekomen door een 
hondenriem. In de Galvanistraat lie-
ten twee meisjes van 14 en 13 jaar 
hun hond uit. De riem van het dier 
schaarde zich om de benen van de 

71-jarige heen. Toen het dier begon 
te trekken, kwam de Kudelstaartse 
ten val. De vrouw is door een om-
stander overeind geholpen, maar 
kwam opnieuw ten val. De vrouw 
is met vermoedelijk een gebroken 
heup overgebracht naar het Spaar-
ne ziekenhuis.

Kudelstaartse in 
woning onwel
Kudelstaart – Op zondag 31 au-
gustus rond kwart voor acht in de 
avond is een 64-jarige vrouw on-
wel geworden in haar woning in de 

Leeghwaterstraat. Personeel van de 
ambulancedienst en agenten heb-
ben de vrouw gereanimeerd. Haar 
hartritme kwam terug. Toch is be-
sloten, door de inmiddels ook gear-
riveerde dokter, om de vrouw voor 
verdere behandeling naar het AMC-
ziekenhuis te vervoeren.

Met stomme verbazing hebben wij 
het ingezonden stuk van mevrouw 
Piet-Cuiper van het Drie Kolommen-
plein gelezen. “Geluidsoverlast van 
de Summer Dance Party”. Wij wonen 
naast het surfeiland en als iemand 
iets te klagen zou moeten hebben, 
zijn wij het wel. Vrijdag’s begint  
voor ons bij de opbouw en het uit-
proberen van de geluidsinstallatie 
de party al.  Harder, zachter, meer 
of minder bas, hoge lage tonen, dat 
hoort er eenmaal bij. Zaterdagmid-
dag de laatste dj’s die hun kunsten 
moeten vertonen om tot de beste te 
worden gekozen, dus muziek, mu-
ziek en nog eens muziek. En dan het 
toppunt: De avond. Dan staat ons 
hele hek driedubbel dik met fietsen. 
Overal politie, in busjes, in auto’s, te 
paard, de hondenbrigade, de weg 

afgesloten en overal controle, etc. 
Dus u begrijpt een drukte van je-
welste. Hoe zo overlast? Ja, als er na 
half twee een groepje aangescho-
ten jonge heren twee vrienden over 
het hek gooien in onze tuin. Mijn 
man naar buiten met het vriendelij-
ke verzoek of het wat minder kan, 
want er liggen mensen te slapen. 
Met excuses van de mannen kon hij 
weer naar bed. Wij zijn de jongste 
niet meer, maar kunnen dit feest en 
alles er om heen zeker waarderen. 
Daarom vinden wij de overlast van 
iemand van het Drie Kolommenplein 
onbegrijpelijk. Wat ons betreft is de 
Summer Dance Party de komende 
jaren van harte welkom!

Jaap en Ina van Overbeeke, 
Kudelstaartseweg

Hoezo overlast van Dance Party?

ingezonden

Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 4 september, begint de sjoel-
club weer met de competitie. Zowel 
leden als belangstellenden zijn van 
harte welkom in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De aanvang is 20.00 
uur en de deelnemers gaan twin-
tig bakken sjoelen. Naast de regu-

liere speelavond om de veertien da-
gen, is het mogelijk om via de sjoel-
club deel te nemen aan wedstrij-
den met andere clubs in de afdeling 
west. Sjoelen uw/jouw sport? Allen 
hartelijk welkom. Wie eerst meer in-
formatie wil, kan bellen na 18.00 uur 
met Sjaak Siebeling, tel. 322154.

Sjoelavond in ‘t Dorpshuis

Donderdagevond 28 augustus was 
ik op weg van Kudelstaart naar 
Aalsmeer toen ik rond 23.10 uur 
werd aangehouden door een agent 
in de JP Thijssenlaan. Er werd mij 
gevraagd uit mijn auto te stappen 
en mijn mobiele telefoon te tonen.
Na wat zoeken in mijn broekzakken 
haalde ik mijn telefoon tevoorschijn 
en vroeg waarom ik deze moest to-
nen. De agent vertelde mij dat hij 
mij staande had gehouden in op-
dracht van een collega die mij on-
geveer 75 meter eerder had zien te-
lefoneren tijdens het autorijden. Ik 
stond met stomme verbazing te kij-
ken, omdat het laatste telefoonge-
sprek dat ik had gevoerd, thuis was 
geweest, vlak voordat ik in de au-
to stapte. Mijn vriendin had mij ge-
beld om te vertellen dat ze op weg 
was naar haar huis, waarna ik in de 
auto ben gestapt om ook die kant 
op te gaan.
Ik heb thuis dus mijn mobiel in mijn 
broekzak gestopt en niet meer aan-
geraakt, tot de agent mij hierom 
vroeg.
Toch wonderbaarlijk dat zijn colle-
ga (rondtuffend op een scooter) mij 
dan mijn telefoon heeft zien gebrui-
ken tijdens het autorijden! Ik be-

dacht me dat ik natuurlijk kan aan-
tonen wanneer mijn laatste tele-
foongesprek heeft plaats gevonden 
en hoe laat mijn laatste sms is ver-
stuurd/ontvangen. Dit zei ik tegen 
de agent waarop hij vertelde dat dit 
weinig uitmaakte, omdat alleen op 
je telefoon kijken tijdens het rijden 
ook al verboden is, wat dus erg knap 
is als je mobieltje in je broekzak zit! 
(En hoe zit het dan met navigatie-
schermen en dergelijke in een au-
to!? Ja, en dan is het nu mijn woord 
tegen die van de agent
Ik kon hoog en laag springen, maar 
werd met een boete van 150 eu-
ro naar huis gestuurd. Oh ja, nog 
wel met het advies dat ik bezwaar 
kan maken, alsof ik daar dan sterker 
sta... Als men een wet overtreedt, 
zijn er daar de consequenties, maar 
ook als men zich netjes aan de re-
gels houdt kan je dus gestraft wor-
den. Een ‘gelijke’ discussie met een 
compromis zat er donderdag niet 
meer in!
Mijn advies: Leg je telefoon in de 
kofferbak, zodat je op zekerheid aan 
kan tonen dat je er niks mee doet 
tijdens het autorijden!
Kuno den Hertog, Edisonstraat 
54, Kudelstaart.

Waarom boete voor niet bellen?

Leuke prijzen
Kaartseizoen bij 
Oostend start
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 4 september, start buurtvereni-
ging Oostend weer met de klaver-
jasavonden. Rummicuppers zijn ook 
welkom. 
De avond begint om 20.00 uur en 
is in buurthuis ‘t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Vanaf 19.30 uur 
staan de koffie en de thee te wach-
ten op de kaarters. 
Voor de beste klaverjasser of rum-
micupper aan het eind van het sei-
zoen staat een leuke prijs klaar en 
op de avonden zelf zijn er ook leuke 
prijzen te winnen.

ingezonden
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Open Kudelstaart, met links de winnaars en rechts de nummers twee.
Angelique Maarse en Arie v.d. Eijkel.

Vrijdag start nieuw seizoen
Darten op hoog niveau bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Het seizoen van de 
Poel’s Eye is geopend. Met de Open 
2008. René Kruit was de openba-
ring. Hoewel, dat René goed kan 
darten was een open deur. Maar de 
weg naar de titel lag voor vele dar-
ters open. Het mag openlijk gezegd 
worden, het niveau was hoog. Open 
2007 winnaar Nick van de Linden 
werd door René verslagen in de hal-
ve finale. In de andere halve finale 
opende Arie van de Eijkel de weg 
naar verdere roem. Maar in de fina-
le opende René ieders ogen, hij was 
de terechte winnaar. Het rijtje win-
naars van de Opens is nu: Kees Ver-
weij, Jeroen van den Helder, Hubert 
Jurka, Marco Cornelisse, Nick van 
de Linden en René Kruit.

Gezellig darten
Morgen, vrijdag 5 september, be-
gint de eerste van de twintig ‘gewo-
ne’ speelavonden. Hoewel de twin-
tig speelavonden weer een Top Tien 
en een kampioen opleveren, is elke 
speelavond een toernooi op zich. Ie-
dereen kan meedoen wanneer het 
haar of hem uitkomt. Lidmaatschap 
is niet nodig. Voor drie euro ver-
zekert men zich van een gezellige 
avond. Darten is natuurlijk prioriteit 
nummer één, maar de gezelligheid 
wordt niet uit het oog verloren. Bo-
vendien hoeveel deelnemers er ook 
zijn, dankzij de maar liefst 22 dart-
borden vinden de finales altijd weer 
plaats rond 12 uur.Vorig seizoen 
bleef Ben Blokhuizen John Buis 
nipt voor. Het rijtje kampioenen van 
de Poel’s Eye is nu: Jeroen van den 
Helder, Marco Cornelisse (drie keer 
op rij!), René Kruit en Ben Blokhui-
zen. Jeroen, Marco en Rene zijn nu 
dus zowel Open winnaars als ‘Sei-
zoen winnaars’. Marco is de enige 
van deze drie die daarnaast ook het 
koppeltoernooi wist te winnen. Je-
roen werd ooit wel tweede (met Bi-
anca Gootjes) en Rene derde (met 
Danny Zorn) Het rijtje koppelkampi-
oenen is; drie keer achterelkaar (!) 
Bak (met achtereenvolgens Corne 
de Jong, Huib Gootjes en Floor van 

Zanten), Marco Cornelisse met Wil-
lem Monsees, Benno van Rijn met 
Bas Aupers en Joost Breedijk met 
Nick van de Linden. 

Nieuw: 4-Tallen toernooi
Toch heeft Marco nog niet al het 
mogelijke bij de Poel’s Eye gewon-
nen. Dit seizoen is het 4-tallen toer-
nooi namelijk een nieuw fenomeen. 
Dit toernooi vindt plaats op zaterdag 
27 september. Dit toernooi is ter ere 
van het 40-jarige Dorpshuis. Met 
zijn vieren strijden de darters daar-
bij voor de overwinning. Bij deze titel 
hoort een zes(!) liter fles Scone bier. 
Bij zowel het koppeltoernooi als het 
4-tallen toernooi doen de dames en 
heren door elkaar heen mee. Tijdens 
de speelavonden is er echter wel 
een dames competitie. Dit seizoen 
gaat zeker een nieuwe kampioene 
opleveren. Na drie kampioenschap-
pen op rij gaat Margreet Nijp name-
lijk bij de heren meedoen. Floor van 
Zanten was haar al voor gegaan. 
Zij was de eerste drie jaren kampi-
oen van de Poel’s Eye bij de dames. 
Twee weken geleden won Floor ook 
voor de tweede keer de Open 2008. 
Het rijtje Open winnaars bij de da-
mes is nu: twee keer op rij Ireen van 
Graas, Rilana Erades en twee keer 
op rij Floor van Zanten. Floor heeft 
dus ook de triple (koppel, het kam-
pioenschap en de Open) behaald. 
De vierde titel zou dus het 4-tallen 
toernooi moeten worden. Misschien 
is het een ideetje om een viertal te 
vormen met Marco Cornelisse er-
bij… 

Eerste speelavond
Morgen, vrijdag 5 september, be-
gint het seizoen. Het gaat niet louter 
om de prijzen. Een gezellige avond 
is het belangrijkste. Eerst iedereen 
drie poule wedstrijden, daarna de 
winnaar of verliezerronde. De Poel`s 
Eye is geen besloten club, iedereen 
is elke speelavond van harte wel-
kom. De inschrijving sluit om 19.45 
uur, deelname kost drie euro, en de 
minimum leeftijd is 15 jaar.

