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SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

•Leenauto beschikbaar
•KZS gecertificeerd

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

FRANTZEN R&O
Uitbouwen

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

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

Voor sfeer en kwaliteit
in wonen en slapen

WWW.PROFILETYRECENTER.NL

Profile Tyrecenter

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28
Tel: 0297-328221 

Kijk voor een routebeschrijving 
of meer informatie op 
www.profiletyrecenter.nl

BANDEN | OLIE VERVERSEN | UITLIJNEN | BALANCEREN | ACCU’S | APK  
UITLATEN | SCHOKDEMPERS | REMMEN | LICHTMETALEN WIELEN | STIKSTOF 

Bijvoorbeeld voor een Opel Astra 1.6 sedan benzine bouwjaar 

08/2000 tot 08/2004:  199,-*
Heeft u een andere auto? Bel voor een prijsopgave: 
0297-328221 of mail naar actie-abo@profile.nl

TIP: vraag naar onze gratis Smart-service. Tijdens het onderhoud aan uw 
auto krijgt u een Smart van ons in bruikleen. Zo bent u altijd mobiel!

*  Betreft onderhoud bij interval van 60.000 km, excl. distributieriem. 
Prijs geldig tot 1 november 2008.

GROTE BEURT?
NU SCHERPE PRIJZEN

Kastanjes weg voor brug
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 4 september is een tiental bo-
men verwijderd langs de Van Cleeff-
kade. De kastanjes moeten wijken 
voor de aanleg van de brug op de-
ze weg tussen de waterpartijen bij 
de Markt- en Seringenstraat en het 
Stokkeland. Met groot materieel 
was uitgerukt om deze ‘klus’ snel 
te klaren. Eerst werden takken ver-
wijderd, daarna de bomen ontwor-
teld en tot slot gelijk in de versnip-
peraar fijn gemalen. Als laatste wer-
den de ontstane gaten in het trottoir 
betegeld. Alsof er niets gebeurd is... 
Maar, het is wel even wennen. De  

kastanjes hebben tot slot vele ja-
ren het dorpsbeeld bij het gemeen-
tehuis bepaald. De rij bomen langs 
het water bij het Raadhuisplein blijft 
overigens wel staan. 
Door de afzetting ontstond er file 
op de Van Cleeffkade. Om een en 
ander toch in goede banen te lei-
den, werden verkeersregelaars in-
gezet om de auto’s om en om over 
één baan te laten rijden. Op 22 sep-
tember wordt aangevangen met de 
werkzaamheden voor de brug. Ook 
dan is slechts één rijbaan beschik-
baar. Burgemeester en wethouders 
hebben de drukte goed ingeschat 

en gewerkt gaat worden met ver-
keerslichten. Voor de voetgangers 
wordt een aparte voorziening ge-
troffen. De ‘versmalling’ duurt, vol-
gens planning, tot het einde van 
het jaar. Tijdens de tweede fase 
van de werkzaamheden, van janu-
ari tot begin april, kan het verkeer 
weer volledig gebruik maken van 
de Van Cleeffkade. Gelijktijdig met 
de aanleg van de brug gaat verder 
een aanvang gemaakt worden met 
de herinrichting van de Marktstraat. 
De planning is dat ook deze werk-
zaamheden voor het einde van het 
jaar klaar zijn. 

Slinger in lint 
Oosteinderweg
Aalsmeer - Voor de aanleg van de 
nieuwe N201 moeten de Oostein-
der-, Aalsmeerder- en Middenweg 
tijdelijk verlegd worden. De verleg-
ging is nodig om de damwanden 
voor de tunnel te slaan. De eerste 
omleiding is nu gemaakt in de Oos-
teinderweg. Er zit een slinger in het 
lint van de Oosteinderweg. De weg 
is ‘gewoon’ open voor alle verkeer. 
Wel geldt een snelheidsbeperking. 
Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden hier in november klaar 
en wordt de slinger weer recht ge-
trokken. 
Bij de Aalsmeerder- en Middenweg 
komen vergelijkbare bochten in de 
weg. Bij de Aalsmeerderweg zijn 
deze eveneens nodig voor de tunnel 
en bij de Middenweg voor de aan-
leg van het viaduct. De slinger in de 
Aalsmeerderweg blijft tot medio mei 
2010, die in de Middenweg tot april 
2011. Voor de verlegging gaat de 
Aalsmeerderweg in november een 
weekend afgesloten worden voor 
gemotoriseerd verkeer. Het verkeer 
zal omgeleid worden via de Horn- 
en de Machineweg. 

Spectaculaire start van 
Aalsmeer Festival!
Aalsmeer - Met een gezellige en 
druk bezochte braderie, een geva-
rieerde watersportdag, een lange 
sliert voor de verlichte botenshow 
en een spectaculaire vuurwerkshow 
is afgelopen weekend Aalsmeer 
Festival van start gegaan. In het-
zelfde weekend is de feesttent op 
het Praamplein opgebouwd en hier 
vond jl. maandag de eerste activiteit 
plaats. SPIE organiseerde een sport- 
en spelavond voor de startvolgorde 

Tuinhek weg en 
afval gedumpt
Aalsmeer - Op zondag 31 augus-
tus is tussen 7.30 en 13.00 uur in de 
Mendelstraat nabij de Clusiusstraat 
een half tuinhek ontvreemd. Tevens 
zijn in de tuin vernielingen aange-
richt en is er afval achtergelaten. 
Wil degene die iets heeft gezien 
zich alstublieft melden via e-mail 
nglkhs36@gmail.com.

voor de pramenrace. Water naar de 
Poel dragen was de opdracht voor 
elk deelnemend team en dat hier 
water aan te pas kwam, moge dui-
delijk zijn. Afgelopen dinsdag wer-
den de minder-validen getrakteerd 
op een ‘dag van hun leven’ met on-
der andere clown Berry en veel mu-
ziek. ’s Avonds moesten de auto’s 
in de straten plaats maken voor de 
deelnemers aan de Dorpsloop en 
stond de eerste Aalsmeer Fashion 
Night op het programma. Een in-
spirerende show kregen de vele be-
zoekers aangeboden. De kleding, 
schoenen, juwelen en brillen van 
twaalf Aalsmeerse modezaken wer-
den op muziek getoond door pro-
fessionele modellen. En de ‘feest-
trein’ is helemaal op gang gekomen 
met de gezellige kindermiddag en 
Aalsmeer Live met optredens van de 
Mac Jiggerband en de Hucksters op 
woensdag. Vandaag, donderdag 11 
september, staat de bezoekers aan 
de feesttent een swingende avond 
te wachten met de Miss verkiezing 
en optredens van onder anderen 
Jan Leliveld, Monique Smit en de 
3 J’s. Deze avond is overigens uit-
verkocht. Vrijdag trakteert het feest-
week-bestuur op een Dutch Party 
met op het podium ondermeer pu-
bliekslieveling Wolter Kroes en Nick 
& Simon. Zaterdag 13 september 
wordt een bruisende dag met na-
tuurlijk om 12.30 uur de start van 
de pramenrace met thema ‘Horen, 
zien en zwijgen’ bij de Pontweg, de 
finish vanaf 15.00 uur bij het Praam-
plein, gevolgd door rond 17.00 uur 
de prijsuitreiking in de tent. En in de 
tent is ’s avonds nog een feestje en 
meezingen mag met onder ande-
ren Glennis Grace en Gerard Joling. 
Aalsmeer Festival kent een ‘luid-
ruchtig’ einde met de Hibra motor- 
en autoraces zondag 14 september 
op het bedrijventerrein Hornmeer. 
Elders in deze krant meer over al-
le festiviteiten, opgefleurd met leu-
ke foto’s.

Paralympics in Peking
Goud en zilver voor zwemster 
Mirjam de Koning uit Aalsmeer
Aalsmeer - Mirjam de Koning kon-
digde al aan voor goud te gaan in 
Peking en ze heeft woord gehou-
den. Afgelopen dinsdag 9 septem-
ber heeft de zwemster een gouden 
medaille behaald op de 100 meter 
rugslag tijdens de Paralympics. In 
de series bleek de huidige wereld-
kampioene, Nyree Lewis, de snel-
ste.Tijdens de finale ontstond een 
spannende strijd tussen de Chine-
se Fuying Jiang, die als eerste bij 
het keerpunt was, de Britse Lewis 
en Mirjam de Koning. De laatste 25 
meter zwom Mirjam echter op kop 
en wist ze de race met overmacht 
te winnen. De dag ervoor, maan-
dag 8 september, zette Mirjam zich 
ook in de schijnwerpers door zilver 
te winnen. De 100 meter vrije slag 
legde zij af in een tijd van 1.19,24. 
De Amerikaanse zwemster Ele-
anor Simmonds bleek 28 seconde 
sneller gezwommen te hebben en 
kreeg het goud omgehangen. De 
Aalsmeerse Mirjam de Koning, die 
lid is van zwemvereniging Oceanus 
en getraind wordt door Lenie van 
der Meer, maakt sinds 2006 deel uit 
van de Nederlandse zwemselectie. 

De zwemster gaat tijdens de Para-
lympics nog twee maal in actie ko-
men. Op zondag 14 september gaat 
Mirjam te water voor de 400 meter 
vrij en de volgende dag, maandag 
15 september, hoopt de Aalsmeer-
se nog een medaille binnen te halen 
op de 50 meter vrij. Op beide afstan-
den behoort ze bij de kanshebbers. 
Vanuit Aalsmeer, Mirjam proficiat en 
nog heel veel succes!

AAlsmeer mAkelAArdij o.g. - john vAn der lAArse
Geerland 18 Kudelstaart     telefoon 0297-500605     info@maKelaarse.nl     www.maKelaarse.nl

VollediGe dienstVerleninG met internetplaatsinG, Geen intreKKinGsKosten

courtage vanaf 0,5%

1e J.c. Mensinglaan 38 aalsmeerKudelstaartseweg 221 Kudelstaart

Unieke, en in 1980 onder architectuur gebouwde 
villa met kantoorruimte, garage en carport op 485 m2

grond. De inhoud van de woning bedraagt ca. 1000 
m3 en de woonoppervlakte ca. 300 m2. Alle details op 
www.makeLaarse.nl

vraagprijs  849.000,- k.k. vraagprijs  389.000,- k.k.