Sjoelseizoen gaat van start!
Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout 
opent haar deuren weer voor een 
nieuw leuk en gezellig sjoelseizoen. 
De eerste competitie-avond is don-
derdag 11 sepember vanaf 19.45 
uur in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Eens in de veer-
tien dagen staat sjoelen op het pro-
gramma. Zowel leden als geïnteres-
seerden zijn van harte welkom. Op 

vrijdag 17 oktober staat een kop-
pelsjoel-wedstrijd op het program-
ma. Inschrijven kan tot en met 13  
oktober in het De Reede. De wed-
strijd start om 20.00 uur, aan de 
deelnemers wordt gevraagd 19.45 
uur aanwezig te zijn. Opgeven voor 
het koppelsjoelen kan bij Jan Joore, 
tel: 0297-329010 of Ria v/d Jagt, tel. 
0297-340890.

Olympisch goud waterpolo 
inspireert spelers Oceanus
Aalsmeer - Binnenkort gaat de wa-
terpolocompetitie weer van start. De 
spelers van vereniging Oceanus zijn 
daarom ook weer vol enthousias-
me aan de trainingen begonnen. In 
zwembad de Waterlelie in Aalsmeer 
zijn bijna dagelijks één of meerdere 
teams aan het trainen. Nadat de wa-
terpolo fans de Nederlandse dames 
goud zagen winnen op de Olympi-
sche Spelen in Beijing lijkt het wel 
of iedereen nog gemotiveerder dan 
ooit aan het trainen is. Dit jaar zijn 
er verschillende heren, dames en 
jeugd teams die in de competitie 
van start gaan. De herenselectie 
heeft de voormalige Oranje bonds-
coach Dick Nieuwenhuizen als trai-
ner en is vorig jaar onder zijn leiding 
gepromoveerd naar de derde klasse 
van de bond. Voor het eerste heren-
team staat dan ook een pittig maar 
uitdagend competitie jaar te wach-
ten waarbij natuurlijk ook gepro-
beerd zal worden het mooie beker-
succes van vorig jaar (toen werd de 
kwartfinale bereikt) te evenaren of 
liever nog te verbeteren.

Bij de top!
Voor de Jeugd zijn er bij Oceanus 
teams met spelers van onder 19, 17, 
15 13 en 11 jaar. Voor de aller jong-

ste kinderen van tussen de 6 en 9 
jaar is er ook nog het minipolo. Al 
jaren is Oceanus één van de beste 
waterpoloverenigingen bij de jeugd. 
Elk jaar wordt er wel door één van 
deze teams het NK behaald. En dan 
zijn alleen de top-verenigingen die 
meer malen trainen beter. In al deze 
leeftijdscategorieën heeft Oceanus 
teams spelen maar nieuwe leden 
zijn natuurlijk meer dan welkom. 

Waterpolo is een sport waar je 
veel dingen combineert, die je he-
le lichaam sterker maken. Vind jij 
zwemmen, balspelen en teamsport 
leuk, kom dan zeker een keer mee-
doen, want waterpolo combineert al 
deze sportieve en gezellige elemen-
ten. Ben je jonger dan 13 jaar kom 
dan eens meedoen op donderdag-
avond van 18.00 tot 18.45 uur. Ben je 
jonger dan 17 jaar, maar ouder dan 
13 jaar, dan ben je welkom om mee 
te doen op vrijdagavond van 19.30 
tot 20.30 uur. En de 18 en 19-jarigen 
kunnen langskomen op donderdag-
avond van 18.45 tot 19.30 uur. Als je 
langskomt, neem dan je zwembroek 
of badpak mee. Dan kun je erva-
ren hoe leuk waterpolo is. Kijk voor 
meer informatie op www.zsc-ocea-
nus.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Aalsmeer - ZATERDAG 6 SEP-
TEMBER

Aalsmeer:
Overbos 1 - Aalsmeer 1        14.30 u
VVA/Spartaan 2-Aalsmeer 2 14.00 u
Overbos 3 - Aalsmeer 3 15.00 u
Eemdijk 3 - Aalsmeer 4 14.30 u
ABN Vet.2 - Aalsmeer Vet.1 14.30 u

Junioren:
Texel’94 A1 - Aalsmeer A1 14.30 u
Aalsmeer B1 – SCW B1 12.00 u
Zandvoort C1 - Aalsmeer C1 10.00 u
Aalsmeer C2 – VVC C3 12.00 u

Pupillen:
Aalsmeer D2 – VVC D3 9.00 u
Aalsmeer E3 – VVC E3 9.00 u
Aalsmeer E4 – VVC E4 9.00 u
Aalsmeer F1  - VVC F3 9.00 u
Aalsmeer F2 – VVC F4 9.00 u
VVC F5 - Aalsmeer F3 9.00 u
VVC F6 – Aalsmeer F4 9.00 u

Dames:
Aalsmeer DA1 – A’veen DA1 14.00 u

R.K.A.V. Junioren:
RKAV A1 – Hertha A1 14.30 u
RKAV C1 – CSW C1 14.30 u

Pupillen:
RKAV D1 – DIOS D1 11.15 u
KDO D2 - RKAV D2 9.30 u
RKAV D3 – VSV D4 10.00 u
RKAV E1 – Bl.Wit.A’dam E2 10.00 u
RKAV E2 – KDO E2 10.00 u
RKAV E3 – KDO E3 10.00 u
KDO E4 - RKAV E4 9.00 u
KDO E5 - RKAV E5 9.00 u
Chabab F1 - RKAV F1 9.00 u
RKAV F2 – KDO F2 9.00 u
RKAV F3 – Pancratius F3 9.00 u
RKAV F4 – KDO F4 9.00 u
RKAV F5 – Abcoude F7 9.00 u

Meisjes:
RKAV MC.1 – RKDES MC.1 11.30 u
Abcoude E5 - RKAV MD.1 9.30 u
Abcoude E7 - RKAV MD.2 9.30 u
RKAV ME.1 – RKDES ME.1 11.30 u

R.K.D.E.S. Pupillen:
HSV ’69 D1 - RKDES D1 11.15 u
HSV ’69 D1 - RKDES D1 11.15 u
Roda’23 E2 - RKDES E1 10.00 u
Bloemendaal E1 - RKDES E3 9.45 u
SCW E2 - RKDES E4 9.00 u
SCW E3 - RKDES E6 9.00 u
RKDES F2 – SCW F2 10.00 u
RKDES F3 – Legm.vogels F8 10.00 u
SCW F3 - RKDES F4 9.00 u

SCW MF.1 - RKDES F5  9.00 u
RKDES F6–Legm.vogels F10 10.45 u
KDO F4 - RKDES F7 10.00 u
SCW F5 - RKDES F8 9.30 u

Dames en meisjes:
RKDES DA.1–RKAVIC DA.1 13.00 u
RKDES MA.1–Buitenveldert 11.15 u
RKDES MB.1 – Roda’23 11.15 u
RKAV MC.1 - RKDES MC.1 11.30 u
RKAV ME.1 - RKDES ME.1 10.45 u

S.C.W.:
SCW 1 – NFC/Brommer 1 14.30 u
SCW 2 – Amstelveen 2 14.30 u
Jong Hercules 6 - SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1 – VIOD Vet.1 15.00 u
Hoofddorp Vet.2-SCW Vet.2 14.30 u
SDZ Vet.1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren:
SCW A1 – HSV’69 A1 12.15 u
Aalsmeer B1 - SCW B1 12.00 u
SCW C1 – De Vecht C1 11.15 u

Pupillen:
SCW D1 – Schoten D1 9.00 u
KDO E1 - SCW E1 12.00 u
SCW E2 – RKDES E4 9.00 u
SCW E3 – RKDES E6 9.00 u
Sloterdijk F1 - SCW F1 10.00 u
RKDES F2 - SCW F2 10.00 u
SCW F3 – RKDES F4 9.00 u
RKDES F5 - SCW F4 10.00 u
SCW F5 – RKDES F8 9.00 u

Dames en meisjes:
SCW DA.1 – Martinus DA.1 13.00 u
SCW MB.1 – Overbos MB.1 10.30 u
Ouderkerk MD1-SCW MD1 10.00 u

ZONDAG 7 SEPTEMBER
R.K.A.V.
RKAV 1 – Bijlmer 1 14.00 u
RKAV 2 – Pancratius 4 11.30 u

Junioren:
RKAV B1 – RKAVIC B1 12.00 u
RKAV C2 – Pancratius C6 11.30 u

Dames:
RKAV DA.1 – Geel Wit DA.1 14.00 u

R.K.D.E.S.
HBC 1 - RKDES 1 14.30 u
RKAVIC 2 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – Muiderberg 2 14.00 u

Junioren:
RKDES A1 – Chabab A1 12.00 u
RKDES B1 – AS’80 B1 12.00 u
RKDES C1 – Diemen C1 10.00 u
KDO C2 - RKDES C3 10.00 u

Handbalvereniging FIQAS
Aalsmeerse dames maken 
zich op voor competitie
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer zijn volop in de voorbe-
reiding voor het nieuwe handbal-
seizoen. De ploeg is al tijden in trai-
ning en heeft inmiddels ook een 
(zeer geslaagd) trainingsweek-
end en een aantal toernooien ach-
ter de rug waar goed gepresteerd 
werd. Afgelopen weekend speelden 
de Aalsmeerse dames nog een oe-
fenwedstrijd in de Bloemhof tegen 
TOP/DSS en die werd nipt verloren. 
“We begonnen goed en kwamen als 
een speer uit de startblokken. Maar 
uiteindelijk kwamen we net iets ter-
kort en dat was ongetwijfeld een te-
rugslag na de harde trainingsarbeid 
van de afgelopen vier weken”, aldus 
trainer/coach Menno de Klerk. Ko-
mend weekend wordt door de da-
mes gebruikt om te trainen en nog 
een laatste oefenwedstrijd te spe-
len tegen Velo (zondag om 14.30 
uur in de Bloemhof), de week daar-
na begint voor hen de competitie in 
de eerste divisie met een thuiswed-
strijd tegen het sterke Loreal. “Dan 
moeten we ons bewijzen en laten 
zien dat we een echt team zijn ge-
worden”, aldus de Klerk.    

Programma Eerste Divisie  
Zaterdag 13 september, 19.00 uur: 
FIQAS Aalsmeer – Loreal; Zondag 
21 september, 13.30 uur: v.d.Voort/

Quintus 2 – FIQAS Aalsmeer; Za-
terdag 27 september, 19.00 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Bentelo; Zaterdag 
4 oktober, 20.30 uur: KIA/H.C.V.’90 – 
FIQAS Aalsmeer ; Zaterdag 25 ok-
tober, 18.45 uur: FIQAS Aalsmeer 
– Westsite; Zaterdag 1 november, 
20.45 uur: UDSV – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 8 november, 19.00 uur: FI-
QAS Aalsmeer - Olympia; Zaterdag 
15 november, 19.15 uur: AAC 1899 
– FIQAS Aalsmeer; Zaterdag 22 no-
vember, 20.30 uur: FIQAS Aalsmeer 
– D.S.V.D.; Zaterdag 29 novem-
ber, 20.00 uur: Westlandia – FIQAS 
Aalsmeer; Zaterdag 6 december, 
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer – TOP/
DSS; Zondag 14 december, 14.15 
uur: V.H.C. – FIQAS Aalsmeer.

Actueel!
In het Europese Cup Winners Cup 
toernooi, waaraan FIQAS Aalsmeer 
als nationale bekerwinnaar mag 
deelnemen, treft de ploeg in de eer-
ste ronde het Luxemburgse HBC 
Bascharage. De eerste wedstrijd, 
uit in Luxemburg, wordt gespeeld 
op zaterdag 6 september om 19.00 
uur. Op zondag 14 september volgt 
om 14.30 uur de return in de Bloem-
hof in Aalsmeer. De voor deze beide 
weekenden geplande competitie-
wedstrijden zullen op nog nader te 
bepalen data worden ingehaald.  

RKAV-jongens elftallen 
willen meer lucht
Aalsmeer - Het seizoen is van start 
gegaan. De eerste oefen- en beker-
wedstrijden zijn gespeeld door de 
C- en B-junioren van RKAV. Deze 
jongens in de leeftijd van 12 tot14 
en 14 tot 16 jaar zoeken nog enkele 
leeftijdgenoten om de elftallen meer 
lucht te geven. Zowel bij de C- als 
de B-junioren zijn de selecties wat 
aan de krappe kant. Dus vandaar 
deze oproep voor enkele spelers in 
bovengenoemde leeftijdscategorie-

en om gezellig bij RKAV te komen 
voetballen.
De C-junioren trainen op maandag 
en woensdag van 18.00 tot 19.15 uur 
en de B-junioren op maandag en 
woensdag van 19.45 tot 21.00 uur.
Heb je interesse? Kom dan eens kij-
ken bij een training, meedoen mag 
uiteraard ook. Wil je nadere inlich-
tingen? Neem dan contact op met 
Marijke Silvius tel.0297-3219091 of  
06-27316397.

Zaalvoetbaldames RKDES 
zoeken nog 2 speelsters
Kudelstaart - Het gezellige dames 
zaalvoetbalteam RKDES2 is op zoek 
naar één of twee extra speelsters. 
Heb je zin en ervaring met voetbal 
op het veld of in de zaal? Je wordt 
met open armen ontvangen door de 
meiden van het Futselteam. Contact 

kan opgenmen worden met E. van 
der Drift, tel. 0297-582971. De wed-
strijden vinden op doordeweekse 
avonden, meestal op vrijdag, plaats. 
en zowel thuis in De Bloemhof als 
uit in omliggende gemeenten. De 
training is eens per week.

Aalsmeer - Met goed vooruitden-
ken alleen red je het niet bij scha-
ken. In het heetst van de strijd is 
mentale hardheid onontbeerlijk. In 
de voorlaatste ronde hadden de drie 
koplopers de kans om af te reke-
nen met ander. Ze bleken echter al-
le drie niet tegen de spanning opge-
wassen. Jan Bosman gaf in zijn par-
tij tegen Gerrit Harting pardoes een 
stuk en de partij weg, waarna Ger-
rit tegen Cees Verburg al na enke-
le zetten zijn dame liet vangen. Voor 
Cees een uitgelezen kans om de 
andere twee op achterstand te zet-
ten. Maar ook hier was schaakgodin 
Caissa genadeloos: maar liefst twee 
stukken vlogen zonder pardon terug 
in de doos. Joran Donkers was hier-
door de lachende vierde. Door twee-
maal overtuigend te winnen van 
Thierry Siecker maakt hij nog goede 
kans op de titel. De voorsprong van 
het trio is namelijk slechts een scha-
mele twee punten.
Clemens Koster was duidelijk op 
dreef afgelopen vrijdag. In zijn ver-
trouwde spel leek hij beide partijen 

gewonnen te staan. Dat was ech-
ter buiten de waard gerekend, want 
Arie Spaargaren trok zich niets van 
de stelling aan en liet Clemens op 
niet mis te verstane wijze zien wie 
de betere schakers is. Koen Been-
tjes weerde zich ondertussen kra-
nig tegen winterkampioen Willem 
Hensbergen. Koen is voor de duvel 
niet bang, maar moest in de eerste 
pot toch zijn meerdere erkennen in 
Willem. Het pat in de tweede partij 
betekende een knap gescoord punt 
voor Koen.

Vrijdag laatste ronde
Aankomende vrijdag is de veertien-
de en laatste ronde van de zomer-
competitie. Woensdag 10 september 
is de algemene ledenvergadering in 
t Stommerkwartier, waarna iedereen 
de week erna weer van harte wel-
kom is voor de clubcompetitie. Eer-
ste ronde vrijdag 19 september om 
20 uur. De jeugd begint een uur eer-
der, om 19 uur. Iedereen is van har-
te welkom om eens sfeer te proeven 
en vrijblijven mee te doen.

Schaakcompetitie
Koplopers van schaakclub 
bezwijken onder de druk

Aalsmeer - De triatlon van Aalsmeer 
was vorige week slechts een opwar-
mertje voor drie echte mannen van 
het Oceanus/Multi Supplies Tria-
thlon Team. Corné Klein, Frans van 
Heteren en Tonny Blom stonden af-
gelopen zaterdag in Almere aan de 
start voor het echte werk over de 
hele triatlonafstand. Ze trotseerden 
de hitte van de mooie zomerdag en 
bereikte na een zware wedstrijd alle 
drie de finish. Kwakelaar Klein ein-
digde zelfs als negende. Het afge-
lopen weekeinde stond Almere vol-
ledig in het teken van triatlon. Op 
zondag was de stad in de Flevopol-
der het strijdtoneel voor het wereld-
kampioenschap lange afstand. De-
ze afstand (4 kilometer zwemmen, 
120 kilometer fietsen en 30 kilo-
meter lopen) was geen hele triat-
lon. Op zaterdag werd in Almere de 
Holland Triathlon georganiseerd. De 
drie Multi’s verkozen de hele klas-
sieke triatlonafstand (3,8 kilometer 
zwemmen, 180 kilometer fietsen en 
42 kilometer lopen) boven de korte-
re WK-afstand. Het drietal had vo-
rige week als laatste voorbereiding 
meegedaan aan de Olympische af-
stand bij Triathlon Aalsmeer.
Tonny Blom uit Haarlem kwam als 
goede zwemmer voorin uit het wa-
ter. Hij klom na 52.58 minuten als 
vijfde op de kant in Almere-Ha-
ven. Aalsmeerder Frans van Heteren 
volgde twee minuten later op een 
goede vijftiende plek. Corné Klein 
uit De Kwakel zat daar nog een hal-
ve minuut achter. Klein reed op de 
fiets weer goed naar voren. In de 
tweede ronde reed hij nog weg bij 
Van Heteren. Maar in de derde en 
laatste ronde kwamen de twee Mul-
ti’s weer bij elkaar te rijden. 

Bij het binnenkomen van de wis-
selzone leek het erop dat de twee 
teamgenoten elkaar tijdens het lo-
pen aan elkaar zijde zouden blijven, 
zoals ze al vaak deden. Maar na een 
snellere wissel was De Kwakelaar al 
weg voor de afsluitende marathon. 
Van Heteren wisselde iets rustiger 
aan om met nieuwe energie aan het 
lopen te beginnen. 
Klein liep uitstekend en kon goed 
zijn positie bij het lopen verdedi-
gen. Na 36 kilometer lopen kwam 
hij bij een andere Nederlander te lo-
pen. Samen liepen ze een tijdje op, 
maar twee kilometer verder moest 
Klein hem laten gaan. Na nog een 
paar zware laatste kilometers finish-
te hij daardoor uiteindelijk als derde 
Nederlander en negende totaal in 
8.58.40 uur. Met de zware omstan-
digheden was dat een zeer goede 
tijd. 
Van Heteren kreeg het tijdens het 
lopen zwaar. De eerste ronde ging 
het nog goed, maar daarna voelde 
hij de energie langzaam wegstro-
men. Ondanks dat het veel moei-
te koste, wilde hij de finish halen. 
Uitstappen was voor hem geen op-
tie. Na 9.28.40 uur kwam de win-
naar van Triathlon Aalsmeer van een 
week eerder als 25e over de finish. 
Tonny Blom had in zijn hoofd om 
binnen de 9.45 uur te finishen en 
haalde dat doel ook nog. Op de fiets 
verloor hij zoals verwacht veel plaat-
sen. Maar met een goede marathon, 
die hij in 3.23.46 uur liep, bereikte 
hij de finish in 9.42.11 uur als 37e. 
Net als zijn teamgenoten was hij blij 
toen hij de eindstreep had gehaald. 
Want achteraf is een hele triatlon al-
tijd leuker dan tijdens de zware laat-
ste kilometers. 

Corné Klein 19e bij hele Triathlon
Multi-triatleten trotseren 
de hitte in Almere
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Nog enkele plaatsen vrij
Jeugdschaatsen in Aalsmeer
Aalsmeer -  Op zaterdag 11 ok-
tober start het nieuwe schaatssei-
zoen voor de jeugd. Twintig zater-
dagen gaan jongens en meisjes uit 
Aalsmeer met twee bussen naar de 
Jaap Edenbaan in Amsterdam. De 
kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 
jaar krijgen les in het schaatsen. 
Dit gebeurt in zeven groepjes. De 
kinderen worden naar kunnen in-
gedeeld en krijgen een uur les van 
vaste begeleiders/sters. Naast de 
wekelijkse schaatsles staan ook di-
verse activiteiten op het programma. 

Onder gaan de jongens en meisjes 
sinterklaas vieren, deelnemen aan 
de jeugdelfstedentocht en doen zij 
het KNSB-examen waarvoor zij een 
officieel diploma krijgen. Op 7 maart 
is het diplomaschaatsen en na de 
prijsuitreiking is er een gezellige af-
sluiting van het seizoen in het res-
taurant van de Jaap Edenbaan. In 
de groep jeugdschaatsers zijn nog 
enige plaatsen vrij. Schaatsen iets 
voor jou? Je bent van harte welkom. 
Inschrijven kan bij Marijke Maarse, 
tel. 0297-325635.