Over de volledige breedte, drie meter uitgebouwde 
woning, type helft van dubbel met garage en carport 
op 334 m2 grond. De inhoud van de woning bedraagt 
ca. 500 m3 en de woonopppervlakte ca. 145 m2. Alle 
details op www.makeLaarse.nl
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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

Zondag 
14 september

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
A. Post. Startzondag. ‘Gewone men-
sen, grote impact/Kijk uit voor vij-
anden’.
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Floragebouw, Bilderdam-
merweg 118, Kudelstaart om 10u. 
Spreker Henk Vink. Crèche voor de 
kleinsten en speciaal programma 
voor oudere kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. Tentdienst op 
Praamplein. 16.30u. ds. A. Jansen.  

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Liesbeth 
Geijlvoet. Opening gemeentejaar. 
Mmv kerkkoor. Extra collecte: in-
loophuis Almere. Oppas voor kinde-
ren aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. M.C. 
Plomp, Eindhoven. 

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. T.H.P. Prins, startdienst 
winterseizoen. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. EJ. Wester-
man, Aalsmeer. Tentdienst. Ook 
om 10u. in Zorgcentrum dhr. Eppo 
Kramer, Aalsmeer. 18.30u. ds. 10R-
dienst. 
Oost: 10u. dienst, ds. D.G. van Noor-
dennen, Hendrik Ido Ambacht. 

Herv. wijkgemeente Eben Ha-
ezer Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. (HA). 
18.30u. ds. A. van Vuuren (DHA).

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. en 18.30u. ds. K. 
Muller. 

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

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zondag geen dienst. Zaterdag is wel 
de kerk open (Monumentendag)

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. 17u. in 
Kloosterhof viering met dominee. 
Zat. om 17u. in Kloosterhof een 
DOP viering met parochianen. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk DOP vie-
ring met L. Seeboldt. Mmv koren. 
Rijsenhout: openings-euch. viering 
mmv dames- en herenkoor Soli Deo 
Gloria. Vg. Past. L. Seeboldt.

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

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 geen dienst.
Zondag dienst om 10.30u. dienst 
met parochianen. Mmv dames- en 
herenkoor. 
Dond. 18/9: euch. viering om 10u. 
met J. Snoek/L. Seeboldt. Mmv div.
koren. Ziekendag Aalsmeer Kar-
melkerk. 

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. 

KERKDIENSTENINFORMATIEF
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

Aalsmeer - Op zaterdag 13 sep-
tember zal de Aalsmeerse organist 
Theo Griekspoor een orgelconcert 
geven op het onlangs zeer fraai ge-
restaureerde BATZ orgel in de Jans-
kerk te Mijdrecht. Griekspoor speelt 
werken van onder andere J.S.Bach, 
J.N.Lemmens, Jan Zwart en Jos 
Rheinberger. De kerk is te vinden 
in het centrum van Mijdrecht en de 
aanvang van het concert is 20.00 
uur. Op zaterdag 27 september zul-

len de fluitiste Moniek Eigenhuis en 
organist Griekspoor een cd-presen-
tatieconcert geven in de Karmelkerk 
aan de Stommeerweg, Onlangs na-
men zij een cd op met een zeer ge-
varieerd programma. Ook dit con-
cert begint om 20.00 uur. Na het 
concert dat een klein uur in beslag 
neemt, kan onder het genot van een 
drankje nagepraat worden en be-
staat de mogelijkheid de nieuwe cd 
aan te schaffen.

Orgelconcert Griekspoor

Pokeren thema tentdienst
Aalsmeer - Zondagmorgen 14 sep-
tember om 10.00 uur wordt een ge-
zamenlijke kerkdienst in de tent op 
de Praamplein gehouden ter afslui-
ting van de feestweek in Aalsmeer. 
Het thema van deze dienst is: Poke-
ren. 
Naar aanleiding van dit spel dat mo-
menteel heel populair is in Neder-
land en tal van andere landen stel-
len bezoekers zich de vraag wat hun 
kansen op winnen in het leven zijn. 
Een winnaar of een verliezer? 

Voor iedereen
Heeft het leven alleen met succes-
sen, technieken en vaak bluffen te 
maken? Of is er een kans om ook 
winnaar te zijn? Is er meer? De 
dienst wil de bezoekers ook helpen 
om de goede koers te bepalen voor 
alles wat in het leven speelt, zodat 

het leven waardevol, zinvol en vol 
blijdschap is. Deze dienst is voor ie-
dereen bedoeld en is gratis. Voor 
kleine kinderen is er gratis oppas in 
gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 
De dienst rekent ook op kinderen 
en tieners. Na de dienst is er gra-
tis koffie/thee. In de dienst zal een 
band tal van mooie liederen bege-
leiden. Hoewel de dienst om 10.00 
uur begint, zijn gasten welkom om 
vanaf 9.45 uur. 
De dominees Edjan Westermann 
en André Jansen van de Dorps-
kerk en de Lijnbaankerk zullen in 
deze dienst voorgaan. Na de dienst 
is er ook gelegenheid om met hen 
te spreken. Neem zoveel mogelijk 
mensen, vrienden, buren, collegas 
en vrienden mee. Voor vragen: Ed-
jan Westermann, tel. 327677 of An-
dré Jansen, tel. 326000.