Eerste van het nieuwe seizoen
Meidendag op de Zolder
Kudelstaart - Op woensdag 24 
september is de allereerste meiden-
middag en -avond van het nieuwe 
Binding Zolder seizoen. De meiden-
middag is een vaste activiteit op De 
Binding Zolder en is bedoeld voor 
tienermeiden vanaf 10 jaar die zin 
hebben in een gezellige middag of 
avond. 
Tijdens de eerste meidenmiddag/
avond gaan de groepen een foto-
collage maken van bijvoorbeeld va-
kantiefoto’s of van leuke foto’s van 
vriendinnen. Deze collage wordt ge-
maakt in een fotolijst die de meiden 
ook leuk gaan versieren, zodat deze 
een leuk plaatsje kan krijgen op je 
slaapkamer. De middag begint om 
14.00 uur, duurt tot 16.00 uur, en is ’s 
avonds van 19.00 tot 21.00 uur. Van 
tevoren opgeven is wel een vereis-

te en dat kan tot en met dinsdag 23 
september 18.00 uur. In de week van 
12 tot en met 22 september is alleen 
telefonisch opgeven mogelijk. Deel-
name aan de meidenactiviteit kost 
5, euro. Daarvoor krijg je een foto-
lijst, plus al het materiaal, zoals pa-
pier en versiersels. Vergeet je eigen 
foto’s niet mee te nemen! Voor meer 
informatie over de meidenmiddag of 
een van de andere activiteiten op De 
Binding Zolder aan de Haya van So-
merenstraat, kan contact opgeno-
men worden met Kim Verschueren 
via: kim@debinding.nl of bel even 
op dinsdag– of vrijdagmiddag tus-
sen 13.00 en 18.00 uur naar 0297- 
892091. Neem ook eens een kijkje 
op www.debinding.nl voor het over-
zicht van de activiteiten in Aalsmeer 
en Kudelstaart. 

Brood bakken met Tiflo 
tijdens braderie zaterdag
Aalsmeer - Op 6 september aan-
staande vindt de corsobraderie 
weer plaats in het centrum Tijdens 
deze gezellige braderie is ook Scou-
ting Tiflo weer van de partij. Bij de 
kraam van de vereniging kunnen 
kinderen gezellig bij het kampvuur 
broodjes bakken en kennismaken 
met de scouting. Er zal leiding aan-
wezig zijn die de kinderen en hun 
ouders alles kunnen vertellen over 
de opkomsten die zij elke zaterdag 
organiseren voor kinderen vanaf 4 

tot en met 18 jaar. 
Lijkt het je leuk om bij de scouting 
leuke dingen te ondernemen, zo-
als speurtochten, knutselen, spelle-
tjes, zeilen en op kamp gaan? Kom 
dan zaterdag de Tiflo bezoeken tij-
dens de braderie voor meer infor-
matie. Het is overigens altijd moge-
lijk om een keertje op zaterdagoch-
tend van half 10 tot half 12 gratis bij 
een opkomst te komen kijken. Nu 
al nieuwsgierig? Kijk dan op www.
tiflo.nl 

Cursus voor tieners
Wil jij ook leren koken op 
de Binding Zolder?
Aalsmeer - De Zolder organiseert 
vanaf dinsdag 7 oktober weer een 
kookcursus voor tieners. Het afge-
lopen seizoen is er lekker gekookt 
op de Zolder in Kudelstaart en ook 
het komende najaar zullen er weer 
heerlijke gerechten worden ge-
maakt. In zeven lessen komen ver-
schillende wereldgerechten aan 
bod en wordt er van alles geleerd 
over voor- en hoofdgerechten, maar 
wordt er ook aandacht besteed aan 
tafeldekken en serveren. De laatste 
les wordt een diner voorbereid voor 
vrienden en familie van de deelne-
mers. De kosten voor de cursus zijn 
40 euro. Lijkt jou het leuk en ben je 

tussen de 10 en 15 jaar? Geef je dan 
snel op, want vol is vol! Opgeven 
kan door een email te sturen aan 
kim@debinding.nl. Meld in het be-
richt je naam, adres, leeftijd en te-
lefoonnummer. Bellen kan van dins-
dag tot en met vrijdag tussen 13.00 
en 18.00 uur naar 0297 892091.  In 
de week van 12 tot en met 22 sep-
tember is het niet mogelijk om je op 
te geven in verband met vakantie 
De cursus wordt georganiseerd op 
De Binding Zolder in Kudelstaart en 
deze is te vinden in het SJOK ge-
bouw aan Hoofdweg 104. De ingang 
van De Zolder is te vinden aan de 
Haya van Somerenstraat.

Veel skeelertalent onder 
jeugd in Kudelstaart
Kudelstaart - Nog twee weken en 
dan is het skeelerseizoen voor de 
jeugd tot en met 12 jaar alweer voor-
bij. Elke dinsdagavond van 18.45 tot 
19.45 uur krioelt het op de Energie 
skeelerbaan in Kudelstaart van de 
aanstaande skeeler/schaatstoppers 
in de dop. Onder de bezielende lei-
ding van Eline van de Zwaard zijn 
meer dan 80 kinderen enthousiast 
bezig met skeeleren. Naast Eline zijn 
hier meerdere ervaren VZOD-trai-
ners aanwezig om al het aanwezi-
ge talent letterlijk in de goede baan 
te leiden. De kinderen, in de leef-
tijd van 6 tot en met 12 jaar, heb-
ben vanaf mei tot en met half sep-
tember heel wat trainingskilometers 
afgelegd. Zowel Barbie skeelers als 
kids met hele professionele skee-
lers, alles zit er tussen. Aangemoe-
digd door vele enthousiast meele-
vende ouders langs de kant, heb-
ben de kinderen ook dit jaar veel 
geleerd. Sinds kort is er ook koffie 
en thee te koop in het bij de baan 
gelegen skeelergebouwtje. Dit zorgt 
ervoor dat het nog leuker is om te 
blijven kijken naar de verrichtingen 
van dochter- en/of zoonlief. Sommi-
ge groepen zijn dit jaar al zo voor-
uit gegaan dat ze halverwege de 
training door de trainer meegeno-

men worden naar het speciaal aan-
gelegde skeelerpleintje bij de ten-
nisvelden. Hier mogen ze dan hun 
kunsten vertonen in de half-pipe en 
overige attracties. Bij kinderen die al 
voor het tweede jaar skeeleren, kun 
je hier goed zien tot welke techni-
sche hoogstandjes ze al in staat zijn. 
Ook bij sommige ouders langs de 
kant heeft het skeelervirus toege-
slagen. Als je al die kinderen ook zo 
lekker bezig ziet, dan werkt dat na-
tuurlijk erg aanstekelijk.  Nog twee 
keer skeeleren en dan is op dins-
dag 16 september de jeugdskee-
lertraining voor dit seizoen alweer 
ten einde. Voor de jeugd die lid is 
van Schaatstrainingsgroep VZOD of  
van een andere schaatsvereniging, 
begint dan ruim twee weken later 
het nieuwe schaatsseizoen. Schaat-
sen is  een sport die perfect aansluit 
op skeeleren. Nog sterker, de mees-
te schaatsers die skeeleren doen dat 
niet alleen omdat ze dat leuk vinden, 
maar vooral ook omdat het een per-
fecte voorbereiding/zomertraining 
voor het schaatsen is. Als je denkt 
dat schaatsen ook iets voor jou is, 
kijk dan eens op www.stgvzod.nl en 
misschien wordt het wel een hele 
strenge winter en kan er lekker veel 
geschaatst worden op natuurijs!

Afzwemfeest in Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
30 augustus hebben na een sei-
zoen hard oefenen een aantal kin-
deren hun zwemdiploma gehaald in 
het Oosterbad. Het was een zonni-
ge dag en bij een temperatuur van 
circa 25 graden was deze slotmid-
dag voor de afzwemmers prima te 
doen, ook al was de watertempera-
tuur niet warmer dan 19 graden.
Het A-diploma is gehaald door Derk 
Spaargaren, Micah Maarse, Sebas-
tiaan Groenveld, Renée Eveleens, 

Caya Verhoef, Lieve Alderden, Jens 
Bremer, Merijn Kroon, Nanouk van 
Weerdenburg, Isa Berlips, Marit Dee 
en Tim Spaargaren.
Het B-diploma kon uitgereikt wor-
den aan Madelief van Weerden-
burg, Melanie Knol, Merel Leegwa-
ter, Micah Maarse, Derk Spaargaren 
en Sebastiaan Groenveld. Al eerder 
dit seizoen hebben Maaike Dillen-
wijn en Thijs Reurekas hun C-diplo-
ma gehaald. Alle geslaagden gefe-
liciteerd!

Start Groene Voetstappen 
project op basisscholen
Aalsmeer - Op dinsdag 9 septem-
ber reikt wethouder Fransen om 
11.30 uur op basisschool Samen 
Een het eerste pakket uit voor het 
project Groene Voetstappen. In de 
Week van de Vooruitgang sparen 
kinderen van alle groepen voor elke 
heen- en/of terugreis die te voet, per 
fiets of per step wordt afgelegd één 
‘Groene Voetstap’.  Zij krijgen hier-
voor aan het begin van de week een 
stickerboekje en een stickervelle-
tje uitgereikt. Door mee te doen met 
het verzamelen van ‘Groene Voet-
stappen’ in de vorm van opdrachten 
ontdekken leerlingen en hun ouders 

dat het niet alleen leuker, gezonder 
en veiliger is om te voet of per fiets 
of step naar school te gaan, maar 
ook dat dit beter is voor het klimaat. 
De kosten voor deelname aan het 
project worden door de gemeente 
op zich genomen. In Aalsmeer doen 
zes van de tien basisscholen mee 
aan het project Groene Voetstap-
pen. Naast Samen Een ook de Jo-
zefschool, de Oosteinder, de Weg-
wijzer, de Graankorrel en de Anto-
niusschool.
Voor meer informatie zie www.groe-
nevoetstappen.nl en www.weekvan-
devooruitgang.nl 

Tandartsassistentie met passie
Eva Mbo-uitblinker 2008 
op ROC Nova College
Aalsmeer - Eva Boumans is geko-
zen tot Mbo-uitblinker 2008 van het 
ROC Nova College vanwege haar 
uitzonderlijke inzet en motivatie. 
Vrijdag 5 september komt Eva in de 
schijnwerpers tijdens de landelijke 
start van het cursusjaar in Theater 
De Flint in Amersfoort.
Eva (18) uit Aalsmeer heeft haar 
mbo-opleiding Tandartsassistent 
in Haarlem en stage in Amstelveen 
met uitzonderlijk veel inzet en moti-
vatie volbracht. Na haar eerste jaar 
is ze overgestapt naar de versnelde 
variant. In juni behaalde ze haar di-
ploma met cijfers gemiddeld boven 
de acht. Eva is niet alleen een tech-
nisch goede vakvrouw, ook haar 
positieve beroepshouding valt op: 
initiatief nemen, collegialiteit, sa-
menwerken en vriendelijkheid. Ze 
is de beste stagiair die haar leer-

bedrijf Tandartsenpraktijk Buiten-
plein in Amstelveen ooit heeft ge-
had. In woorden van de stagebege-
leider: “Als praktijk hebben we door 
de jaren heen vele stagiairs versle-
ten. Minder goede, goede, maar nog 
nooit zo een als Eva.” Eva is direct 
na haar opleiding Tandartsassistent 
doorgestroomd naar Mondzorgkun-
de bij Hogeschool InHolland. 

In het zonnetje
De MBO Raad viert dit jaar de lan-
delijke start van het cursusjaar op 
5 september in Theater De Flint in 
Amersfoort. Tijdens het feestelij-
ke programma wordt de Mbo-Uit-
blinker van elk ROC-college in het 
zonnetje gezet. Voor meer informa-
tie over de opleidingen van het ROC 
Nova College, telefoon 023-5302010 
en website www.novacollege.nl.

Informatie-avond op 25 september
Op wintersport met De 
Binding naar Oostenrijk
Aalsmeer - Van 13 tot en met 22 fe-
bruari volgend jaar gaat de Binding 
wintersportvakantie weer plaatsvin-
den. Hou jij van skiën, snowboarden, 
sneeuw gezelligheid op en rond de
skipistes? Dan is deze vakantie ze-
ker wat voor jou. De reis voor ko-
mend jaar gaat naar Zillertall arena 
en begint op vrijdagavond. Per roy-
al class bus worden de winterspor-
ters naar het dorpje Wald im Pinz-
gau gebracht. Dit dorpje ligt in de 
schaduw van het mooie Gerlos. De 
vakantiegangers verblijven in gast-
haus Zillertal arena en is voorzien 
van 24 slaapplaatsen en is op ba-
sis van zelfverzorging, maar er gaat 
een kok met de club mee! Zillertal 
arena bestaat uit 163 kilometer pi-
ste en behoort tot één van de groot-
ste skigebieden van Oosterijk. Er is 
vertier voor de gevorderden, minde 
rgevorderden en degenen die het 

nog moeten leren. Ook als je nog 
niet kan skieen of snowboarden is 
dit dus jouw kans om het te leren. 
Omdat De Binding met een grote 
groep gaat, is er altijd wel iemand 
van jouw niveau. 

Binding regelt alles
Aan het einde van de dag eindigt de 
groep gezamenlijk (de een wat eer-
der als de ander) in de après ski-
bar waar plek is voor een drankje en 
een dansje! En het mooie is de Bin-
ding regelt alles voor je. 
Ben jij geïnteresseerd in deze reis 
en ben jij op 1 jannuari 2009 17 
jaar of ouder en wil je mee? Kom 
dan donderdagavond 25 september 
om 20.00 uur naar de Binding in de 
Zijdstraat voor de binding winter-
sport infoavond!  Wie een informa-
tiefolder wil, kan een mailtje sturen 
naar info@debinding.nl.

Doel: Nieuw speeltoestel
Loterij Boerenvreugd op 
de braderie in ‘t centrum
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd organiseert aanstaan-
de zaterdag 6 september op de 
braderie in het centrum een loterij 
met prachtige prijzen, om daarmee 
de aanschaf van een nieuw speel-
toestel te financieren. Het nieuwe 
speeltoestel is bestemd voor de al-
lerkleinste kinderen. Volgens voor-
zitter Theo van der Hoek staat het 
huidige toestel al bijna vijftien jaar 
op deze plaats en heeft het de laat-
ste jaren al de nodige reparaties en 
opknapbeurten ondergaan. “Onze 
onderhoudscommissie heeft aange-
geven dat deze favoriete speelplek 
hard aan vervanging toe is.” 
Een nieuw toestel zal ongeveer tien-
duizend euro gaan kosten. Een be-

drag, dat Boerenvreugd niet zomaar 
kan ophoesten, en daarom heeft het 
bestuur besloten tot het zoeken van 
sponsors. De loterij geeft een eerste, 
flinke aanzet. Aalsmeerse onderne-
mers en particulieren hebben hier-
voor diverse prijzen ter beschikking 
gesteld. De trekking van de loterij 
vindt tijdens de Aziatische dieren-
dag plaats op de kinderboerderij, op 
zondag 5 oktober. De komende we-
ken zijn de loten te koop in het win-
keltje van de boerderij in de Horn-
meer. De loten kosten twee euro per 
stuk. De prijzen zijn onder andere 
een portable dvd-speler, een digi-
tale fotocamera en een visschotel 
voor vier personen. In totaal zijn er 
zo’n honderd prijzen te winnen. 

Vaartocht De Stormvogel
Rijsenhout - Zaterdag 13 sep-
tember organiseert jachthaven de 
Stormvogel uit Rijsenhout een vaar-
tocht voor verstandelijk gehandi-
capten. De dag bestaat uit varen, 
picknicken, feest met live muziek 
en barbecue. Dit alles wordt me-

de mogelijk gemaakt door heel veel 
sponsors uit deze regio. Alle vrijwil-
ligers en sponsors van deze dag wil-
len de organisatoren, Tonny Kors en 
Remi Langezaal, hiervoor bedan-
ken. Meer informatie is te vinden op 
www.wsvderesidentie.nl.
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Daan wint de 
ouderensoos!
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen Daan San-

Aalsmeerder Jalmar van Weeren:
“Als navigator ben ik de 
baas van de rallyauto”
Aalsmeer - Aalsmeerder Jalmar 
van Weeren is de navigator in de 
rallyauto van Eric Wevers. De navi-
gator is zoals de keeper in een voet-
balelftal of de drummer in de band: 
hij is belangrijk in de begeleiding, 
maar altijd op de achtergrond. Bij 
het motor- en autosportevenement 
HiBRA op zondag 14 september is 
Van Weeren dit jaar ook aanwezig. 
Van Weeren was eerst een groot fan 
de Formule 1-autosport. Hij keek al-
les op tv, want ook voor bezoekers 
is Formule 1 een dure sport. Toen 
een vriend hem een keer meenam 
naar een autorallywedstrijd, zag hij 
direct het verschil met het miljoe-
nencircus van de Formule 1. “Ik zag 
dat het veel toegankelijker is. Je kan 
voor de start vlak langs de auto’s lo-
pen en als je de rijders een beetje 
leert kennen kun je ze ook gewoon 
aanspreken. 

Probeer in de Formule 1 een Michael 
Schumacher maar eens aan te spre-
ken, dat lukt je niet.” Sinds die eerste 
aanraking is Van Weeren steeds ver-
der in de rallysport gerold. “Op een 
gegeven moment ben ik een beet-
je doorgedraaid en ging ik naar el-
ke wedstrijd in Europa.” Zelf actief 
meedoen was de volgende stap: 
Jalmar wilde een licentie voor navi-
gator behalen. Het was eigenlijk als 
geintje begonnen om meer over de 
sport te weten komen. Toch kwam 
de autosportfan al snel als navigator 
in een rallyauto te zitten. 

Nederlandse top
In zijn eerste jaar werd hij al Neder-
lands sprintkampioen (op een kort 
parkoers) met Fred Boer uit Gou-
da achter het stuur. Daarna wilde 

hij meer en stapte over naar de au-
to met vierwielaandrijving van Adri 
Moree uit Uithoorn. Later ging hij 
met Erik Moree nog iets hogerop. 
De stap naar de top van Nederland 
kon de Aalsmeerder maken na een 
onverwacht telefoontje. “Eric Wevers 
belde me om te vragen of ik zijn na-
vigator wilde worden. Hij behoort in 
Nederland echt tot de top van de 
rallysport.” De navigator speelt vol-
gens Van Weeren een belangrijke 
rol in de auto. “De navigator is de 
baas in de auto. Dat moet ook altijd 
zo zijn. Op het moment dat de rij-
der de baas wordt, ben je als navi-
gator nergens meer. De rijder moet 
een blind vertrouwen hebben in zijn 
navigator.” Tijdens wedstrijden geeft 
de bijrijder de route aan en waar de 
volgende bocht is. Opvallend ge-
noeg ziet hij zelf vrij weinig van waar 
de auto naar toe gaat. 

Tijd om uit het raam te kijken is er 
niet. “Het enige wat je ziet zijn je 
aantekeningen, maar aan de hand 
van de bewegingen van de auto voel 
je waar je zit. Het gaat echt op ge-
voel.” Hoewel hij de auto niet hoeft 
te besturen heeft Jalmar altijd last 
van wedstrijdspanning, vooral vlak 
voor de start. “Op het moment dat je 
gestart bent is alle spanning weg, er 
gaat dan zóveel adrenaline door je 
heen. Als je hoofdpijn of een ander 
pijntje hebt, is dat spontaan over. 
Dat sluit je op één of andere manier 
allemaal af.” 

Personal coach
Behalve het kaartlezen in de auto is 
Van Weeren in zijn rol als navigator 
ook de personal coach van zijn rij-
der. Hij maakt de bandenkeuze, doet 

Aalsmeer - Het uur Zwanger-
schapspilates van SV Omnia 2000 
is een vast uur in het lesrooster 
geworden. Kom een gratis proef-
les mee doen en je zal ervaren dat 
het een goed gevoel om tijdens de 
zwangerschap fit te blijven. SV Om-
nia 2000 geeft je deze unieke kans 
om fit te blijven tijdens de zwanger-
schap. Dit uur op woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur in de Rozen-
straat is speciaal voor vrouwen die 
zich actief, maar tegelijkertijd ont-
spannend willen voorbereiden op 
de rest van de zwangerschap en de 
bevalling. Je kunt zwangerschapspi-
lates al vanaf 16 weken meedoen, 

zodat je de gehele zwangerschap 
gebruik kunt maken van alle tips 
en lichaamshoudingen. De les be-
staat uit een aantal grondoefenin-
gen, aangepast aan elk trimester. Er 
wordt veel aandacht besteed aan li-
chaamshouding, ademhaling en de 
bekkenbodem, maar daarnaast na-
tuurlijk ook ontspanningsoefenin-
gen. Je kunt per tien keer betalen of 
vanaf 30 weken losse lessen. Voor 
algemen informatie kunt je mailen 
naar sportpunt@svomnia.nl of bel-
len met 0297-322312 Voor specifie-
ke informatie over de les kunt u te-
recht bij Véronique Batenburg: au-
di50@kabelfoon.nl of 06-41287683.

Gratis proefles
Zwangerschapspilates bij 
SV Omnia op dinsdag

Amstelveen - Zondag 7 september 
aanstaande organiseert MTC Mo-
tovatie uit Amstelveen alweer haar 
een na laatste rit van dit seizoen. De 
rit is deze keer ongeveer 175 kilo-
meter lang en brengt de enthousias-
te motorrijder over een aantal leuke 
wegen van ons land. De route loopt 
voor het grootste deel ten zuiden 
van Amstelveen. Via Vogelenzang 
gaat de route over Katwijk, Voorbug, 
via de IJsseldijk , Zwammerdam en 
Nieuwveen weer  terug noordwaarts 
richting thuisbasis Amstelveen. Tus-

sen 9.00 en 11.00 uur kan er wor-
den gestart. Voorrijders zijn tussen 
9.00 en 10.00 uur aanwezig. Indien 
een voorrijder is gewenst, wees er 
dan snel bij want vol is vol. Deelna-
me is mogelijk vanaf 5,00 euro per 
persoon. Een ieder is welkom in het 
clubgebouw van MTC Motovatie 
op het KLM Sportcentrum aan het 
Wimbledonpark 2  te Amstelveen.  
Meer informatie over de rit of de 
club: Ben Padberg, tel. 020-6977009 
of Milco Smit, tel. 0251-251661. In-
formatie ook op www.motovatie.nl.