Genezingsavond 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag 2 ok-
tober wordt in het Dorpshuis van 
Kudelstaart een genezingsavond 
gehouden. De aanvang is 20.00 uur 
en de toegang is gratis. Voor meer 
informatie kan gebeld worden naar 
020-6472903.

“Volgend jaar weer!”
Barbecue in ‘t Zuiderpark
Kudelstaart - Zaterdag 30 augus-
tus was het groot feest in het Zui-
derpark. De derde buurtbarbecue 
werd georganiseerd voor de bewo-
ners van de 46 huizen. Het feest be-
gon al vroeg, vanaf 15.00 uur wer-
den de kinderen van de straat, 48  in 
totaal, vermaakt met een speurtocht 
en ze konden zich laten schmin-
ken. Na een glaasjes limonade wer-

den de ouders verrast door een Zui-
derpark-idol show, compleet met 
Henk-Jan en Jamai. Na de optre-
dens werd de barbecue aangesto-
ken en kon iedereen genieten van 
een heerlijk buffet, gezellige muziek 
en van zijn/haar buren. Het gezelli-
ge feest duurde tot in de kleine uur-
tjes. “Volgend jaar weer”, klonk veel-
al bij het afscheid.

Gerestaureerd knipscheer-
orgel Dorpskerk in gebruik
Aalsmeer - De restauratie van het 
knipscheer-orgel van de Dorpskerk 
is voltooid en de officiële ingebruik-
name is op zaterdag 20 september. 
Het orgel is onder handen genomen 
door orgelmakerij Reil. De restaura-
tie heeft bijna een jaar in beslag ge-
nomen. Op 17 september 2007 werd 
gestart met het verwijderen van de 
orgelpijpen. Tijdens de officiële in-
gebruikname gaat het orgel weer 
overgedragen worden aan het col-
lege van Kerkrentmeesters van de 
Nederlands Hervormde Gemeente 
Aalsmeer-Dorp. Tijdens de bijeen-
komst zal orgeladviseur Aart Berg-
werff een korte uitleg geven over 
de restauratie. Op zondag 21 sep-
tember gaat het orgel weer be-
speeld worden tijdens de wekelijk-
se dienst. 

Orgel 140 jaar
In 1868 is het orgel in de Dorpskerk 
gebouwd door de firma Knipscheer 
voor een bedrag van 3500 gulden. 

Het orgel werd op 11 oktober van 
dat jaar in gebruik genomen en in-
gespeeld door de organist van de St. 
Bavo kerk te Haarlem, de heer Bas-
teaanse. 
Het orgel heeft sindsdien diver-
se restauraties ondergaan, waarbij 
helaas veel van het oorspronkelijk-
heid is aangetast. Het uitgangspunt 
voor de restauratie van het Knip-
scheer-orgel was dit keer de situa-
tie van 1868, het jaar van oplevering 
van het instrument. Het oorspronke-
lijke werk van Knipscheer is nu her-
steld door orgelbouwe Gebr. Reil uit 
Heerde. 
Vier dagen is men bezig geweest 
om alle pijpen, circa 1170 in totaal, 
het speelmechaniek, het klavier en 
alle overige onderdelen zorgvuldig 
te demonteren en in te pakken. Ko-
mende week wordt hard gewerkt 
om alle pijpen, etc. weer terug te 
plaatsen. En zaterdag 20 september 
is het eindresultaat dus te zien en 
te horen.

ingezonden

Oproep aan alle die huishoudelij-
ke zorg hebben van Amstelring: Dat 
het goed mis is in de huishoudelij-
ke zorg, is zo langzamerhand wel 
duidelijk. De afgelopen drie maan-
den is voor cliënten die vroeger van 
Amstelring een vaste hulp hadden 
en net zoals ondergetekende naar 
een Alfa hulp zijn gegaan, de zorg 
op huishoudelijk gebied sterk ach-
teruit gegaan. Op brieven naar Am-
stelring wordt totaal niet gerea-
geerd. Het enige antwoord dat ik 
ontvangen heb via de telefoon is 
dat ze voor Aalsmeer geen men-

sen hebben. Begrijpt U het nog? Er 
zijn zoveel werklozen in Nederland 
en ze kunnen geen Alfa hulp vinden 
voor Aalsmeer. Onbegrijpelijk. Ik 
zou graag overleg hebben met lot-
genoten die dezelfde negatieve er-
varing hebben. We kunnen nu ner-
gens heen met onze klachten. Mis-
schien dat we met ze allen een ac-
tiecomité kunnen oprichten, samen 
zijn we sterk. 

Wilfred van Heusden jr, Laken-
blekerstraat 45.
Mail: Lakenbleker@gmail.com.

Lotgenoten Alfa hulp gezocht!

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:

Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmis-
handeling en informatie over de honden-
school op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur. 
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspre-
ken. 