Laatste toernooi van dit 
seizoen MTC Motovatie

Aalsmeer - Zaterdag 30 augus-
tus speelde de C1 van vv Aalsmeer 
een echte derby tegen RKAV C1. De 
winnaar van deze wedstrijd plaatste 
zich voor de volgende ronde in het 
beker toernooi. Gelijk vanaf de af-
trap nam Aalsmeer het heft in han-
den en met goed combinatie voet-
bal werd RKAV vast gezet op ei-
gen helft. Dit resulteerde na 15 min 
in een doelpunt voor Aalsmeer 1-
0. Nadat de trainer van RKAV de 
speelwijze iets veranderde en er 
meer fysieke duels kwamen, kreeg 
Aalsmeer het moeilijker. Een foutje 
achterin bij Aalsmeer zorgde ervoor 
dat RKAV de gelijkmaker kon sco-
ren, 1-1. Na de rust was het eigen-

lijk hetzelfde beeld, een voetballend 
Aalsmeer en een fysiek en compact 
spelend RKAV. Uit een van de coun-
ters scoorde RKAV de 1-2. Nu was 
het voor Aalsmeer er op of er onder. 
Met drie verse krachten probeerde 
dit jonge team de stand weer ge-
lijk te trekken. In de laatste minuut 
viel dan toch nog de verdiende 2-2. 
Deze stand zorgde ervoor dat straf-
schoppen de beslissing moesten 
brengen over wie zich zou plaatsen 
voor de volgende ronde. Aalsmeer 
nam de strafschoppen uiteindelijk 
iets beter dan RKAV en mede door 
toedoen van de keeper plaatste vv 
Aalsmeer C1 zich voor de volgende 
ronde van het bekertoernooi .

C1 van VV Aalsmeer door 
na strafschoppen

Kaartseizoen 
start bij DES
Rijsenhout - Op donderdag 18 
september begint het nieuwe sei-
zoen van buurtvereniging DES Rij-
senhout voor de klaverjas- en domi-
neercompetitie seizoen 2008/2009. 
Eenieder is van harte welkom op 

Aalsmeer - Op vrijdag 5 september 
begint de nieuwe cursus conditie-
gym voor iedereen die fit wil blijven 
of dat na lange tijd weer wil wor-
den. Ook voor beginnende en oude-
re sporters is deze cursus heel ge-
schikt. De gymcursus is op vrijdag-
ochtend van half elf tot half twaalf in 
de sportzaal in de Rozenstraat (ach-
ter 10) in het dorp. Onder deskun-
dige leiding van een ervaren gym-
docente wordt het wekelijks gym-
uur gehouden. Iedereen kan deel-
nemen, er is geen speciale conditie 
vooraf vereist. Veel bewegen is het 
behoud van een goede gezondheid, 
dat is welbekend. Niet alleen het ge-
wicht, ook de kans op hartziekte, di-
abetes type 2 en ook kanker  schijnt 
er door af te nemen. Ook  wordt een 
betere slaap en zelfs het zelfvertrou-
wen bevorderd. Het is dan ook geen 
wonder dat veel mensen de weg 
naar een sportclub of vereniging in-
middels hebben gevonden.
Deze cursus nu biedt een pro-

gramma aan waarmee stapsgewijs 
de conditie wordt verbeterd. Hier-
bij is ook nog een keuze moge-
lijk voor een uitgebreider sportpro-
gramma in kleine groepen. De keu-
ze is alleen de conditie-gym op vrij-
dag of een combinatie van deze les 
met een uur Sportief wandelen in de 
Hornmeer op maandagochtend of 
een uur trimmen in het Amsterdam-
se bos op donderdagochtend.  Niet 
iedereen heeft zoveel tijd natuurlijk, 
veel deelnemers doen alleen een 
uur in de week mee.
Op vrijdag  worden er conditie-oefe-
ningen gedaan, waaronder ook van 
Oosterse herkomst en van de me-
thode Pilates. Dit zijn oefeningen op 
de vloer. Ook wordt er cardio-gym 
gedaan en krijgen de buikspieren  
elke week behoorlijk de aandacht.
De kosten van de cursus (ook twee 
uur per week) is 45 euro per half 
jaar. Bel voor meer informatie en 
opgave naar: N. de Vries, tel. 0297 
322479.

Nieuwe cursus conditiegym 
in sportzaal Rozenstraat

Amstelveen - Duikteam Nemo 
opent zijn deuren voor belangstel-
lenden die eens willen horen en er-
varen hoe het is om met perslucht 
onder water te vertoeven. Vaak is 
de eerste reactie: er is hier in Ne-
derland toch niets te zien onder wa-
ter? Dat valt reuze mee. Behalve het 
dichtbijgelegen onderwaterpark in 
Vinkeveen wordt er ook heel veel in 
Zeeland gedoken. Het water is daar 
behoorlijk helder en er is een gro-
te variatie aan vissen, kreeften en 
begroeiing. Elke vrijdagavond is het 
clubhuis aan de Ouderkerkerlaan 
15 geopend vanaf 20.00 uur. In de 
Nemo bar kunnen de duikers naast 
een kop koffie of een biertje drinken 
ook de duikflessen weer laten vullen 
en duikafspraken maken. 

Op zondagmorgen wordt er ge-
zwommen en getraind. De trainin-
gen zijn van 8.00 tot 10.00 uur en 
vinden plaats in zwembad De Meer-
kamp aan de Van der Hooplaan 239 
in Amstelveen. Voor de jeugd zijn 
er snorkel- en perslucht trainingen.  
Ben je al nieuwsgierig geworden, 
bel dan een van onderstaande num-
mers en meld je aan voor één open 
dagen op de zondagen 7, 14 of 28 
september tussen 8.00 en 9.30 uur.  
Daarnaast zijn belangstellenden na-
tuurlijk altijd welkom voor meer in-
formatie op de vrijdag-clubavond.
Meer informatie is ook te vinden op 
de website www.duikteamnemo.nl.
Voor telefonische informatie kun je 
bellen met: 06-53392651 of 020-
4940765.

Open dagen op zondagen 
bij duikteam Nemo

brandstofberekeningen en houdt de 
tijd in de gaten. De rijder staat wel 
altijd voorop, maar dat vindt Van 
Weeren ook niet erg. “Ik geniet van 
het coachen en begeleiden. Vroeger 
ben ik ook altijd keeper geweest in 
een voetbalelftal, dan sta je ook van 
achteruit te coachen. Ik sta ook ei-
genlijk niet zo graag op de voor-
grond.” Het was eerst de bedoe-
ling dat Van Weeren met Eric We-
vers en hun Ford Focus WRC naar 
de HiBRA in Aalsmeer zou komen, 
maar dat bleek logistiek niet haal-
baar. “We hebben van alles gepro-
beerd, maar het blijkt nu toch niet 
te kunnen. De auto waar we nu in 
rijden is behoorlijk duur, ook in on-
derhoud.” De week voor de HiBRA 
doen ze al mee aan een Rallysprint 

in Amsterdam en de week na de Hi-
BRA staan ze in Hellendoorn met 
het hele teamcircus. “Ik vind het zelf 
erg jammer, want ik weet dat er hier 
in de regio van Aalsmeer veel aan-
dacht en interesse is voor motor- en 
autosport.” 

Rallysport demo’s
Hoewel hij zelfs niet rijdt, is Van 
Weeren zondag 14 september wel 
aanwezig bij de HiBRA 2008. De 
Aalsmeerse navigator, woonachtig 
in Stommeerkade-West, zal daar-
bij zeker enkele collega’s uit de ral-
lysport aantreffen. Tijdens de Hi-
BRA geven nationale topcoureurs 
een drietal demonstraties waardoor 
het publiek kennis kan maken met 
de rallysport. Aanwezig zijn onder 
andere de talenten van het KNAF 
Talent First Team. 
Op het stratencircuit op bedrijven-
terrein Hornmeer zijn daarnaast 
weer vele spectaculaire demoraces 
met klassieke motoren en zijspan-
nen te bewonderen. Kijk voor meer 
informatie op: www.hibra-aalsmeer.
nl.  

                                            De auto van Eric Wevers met navigator Jalmar van Weeren komt de bocht doorzetten. 

                          Jalmar van Weeren

deze gezellige speelavonden die 
gehouden worden in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat.

Deelname kost 1.50 euro per keer 
en tijdens de pauze, na de tweede 
ronde, is het mogelijk loten te kopen 
voor de loterij met fraaie prijzen. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
geschud. Koffie en thee staan vanaf 
19.30 uur klaar. 

dee met 5550 punten. Op twee ein-
digde Lies van Leeuwen met 5513 
punten en derde is An Uiterwaal ge-
worden met 5000 punten. 
Net naast het ere-metaal greep Jan 
Weij. Hij werd vierde met 4905 pun-
ten. Bij het jokeren behaalde Hen-
ny de Wit de eerste plaats met 14 
punten, tweede werd Saar Looy met 
130  punten.

Aalsmeer - Zondag 31 augustus 
heeft Sam Spaargaren zijn 50e ver-
jaardag op een ludieke wijze ge-
vierd. Toen hij 40 werd, had hij een 
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd, 
maar dat lukte niet meer vanwege 
de blessures. Nu was er een ‘ten-
nispartijtje’ voor tennisvrienden en 
kennissen. 
De zestien spelers waren in twee 
poules verdeeld. Er werd gemixed 
en gedubbeld gespeeld. Dat de in-
deling goed was, bleek uit de kleine 
verschillen in de standen. Er werd 
zeer fanatiek gespeeld en men gaf 
niets cadeau. Ook Sam zelf werd 
niet gespaard en men mopperde 

ook nu weer op zijn spel van hoge 
ballen, lobjes, slices en loopvermo-
gen. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij 
nog snel en breng hij bijna alle bal-
len terug. Voor een 50-jarige heeft 
hij een topconditie. 
De uiteindelijke winnaar werd Aart. 
De troostprijs ging naar Herbert, 
die zich in al dit tennisgeweld goed 
staande wist te houden, ondanks 
dat hij pas een half jaartje tennist. 
Al met al een zeer sportieve en ge-
zellige middag.

Voor zijn 60e verjaardag is Sam al 
aan het oefenen: Dan wordt het 
waarschijnlijk een bridge drive...

Sam 50 en nog in topvorm!
                                                         Hoog Sammy kijk omhoog Sammy …..

Bovenkerk - Half september star-
ten er weer  bridgecursussen in het 
Noorddamcentrum in Bovenkerk. 
De cursussen worden door de gedi-
plomeerde docent Frits Loois gege-
ven. De eerste jaarscursus start op 
woensdag 17 september en is van 
13.00 tot 16.00 uur. De tweede jaars-
cursus start op woensdag 17 sep-
tember en is van 9.30 tot 12.30 uur. 

De derde jaarscursus is reeds vol.
De cursus bestaat uit totaal 32 les-
sen en wordt gesubsidieerd door 
Vista Welzijn en Advies.

Inschrijven is vanaf nu reeds mo-
gelijk. Dit kan bij Herman Harte, 
tel. 020-6405954, hermanharte@
zonnet.nl of Gerard Nelis, tel. 020-
6596082,  gm.nelis@Quicknet.nl.