Dierenambulance: Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen 
en gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
-  Catharina-Amaliastraat in Aalsmeer, een rode kater met witte 

buik en bef. Op alle vier de tenen zit wat wit. Hij 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’. 

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

de ogen en neus. Heeft grijze hangoren.

Goed tehuis gezocht:
-  Kittens. Ze zijn lapjes getekend en het zijn poesjes.

Wim winnaar 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. Klaverjassen, jokeren en 
ook biljarten staan op het program-
ma. Afgelopen donderdag is het 
klaverjassen gewonnen door Wim 
Pet met 5311 punten,  gevolgd door 
Nico de Ron met 5238 punten. Der-
de werd  Jan Weij met 5080 punten 
en vierde Han Raadschelders met 
5035 punten. Bij het jokeren ein-
digde Saar Looy op de eerste plaats 
met 142 punten, tweede werd Janny 
Noordam met 144 punten.

BV Oostend
Aalsmeer - De kop is er af, de eer-
ste speelavond van het nieuwe sei-
zoen is jl. 4 september gehouden bij 
buurtvereniging Oostend. Het kla-
verjassen is gewonnen door T. Buw-
alda met 5347 punten. Op twee is 
K. Kooyman geëindigd met 5313 
punten, op drie mevrouw Buijs met 
5203 punten en op vier M. Tulp met 
5114 punten. De marsenprijs was 
voor mevrouw van Mierlo en de 
poedelprijs mocht R. Buskermolen 
mee naar huis nemen. De volgende 
speelavond is op donderdag 18 sep-
tember in buurthuis Het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat. Start 20.00 
uur, zaal open om 19.30 uur. Zie ook 
www.bvoostend.come2me.nl.

Dirk Tromp één 
op ANBO-soos
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de wekelijkse ABNO-soos in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 
is woensdag 3 september gewon-
nen door Dirk Tromp met 5296 pun-
ten. Op twee is Wil ter Horst geëin-
digd met 5141 punten, op drie Nel 
de Koning met 4956 punten en op 
vier mevrouw Spring in ‘t Veld met 
4931 punten. Bij het pandoeren be-
haalde Wim Buskermolen de hoog-
ste eer met 685 punte, plaats twee, 
drie en vier werden bezet door resp. 
Tom Verlaan, Kees van de Meer en 
Dora Wittebol.
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MuziekFilm
Donderdag 11 september:
* Miss Aalsmeer verkiezing in feest-
tent Praamplein met Jan Lelived, 
Monique Smit, de 3 J’s en Jeroen 
van der Boon vanaf 20.30u. Zaal 
open: 20u.
Vrijdag 12 september:
* Dutch Party in feesttent Praam-
plein met dj Martijn, Glennis Grace, 
Wolter Kroes en Nick en Simon van-
af 20.30u. Zaal open: 20u.
Zaterdag 13 september:
* Concert Bart Klijnsmit op harmo-
nium in Oud Katholieke Kerk, Oost-
einderweg 394. Aanvang: 13u.
* Pramenbal in feesttent Praamplein 
met Eddy Walsh, Gerard Joling, Ge-
broeders Ko en band Sesam vanaf 
20.30u. Zaal open: 20u.
* Pramenbal in Oude Veiling, Markt-
straat met dj Kees Markman van-
af 19u.
* Film No Country for old men in 
Bacchus, Gerberastraat. Start film 
21u. Open vanaf 20.30u.
Zondag 14 september:
* Rabo Shantykoren-festival op 
Dorpsplein, Leimuiden en bij Rode 
Kees, Leimuiderdijk vanaf 14u.
* Historische Film over De Drie Ko-
lommen in De Oude Veiling, Markt-
straat. Vertoningen 14.30 en 16u.
Woensdag 17 september:
* Kindermatinee met film ‘Fiedel in 
het Wilde Westen’ in De Oude Vei-
ling, Marktstraat. Start 14.30u. Open 
vanaf 14u.
Donderdag 18 september:
* Film ‘De Dominee’ in De Oude Vei-
ling, Marktstraat. Start 20u. Open 
vanaf 19.30u.

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 11 september:
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
* Lezing door dierenartsen bij Vo-
gelvereniging in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Vrijdag 12 september:
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* Seniorenmiddag in feesttent op 
Praamplein met theatershow van 
Frappant. Van 14 tot 16u.
* Palaver SPIE in VVA-kantine, Dreef 
vanaf 20u.
* Competitie-avond bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Koppel-klaverjassen bij buurtver. 
Hornmeer in buurthuis Roerdom-
plaan v/a 20u. Koffie v/a 19.30u.
Tot en met 13 september:
* Verlichte tuinen op Uiterweg, da-
gelijks van 20.30 tot 23.30u. met ex-
tra activiteiten.
Zaterdag 13 september:
* 23ste Aalsmeerse pramenrace met 
thema ‘Horen, zien en zwijgen’. Start 
12.30u. Pontweg. Finish v/a 15u. 
en prijsuitreiking v/a 17u. in tent, 
Praamplein.
* Jeugd- en dameskledingbeurs v/a 
maat 140 in Dorpshuis Kudelstaart. 
Verkoop van 10.30 tot 13.00u.
13 en 14 september:
* Open monumentenweekend met 
thema sporen. KCA presenteert za-
terdag en zondag wandel- en fiets-
tocht en zondag vaartocht. Waterto-
ren open beide dagen, 13-17u.
Zondag 14 september:
* Kerkdienst in feesttent, Praamplein 
van 9.45 tot 11.15u.
* Hibra Historische motorraces op 
Industrieterrein, in Lakenbleker- en 
Visserstraat. Vanaf 11u.
Maandag 15 september:
* Speelavond met klaverjassen, har-
tenjagen en sjoelen bij BV De Pomp 
in ‘t Baken, Sportlaan v/a 20u.
* Jaarvergadering en kienen Da-
mesvereniging Kudelstaart in het 
Dorpshuis vanaf 20u.
Dinsdag 16 september:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u., elke dinsdag.
Woensdag 17 september:
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 18 september:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
Vrijdag 19 september:
* Caribische avond in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20.30u.
Maandag 22 september:
* Start seizoen Film- en Videoclub 
Aalsmeer in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 20u.