Start bridgecursussen in 
het Noorddamcentrum

Aalsmeer - De zevende Pre Ride 
for the Roses van de sierteeltsector 
leverde een hoger bedrag op dan 
vorig jaar. Maar liefst 208.000 eu-
ro (vorig jaar 191.000 euro) werd 
‘bij elkaar gefietst’ door de sierteelt-
sector. Dit recordbedrag is als on-
derdeel van de totale opbrengst van 
de Ride for the Roses bestemd voor 
KWF/Kankerbestrijding. Op de dag 
van de Ride zelf, zondag 31 augus-
tus in Goes, boden de fietsers uit 
De Lier ook nog een extra cheque 
van 6.000 euro aan. Aan de Ride for 
the Roses namen dit jaar meer dan 
13.000 mensen deel. 
De Pre Riders overhandigden hun 
cheque voor de Ride for the Ro-
ses aan Olympisch kampioen lan-
ge afstandszwemmen Maarten van 
der Weijden. De sector heeft hier-
mee opnieuw haar visitekaartje af-
gegeven. Vanuit acht sierteeltloca-
ties stapten in de vroege nacht van 
vrijdag op zaterdag circa 250 Pre Ri-
ders op de racefiets. Zaterdag be-
reikten ze Goes, waar het startpi-
stool voor de ‘echte’ Ride for the Ro-
ses van zondag symbolisch werd 
aangeboden aan burgemeester Van 
der Zaag. Dit jaar leverde de Ride 
for the Roses een totaalbedrag van 
bijna 1,1 miljoen euro op.

Acties voor recordbedrag
De Pre Riders hebben de afgelopen 
maanden flink wat acties op poten 
gezet om het recordbedrag van vo-
rig jaar te verbeteren. Onder ande-
re shirtsponsoring, gesponsorde ki-
lometers en een logo op de Ride for 

the Roses-vrachtwagen leverden 
veel geld op. Ook de benefietvei-
lingen op de FloraHolland-vestigin-
gen droegen stevig bij. ‘In ruil’ voor 
het sponsorgeld leverden de Pre Ri-
de teams een buitengewoon spor-
tieve prestatie. 

Acht teams naar Goes
De teams van FloraHolland ver-
trokken vanuit de zes vestigingen 
in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, 
Venlo, Bleiswijk en Eelde. Het team 
uit Eelde legde ruim 400 kilometer 
af, maar deed dit in twee dagen. De 
andere teams fietsten allemaal ge-
middeld 200 kilometer. Samen met 
het Team Plantion (Vleuten/Bem-
mel/VBN) en het Team CNB (Lisse) 
kwam het aantal teams op acht. De 
teams bestonden uit kopers, kwe-
kers en medewerkers van de vei-
lingen en vertegenwoordigers van 
sierteeltbedrijven uit de verschillen-
de regio’s. Volgend jaar vindt de Ri-
de for the Roses plaats in Bemmel. 
Het jaar daarop zal de Ride als on-
derdeel van het meerjarig sponsor-
contract met FloraHolland vanaf een 
van de vestigingen van FloraHolland 
vertrekken. In de overeenkomst tus-
sen FloraHolland, de Rabobank, 
snijbloemenexporteur Hamifleurs 
en de Ride for the Roses is vastge-
legd dat deze sponsors de Ride in 
een periode van zeven jaar vijf maal 
zullen ondersteunen. Met de Pre Ri-
de blijft de sierteeltsector zich inzet-
ten om een nog hogere opbrengst 
te realiseren voor KWF/Kankerbe-
strijding. 

Sierteeltsector breekt met 
Pre Ride eigen record

Trots tonen de Pre Riders van de sierteeltsector het recordbedrag van 208.000 
euro. Foto: Limitfoto, Goes.
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Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
30 augustus heeft The Beach aan 
de Oosteinderweg op grootse wij-
ze haar 12,5 jarig bestaan gevierd. 
Het terrein rond het sport- en eve-
nementencentrum was omgetoverd 
tot festivalplein met heel veel activi-
teiten voor jong en oud. De jongste 
bezoekers konden zich uitleven op 
het springkussen en een klautermo-
biel, zich laten schminken en gin-
gen veelal naar huis met een prach-
tig gevouwen ballon. De wat oudere 
jeugd werd uitgedaagd deel te ne-
men aan het Aalsmeerse kampioen-
schap kratten stapelen en konden 
hun evenwicht testen op de surf-

simulator. De oudere jeugd en na-
tuurlijk volwassenen konden verder 
deelnemen aan verschillende clinics, 
zoals beachtennis en beachboksen, 
en meedoen aan het open darttoer-
nooi. Ook werd een beachvolleybal 
buurt- en stratentoernooi gehou-
den. Het weer hadden de oprich-
ters en eigenaren Irene van Uden en 
Ruud Vismans mee. Het was heer-
lijk, zonnig strandweer! De dag is 
afgesloten met een beach barbe-
cue en een optreden van de funk-
soul formatie Allscool. Zeker weten 
dat alle medewerkers en bezoekers 
terug kijken op een geslaagde, ge-
zellige en sportieve dag!

Veel vertier voor jong en oud
Jubileum van The Beach 
groots gevierd!

Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer zijn afgelopen weekend 
de winnaar geworden van het ei-
gen LogiFlora toernooi, een resul-
taat dat hen beslist zelfvertrouwen 
zal geven voor de komende Europa-
cupwedstrijden. Na drie wedstrijden 
was de ploeg weliswaar gelijk ge-
eindigd met het Belgische KV Sasja, 
een beter doelsaldo gaf uiteindelijk 
de doorslag. FIQAS Aalsmeer start-
te op zaterdagavond met een wed-
strijd tegen het Israëlische Maccabi 
Tel Aviv. Het werd een stevige par-
tij met goed en agressief verdedi-
gen aan beide kanten. Dat ging wel 
eens ten koste van de aanval, maar 
– mede door hun goede instelling 
- bouwden de Aalsmeerders toch 
al snel een voorsprong op van vier 
doelpunten verschil en viel er voor 
het publiek veel te genieten. Nog 
één keer kwam Maccabi terug op 
een marge van twee, maar FIQAS 
Aalsmeer bepaalde de eindstand 
uiteindelijk op een ruime 26-21. Op 
zondag was het Topteam Limburg 
de eerste tegenstander. Opnieuw 
startte FIQAS Aalsmeer erg goed 
en geconcentreerd en bouwde bin-
nen een minuut of twaalf al een 9-
2 voorsprong op. Hierna herstelden 
de Limburgers zich enigszins en zo 
werd er gerust bij een 17-10 stand. 
Na de pauze kwam keeper Mark Go-
rissen bij de Limburgers onder de lat 
en hij maakte voor zijn team het ver-
schil. De Aalsmeerders werden iets 
slordiger in de afronding en Goris-
sen pakte bijna alles. Zo konden de 
Limburgers terugkomen in de wed-
strijd en regelmatig gevaarlijk wor-
den. Ze wonnen uiteindelijk met 27-
24. Geleerd van deze dramatische 
tweede helft stond FIQAS Aalsmeer 
tegen het Belgische Sasja wel weer 
geconcentreerd in het veld. Er werd 
opnieuw sterk gespeeld en terwijl 

Aalsmeer vorig seizoen niet had 
kunnen winnen van de Belgen werd 
het nu 33-27 (eerder in de voorbe-
reiding was al een keer met 10 pun-
ten verschil gewonnen). Het team 
van trainer/coach Alex Curescu 
heeft dus duidelijk een groei door-
gemaakt en maakt zich nu op voor 
de dubbele Europacup ontmoeting 
met HBC Bascharage uit Luxem-
burg. A.s. zaterdag is eerst de uit-
wedstrijd, op zondag 14 september 
gevolgd door de return in de Bloem-
hof.. Van de tegenstander is niet zo-
veel bekend, dus de Aalsmeerders 
weten niet wat hen daar te wach-
ten staat, maar zullen zeker probe-
ren een goede uitgangspositie te 
verwerven. Dan wordt meteen dui-
delijk hoe FIQAS Aalsmeer er Euro-
pees voor staat 

Uitslagen LogiFlora toernooi
KV Sasja - Tophandbal Limburg 23-
22; FIQAS Aalsmeer - Maccabi Tel 
Aviv 26-21; FIQAS Aalsmeer - Top-
handbal Limburg 24-27; KV Sasja 
- Maccabi Tel Aviv  32-23; FIQAS 
Aalsmeer - KV Sasja 33-25; Maccabi 
Tel Aviv - Tophandbal Limburg  28-
24. Eindstand: 1. FIQAS Aalsmeer 3-
4 (doelsaldo +10); 2. KV Sasja 3-4 
(doelsaldo +2); 3. Topteam Limburg 
3-2 (doelsaldo -2); 4. Maccabi Tel 
Aviv 3-2 (doelsaldo -10).
 
Programma
Voorlopig programma eredivisie he-
ren: Zaterdag 6 september, 19.30 uur: 
Krekels/Sittardia – FIQAS Aalsmeer 
*; Zaterdag 13 september, 20.30 uur: 
FIQAS Aalsmeer – Red-Rag/Tachos 
*; Zondag 21 september: Super Cup: 
FIQAS Aalsmeer – Hellas, Almere; 
Zaterdag 27 september, 20.00 uur: 
E&O – FIQAS Aalsmeer. *Worden op 
nader te bepalen data ingehaald in 
verband met Europacupwedstrijden

FIQAS Aalsmeer is klaar 
voor de Europacup

                                                                                        Foto’s Don Ran.

Aalsmeer - Aan je conditie wer-
ken, leniger worden, afslanken of 
gewoon gezellig een uurtje spor-
ten, dat is mogelijk voor jong en oud 
bij Sportvereniging Omnia 2000. SV 
Omnia 2000 biedt op dinsdag een 
tweetal uren bodyshape. Op dins-
dagochtend van 9.00 tot 10.00 uur 
in sporthal De Bloemhof en op dins-
dagavond van 20.15 tot 21.15 uur in 
de gymzaal van De Mikado. Je kunt 
bij Omnia terecht ongeacht je leef-
tijd. De lessen zijn zeer gevarieerd. 
Je kunt één keer per week een les 
volgen, maar uiteraard zijn meerde-
re uren ook mogelijk. De lessen bo-
dyshape die SV Omnia 2000 te bie-
den heeft bestaat uit een half uurtje 
warming-up en low-impact voor de 

conditie en in het tweede half uur 
worden alle spieren onder handen 
genomen. Buikspieren, beenspie-
ren, bilspieren en armspieren wor-
den elke les getraind. Iedereen doet 
de oefeningen op zijn of haar eigen 
niveau onder leiding van de altijd 
enthousiaste en inspirerende Anne-
Marie Erkelens. 
De eerste les is altijd een gratis 
proefles, dus doe gezellig mee en 
als het je bevalt, geef je dan op als 
lid. Inlichtingen kun je krijgen bij de 
betreffende sportleid(st)ers of bij 
het Sportpunt van SV Omnia 2000, 
tel.  0297-322312 of email sport-
punt@svomnia.nl. Kijk voor meer in-
formatie op de website: www.svom-
nia.nl

Sportvereniging Omnia 2000
Bodyshape voor dames op 
dinsdag in Aalsmeer-Oost

Aalsmeer - Vorige week zater-
dag werd voor de 31-ste maal het 
Aalsmeers Bloementoernooi mid-
getgolf verspeeld op de banen van 
de plaatselijke vereniging aan de 
Beethovenlaan in sportpark Horn-
meer. Vanaf half tien gingen de 
speelgroepen van drie personen van 
start voor hun vier omlopen, aar-
uit deze wedstrijd bestond. Totaal 
speelden 44 deelnemers mee in 5 
speelgroepen om de ere posities en 
uiteraard de vermelding op de wis-
seltrofee. Vorig jaar in de wacht ge-
sleept door Remon Verveer met 115 
slaggen als totaalscore.
Spelers van de thuisclub en een 
groot aantal van andere verenigin-
gen uit district west hadden inge-
schreven voor dit evenement. Dank-
zij onder meer het mooie nazomer-
weer kon de wedstrijd vlotjes en 
zonder onderbrekingen worden af-
gewerkt. Als prijzen waren daar de 
bekende “ballenbonnen” en uiter-
aard voor alle spelers de beroem-
de Aalsmeerse plantjes. Af te halen 
na beëindiging van de vierde om-
loop. De grootste speelgroep, He-
ren Senioren, met 19 deelnemers, 
benodigde twee barrages om de 
eindrangschikking op orde te krij-
gen. Tom Pardaans (Ridderkerk) en 
Hans Broodbakker (Aalsmeer) ston-
den beiden na vier wedstrijdronden 
op 120 slagen. Pardaans won de 
barrage al na 2 of 3 banenen leg-
de dus geslag op plek no. 1. Klaas 
Boekel, uitkomend voor Zoetermeer 
en GertJan de Graaf (Aalsmeer) op 
127 slagen. Dus eveneens een extra 
wedstrijdje.  Boekel zegevierde hier 
en werd nr. 3 in de ranglijst. 