Vergaderingen
Donderdag 11 september:
* Beraad en raad in gemeentehuis 
vanaf 20u.
Woensdag 18 september:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
Seringenhorst, Parklaan, 19.30u.
Donderdag 19 september:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.

AGENDA

Pramenbal met dj Kees in 
De Oude Veiling zaterdag
Aalsmeer - Na de prijs uitreiking 
van de  pramenrace kun je als deel-
nemer en/of kijker gelijk door naar 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
voor een fantastische feestavond 
met dj Kees Markman. De Oude Vei-
ling organiseert namelijk op zater-
dagavond 13 september na de prijs-
uitreiking van de pramenrace een 
geweldig pramenbal. Misschien nog 
even de praam naar huis brengen 
en dan feesten. Dj Kees Markman 
draagt vanaf 19.00 uur zorg voor de 
muzikale sfeer boven  in de grote 
zaal. De toegang is natuurlijk gratis 
en iedereen is welkom, maar kom 
op tijd, want vol is vol. In het Grand 
Café kun je gezellig napraten 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 brood-
je.  En voor de rokers: er is een apar-
te rookruimte aanwezig.
.
Historische films zondag
Op zondagmiddag 14 septem-
ber vertoont De Oude Veiling in de 
Marktstraat een historische film 
over het vermaakcentrum Moulin 
Rouge - De Drie Kolommen.Vroe-
ger het centrum voor culturele ac-
tiviteiten. Helaas is het gebouw, zo-
als vele nostalgische panden, afge-
broken. Met deze films kun je nog 
proeven hoe het vroeger was. Vele 
bekende, vaak ook reeds overleden, 
Aalsmeerders zijn op de te zien film.
De film bestaat uit twee delen na-
melijk:  1953: Dansen in De Drie Ko-

lommen, het cultureel centrum van 
Aalsmeer en 1983: Met Martin Ver-
beek als presentator en interviewer 
in de bijna afgebroken zaal.
De film wordt twee keer vertoond, 
om 14.30 en om 16.00 uur.  Een toe-
lichting bij de film wordt gegeven 
door Piet van de Meulen. De toe-
gang is gratis.

Film De Dominee donderdag 
Op donderdagavond 18 septem-
ber vertoont De Oude Veiling voor 
volwassenen de film ‘De Dominee’ 
in de grote bovenzaal. De film gaat 
over de opkomst en ondergang van 
een maffiabaas. In het nog redelijk 
naïeve Nederland van het hippietijd-
perk in de jaren zeventig, hebben 
harde criminelen zich ontfermd over 
de opbloeiende hasjhandel. Klaas, 
zoon van een gevoelloze maar fi-
nancieel zeer geslaagd zakenman, 
besluit zich ook geheel te wijden 
aan deze gemakkelijke geldmachi-
ne. Hij wil de grootste zijn voordat 
de hasj gelegaliseerd wordt, wat 
volgens hem nog maar enkele ja-
ren zal duren. Bovenal wil hij rijker 
worden dan zijn vader. Maar de hasj 
wordt niet gelegaliseerd en lang-
zaam maar zeker wordt Klaas ge-
grepen door het geweld, hoezeer 
hij ook meent erboven te kunnen 
staan.  Het geweld keert zich tegen 
zijn vrienden, de mensen waarmee 
hij werkt en zichzelf. Aanvang film 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 
De film is bestemd voor iedereen 
van 16 jaar en ouder en de toegang 
bedraagt 4 euro. De Oude Veiling, 
Marktstraat 19, tel. 0297-368378.

11e 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.

Wietplanten rond de schoorsteen.