Bij de Dames Senioren waren de 
onderlinge verschillen ook in de top 
wat groter. Afgetekend op de eer-
ste plaats met 123 slagen Els v.d. 
Stroom (Boskoop), Marrie Bonhof 
nummer twee meet 129 slagen en 
Ria Paarlberg met 135 punten als 
nummer drie. De groepsgrootte was 
12. Laatste hier werd Anthonia v.d. 
Voort met 182. Zij ontving de aan-
moedigingstrofee.
Bij de dames ging de overwinning 
naar Monique Bonhof met 130 hole-
slagen. Slechts drie dames speelden 
in deze groep me. Nummer twee 
met 140 werd Wendy van Luijpen, 
Nina Kiewiet had 147 slagen nodig 
voor 4 speelronden en werd derde. 
Een echte jeugdsport op wedstrijd-
gebied is midgetgolf al geruime tijd 
niet echt meer. Slechts een jeugd-
deelnemer, Jeffrey Craane, werd met 
129 slagen eerste. Bij de heren zou 
hij gedeeld vierde zijn geëindigd. 
Dus op zich een heel mooie sco-
re.  Dan de Heren speelgroep. Met 
vlag en wimpel afgetekend gewon-
nen, inderdaad de winnaar van vorig 
jaar met inderdaad evenveel slagen, 
Remon Verveer (Ridderkerk). Ron-
descores van 28, 32, 29 en de bes-
te dagscore van 26 brachten hem 
de eindoverwinning en opnieuw 
de wisseltrofee. Mariusz Ciesiel-
ski (Zoetermeer) en Wim v.d. Meer 
(Boskoop) met resp. 125 en 127 sla-
gen werden bij de heren 2 en 3.
Terugkijkend op een geslaagd eve-
nement en vooruitkijkend naar 2009 
voor editie 32 met hopelijk een gro-
ter deelnemersveld verliet een ieder 
het terrein voor de thuisreis, zo ron 
half vijf in de namiddag.

Midgetgolfclub Aalsmeer
Remon Verveer prolongeert 
titel in Bloementoernooi

Aalsmeer - Op zaterdag 30 augus-
tus werd de een na laatste navlucht 
vervlogen. Er waren 592 duiven in-
gekorfd voor de wedvlucht Strom-
beek. Op zaterdagmorgen kregen 
de duiven om 10.45 uur de vrijheid. 
Gelost met een kalme O.Z.O. wind 
werd het weer een vlot concour. 
De comb. van Ackooy hadden deze 
keer de snelste duif. 
Met een gemiddelde snelheid van 
ruim 80 kilometer per uur was het 
de 08-5806994 die alle concurren-
ten te snel af was. Nog een vlucht te 
gaan, dan zijn alle kampioenen weer 

bekend. De volledige uitslag:
1. Comb. v. Ackooy, 2. P. v.d. Mey-
den, 3. C. v. Vliet, 4. v. Leeuwen v. 
Grieken, 5. D. Baars, 6. G. v.d. Ber-
gen, 7. J. v. Duren, 8. R. v. Tilburg, 9. 
M. de Block, 10. Comb. Wiersma en 
Zn., 11. Th. v.d. Wie, 12. A. Kok, 13. 
J. Vijfhuizen.

Tussenstand ploegenklassement:
1. Lasbedrijf v. Vliet 15415 pnt.
2. Zuivelspec. Langelaan 14323 pnt.
3. Oerlemans Confectie 14042 pnt.
4. A.A. Sloopwerken 13799 pnt.
5. Bosman Kassenbouw 12638 pnt.

P.V. De Telegraaf
Winst voor Comb. van Ackooy

Aalsmeer - Op vrijdagavond 29 au-
gustus organiseerde AV Atos in Am-
sterdam een instuifwedstrijd. De om-
standigheden waren ideaal: weinig 
wind en een prettige temperatuur. 
Wim Metselaar van AVA Aalsmeer 
en uitkomend bij de masters 65 liep 
op de 800 meter een tijd van 2.35.07 
minuten. Hij was daarmee behoor-
lijk sneller dan een paar weken ge-
leden. Hij liep de 800 meter niet al-
leen, maar werd geholpen door zijn 
zoon Erwin. Erwin Metselaar, seni-
or, liep de 800 meter in 2.34.48 mi-

nuten. Ellis Koese, masters, liep een 
100 meter in 15.39 seconde en de 
200 meter in 32.42 seconde.
Leiden Atletiek organiseerde op 
woensdag 27 augustus weer een 
avondinstuif. Twee junioren van AV 
Aalsmeer namen deel. Maaike Wit-
peerd, C-junior, naam deel aan de 
150 meter en won deze afstand met 
een goede tijd van 20.75 seconden. 
Rik Maarsen, C-junior nam ook deel 
aan de 150 meter. Hij won ook en 
liep gelijk een nieuw club- en een 
persoonlijk record: 19.48 seconden.

Snelle tijden AVA-atleten
Aalsmeer - Het seizoen van schaak-
club AAS staat weer op het punt 
van beginnen. Allereerst kunt ook 
u kennismaken met de schaaksport 
op de corso braderie. Hier zullen de 
Azen aanwezig zijn om uw vragen 
te beantwoorden, maar ook zult u in 
staat worden gesteld de degens met 
de Azen te kruizen. Dit kan best be-
angstigend zijn inderdaad, maar de 
Azen kunnen u ook training geven 
zodat u vanzelf kunt opklimmen bin-
nen de rangen der Azen. Vanaf vrij-
dagavond 12 september zullen de 
Azen elkaar weer op het bord gaan 
bestrijden om de interne titels, maar 
ook in de teamcompetities staan de 
Azen hun mannetje. Het eerste team 
zal uitkomen in de tweede klasse 
van de landelijke KNSB competitie, 

waar het vorig jaar lang meedeed 
om promotie naar de eerste klasse. 
Het tweede team zal een gooi doen 
om de promotieklasse van de Leid-
se schaakbond (de hoogste regio-
nale klasse, daarboven zit de derde 
klasse van de landelijke competitie) 
op hun naam te schrijven. Het derde 
team gaat het proberen in de eerste 
klasse van de LSB.  Schaakclub AAS 
schaakt tot eind mei op de vrijdag-
avond in De Binding in de Zijdstraat. 
Training en les wordt gegeven van 
19.00 tot 20.00 uur, vanaf 20.00 uur 
start de competitie. Voor meer infor-
matie: AJ Keessen, competitieleider, 
tel. 0297-324459 of Henk Noord-
hoek, secretaris, tel. 0297- 268954.
Homepage is: http://www.aas.leisb.
org

Seizoen schaakclub AAS 
begint op corsobraderie

Kudelstaart - Rkdes handbal is op 
zoek naar meiden van 13 tot en met 
15 jaar die willen handballen. Heb 
je nog nooit gehandbald? Dan is 
dit de kans om het te leren. Heb je 
al eens gehandbald? Dan is dat ui-
teraard geen bezwaar! Rkdes heeft 
goede en enthousiaste trainers tot 
haar beschikking om nieuwelingen 
enthousiast te maken voor de hand-
balsport. 
De B-jeugd heeft één team. Om 
teams compleet te maken, zijn nog 
twee meiden nodig.

Bij Rkdes staat gezelligheid hoog in 
het vaandel, maar dit betekent niet 
dat erg graag verloren wordt. Bij de 
jeugdteams ligt de nadruk meer op 
teambuilding, gezelligheid en spel-
vreugde, maar waarbij techniek en 
tactiek zeker niet uit oog worden 
verloren. 
Er wordt op woensdag en donder-
dagavond getraind. Ben je nieuws-
gierig en wil je graag een keer ko-
men mee trainen? Bel met Diana 
van Kesse, tel.l 0172-500890 of met 
Jaap Vieveen, tel. 020-6410813.

Meiden van 13 tot 15 jaar gezocht
Kom handballen bij DES!

Aalsmeer - Het hoogste jeugdelf-
tal van VV Aalsmeer heeft zich afge-
lopen zaterdag definitief geplaatst 
voor de volgende ronde van het 
KNVB Bekertoernooi. In Hoofddorp 
werd er een gelijkspel behaald te-
gen sv Hoofddorp (2-2), waardoor 
VV Aalsmeer A1 als groepswinnaar 
de pouleronde afsluit.  
Na de eerdere overtuigende over-
winningen op Pancratius A2 (1-6) 
en Amstelveen/Heemraad A1 (3-0) 
kregen de Aalsmeerders in Hoofd-
dorp meer tegenstand geboden en 
kwamen ze na een half uur spelen 
zelfs op een 1-0 achterstand. Doel-

punten van Calvin Koster vlak voor 
rust en Jeroen van Leeuwen net na 
rust bezorgden het team de voor-
sprong. In die goede fase had VV 
Aalsmeer de mogelijkheid om ver-
der uit te lopen. 
Lennart van den Dussen raakte wel 
tot twee keer toe het aluminium, 
maar het lukte de Aalsmeerders niet 
om de marge te vergroten. De ge-
lijkmaker van Hoofddorp tien minu-
ten voor het eindsignaal was het be-
gin van een hectische slotfase, maar 
daarin werd niets meer weggege-
ven, waardoor VV Aalsmeer zich 
plaatste voor de volgende ronde.

Jeugdvoetbalcompetitie KNVB
A1 van VVA overtuigend 
door in bekertoernooi

zijn om de twee weken op maan-
dagavond. Eens per maand staat 
prijs kaarten op het programma. Er 
wordt dan een verloting gehouden 
met leuke prijzen. De klaverjasclub 
kan best enkele nieuwe leden ge-
bruiken. Dus, kaartliefhebbers: Kom 
maandag naar de Ontmoetingskerk.  
Iedereen is van harte welkom. 

Kaartcompetitie 
weer van start
Rijsenhout - Op maandag 8 sep-
tember start klaverjasclub Westein-
der weer met de competitie in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf. Aan-
vang is 20.00 uur. De kaartavonden 