Beeldverhaal van dingen in Aalsmeer

Foto-expositie Monic Persoon 
in fysiotherapiepraktijk
Kudelstaart - Tijdens de nieuwe 
expositie in de praktijk voor Fysio-
therapie in Kudelstaart zijn foto’s 
te zien van Monic Persoon. Met het 
Aalsmeers landschap als inspiratie 
bron laat zij plekjes zien waar men-
sen niet horen of komen. Verlaten 
landschappen, vervallen tot schoon-
heid. De mensenhand is ver te zoe-
ken. Soms zijn typisch Aalsmeerse 
elementen terug te zien; de Water-
toren of de stenen schoorstenen van 
de kwekerijen. Een aantal foto’s zijn 
gemakkelijk te herkennen maar met 
sommige zal zelfs de doorgewinter-
de Aalsmeerder moeite hebben om 
de lokaties te herkennen. Monic fo-
tografeert al jaren Aalsmeerse ka-
rakteristieken voordat ze slachtof-
fer worden van de sloophamer, van 
een renovatieproject, weggemaaid 
worden of gewoon instorten. De fo-
to’s vormen een mooi beeldverhaal 
van dingen in Aalsmeer waar je blik 
misschien niet direct op valt omdat 
ze er al zo lang staan. Door middel 
van haar foto’s neemt ze je mee in 
haar Aalsmeer. Dit is wat zij wil la-
ten zien, wat zij schoonheid vindt. 
Doordat in deze serie is gewerkt met 
kleuren krijgen de foto’s een diepe-
re laag; of meer romantisch of meer 
dreigend.

Doe mee aan fotoproject
Naar aanleiding van de foto’s van 
Monic Persoon wordt een foto-

project georganiseerd in de prak-
tijk voor fysiotherapie. Beeldend 
kunstenaar Femke Kempkes is be-
nieuwd wat inwoners Kudelstaart 
en Aalsmeer eigenlijk vinden van 
hun eigen woonomgeving. Wat vin-
den inwoners mooi in hun dorp en 
wat vinden zij uitgesproken lelijk? 
Mensen worden opgeroepen om 
twee foto’s te maken: Eén van wat 
je typisch Kudelstaartste schoon-
heid vindt en één wat typisch Ku-
delstaartste lelijkheid is. De laatste 
appelbomen op het dijkje achter de 
kerk, de verlichte kassen ’s avonds, 
de straten van de nieuwste nieuw-
bouwwijk, de bankjes bij de sport-
hal, het uitzicht vanaf de loswal; 
overal is inspiratie te vinden. Als ie-
dereen twee foto’s maakt ontstaat 
er een prachtig beeld van wat mooi 
en lelijk wordt gevonden. De foto’s 
kunnen worden gemaild naar dit-
vindik@live.nl. Van alle inzendingen 
zal rond 15 november een tentoon-
stelling worden gemaakt in de prak-
tijk voor fysiotherapie. Zo maken in-
woners gezamenlijk een beeldver-
haal van het dorp Kudelstaart met 
haar mooie plekken en lelijke plek-
ken. Wellicht dat de foto’s nog een 
inspiratiebron kunnen vormen voor 
inrichtingsplannen van het dorp in 
de toekomst? Een heuse jury zal 
worden gevraagd een top drie van 
meest interessante foto’s van zowel 
de lelijke plekken als de mooie. 

Watertoren in 
monumenten-
weekend open
Aalsmeer - Tijdens de Open Mo-
numentendagen, zaterdag 13 en 
zondag 14 september, is ook de 
watertoren geopend. De toren van 
ir Sangster is ‘opgenomen’ in de 
route die KCA (Kunst en Cultuur 
Aalsmeer) organiseert. Het thema 
van de Monumentendagen is ‘spo-
ren’. Belangstellenden kunnen beide 
dagen kiezen uit een ongeveer tien 
kilometer lange wandelroute en een 
rond de 17 kilometer lange fietsrou-
te en alleen op zondag uit een spe-
ciale vaarroute met de Westeinder 
rondvaart. 

Pelgrimstocht
De start van de wandeltocht is op 
het pelgrimspad, bij de rotonde bij 
de brug over de Ringvaart die de 
verbinding wordt met Schiphol-
Oost en het Amsterdamse bos, en 
leidt de wandelaars onder andere 
langs een oud veengebied, de Oost-
einderpoelpolder, molens en gema-
len en de watertoren kan beklom-
men worden. De toren van Sang-
ster aan de Kudelstaartseweg vormt 
voor zowel de wandelaars en fiet-
sers een rustpunt.

Jeugd- en dames-
kledingbeurs in 
het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 13 sep-
tember organiseren Joke, Leni en 
Truus de eerste kledingbeurs van 
het seizoen in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. 
De beurs is voor jeugd-en dames-
kleding vanaf maat 140. Kleding in-
brengen kan weer op vrijdag  van 
20.00 tot 20.30 uur, de verkoop is 
zaterdag tussen 10.30 en 13.00 uur 
en het uitbetalen staat gepland tus-
sen 15.30 en 16.00 uur. De tweede 
beurs is  een maand later en wel 
op 11 oktober Het is dan babybeurs 
tot Er kan gebeld worden voor in-
formatie en/of een inschrijfnummer 
naar Joke Koolen, tel. 0297-329408 
op maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur, 
Leni Buisma, tel. 0297-360942 van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
15.00 en 17.00 uur en naar Truus de 
Geus, tel. 0297 -323072.

Film ‘No country for old 
man’ zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - zaterdag 13 september 
draait in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat de film ‘No country 
for old men’ van Joel en Ethan Coen. 
Het misdaaddrama van de gebroe-
ders Coen gaat over een Texaan-
se redneck die ervandoor denkt te 
kunnen gaan met het geld van een 
misgelopen drugsdeal. De Texaan-
se redneck Llewelyn Moss (Josh 
Brolin) ontdekt in de woestijn de 
overblijfselen van een misgelopen 
drugsdeal. Een vrachtlading aan he-
roïne en een koffer met twee mil-
joen dollar liggen nog steeds tussen 
de dode mannen. 
Wanneer Moss het geld meeneemt, 
haalt hij de woede op de hals van 
de criminelen. Ze sturen de psy-
chopatische huurmoordenaar Chi-
gurh (Javier Bardem) op hem af en 
zo ontstaat er een kettingreactie van 
geweld, waar zelfs de oude gedesil-
lusioneerde sherrif Bell (Tommy Lee 
Jones) niet tegen opgewassen. De 
film in Bacchus start om 21.00 uur, 

de zaal is open vanaf 20.30 uur, en 
de toegang bedraagt 3,50 euro per 
persoon.

Overzichtsboek, cd en dvd
Muzikaalsmeer krijgt vorm!
Aalsmeer - De stichting Muzi-
kaalsmeer is opgericht en de site 
www.muzikaalmeer.nl is in aanbouw 
en kan inmiddels bezocht worden. 
Groepen, koren, solo-acts en ove-
rige muziekformatie die bestaan of 
bestaan hebben in Aalmeer kunnen 
zich via deze site aanmelden. Ook 
kan deelname per formulier wor-
den aangemeld. Deze papieren zijn 
beschikbaar bij De Oude Veiling in 
de Markstaat of bij de Stage Music 
Shop in de Schoolstraat. Hier kun-
nen deze ook weer worden ingele-
verd of opgestuurd naar het adres 
dat vermeld staat op dit document. 
Het steeds groter wordende Muzi-
kaalsmeer-team zal alle informatie 
verwerken en de tekst en eventuele 
foto’s zullen een blijvende plaats in-
nemen op deze site en hiermee ‘we-

reldkundig’ worden.
Ook zal de werkgroep een selectie 
muzikanten van vroeger en nu be-
naderen voor een aantal optredens, 
ergens later in 2009. Tevens wordt 
gedacht aan een tijdelijke exposi-
tie van allerlei posters, foto’s, lp’s, 
beeldmaterialen, muziekinstrumen-
ten en overige relikwieën die deze  
muziek historie voor belangstellen-
de zichtbaar zal maken en in som-
mige gevallen weer tot leven zal 
brengen.
Verder wordt, bij voldoende spon-
sor- en donatie-inkomsten, gedacht 
aan de realisatie van een overzichts-
boek, een cd en een dvd. 
Kortom, muzikanten meldt u aan, in 
koor- of bandverband, want ook u/
jij maakt deel uit van de rijke cultu-
rele Aalsmeerse geschiedenis.

T/m 5 oktober
Drie perioden 
Hendrik Valk in 
Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmee presenteert een mu-
seale tentoonstelling met werk van 
Hendrik Valk, verdeeld over drie pe-
rioden van zijn leven. In de eerste 
periode tot 1926 woont Valk als jong, 
bevlogen kunstenaar op verschil-
lende plaatsen in Leiden en omge-
ving.  Hij vat zijn kunstenaarschap 
ernstig op: hij ziet de taak van een 
kunstenaar als die van een pries-
ter/ziener, die de mensen de essen-
tie achter  de zichtbare werkelijk-
heid wil laten zien. Hij experimen-
teert met vorm en kleur in expres-
sieve landschappen en portretten, 
maar maakt soms ook uitgesproken 
symbolistische  tekeningen met re-
ligieuze strekking. Bovendien wordt 
hij korte tijd beïnvloed door kunste-
naars van de Stijl. 
De voorstellingen die hij schildert, 
vereenvoudigt (stileert) hij tot het ui-
terste, gebruikmakend van bijna uit-
sluitend rechte lijnen. Hendrik Valk 
maakte vaak eerst een tekening, om 
vervolgens de compositie precies 
zo op een schilderij uit te voeren. 
Deze ontwerptekeningen fungeer-
den als partituur voor het schilderij 
en zijn ook op de tentoonstelling in 
Aalsmeer te zien. De expositie van 
Hendrik Valk is tot en met 5 oktober 
te zien in Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat in het centrum. De ten-
toonstelling is iedere donderdag tot 
en met zondag gratis te bezoeken 
tussen 13.00 en 17.00 uur.

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

rICHWOOd WESTErn
GITAAr (blAUW En rOOd) 118.00

GrOOT ASSOrTIMEnT MOndHArMOnICA’S
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V o o r   m e e r   i n f o r m a t i e :   w w w . a a l s m e e r . n l

officiële mededelingen
11 september 2008

DefinitieVe Beschikkingen

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

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben besloten op het Driekolom-
menplein naast het postkantoor een parkeerplaats aan te wijzen 
ten behoeve van autodate door middel van het plaatsen van een 
bord E8 (autodate) met onderbord uit bijlage I van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)]De overwegin-
gen hiervoor zijn dat volgens het gemeentelijk beleid het gewenst 
is om het onnodig autogebruik te verminderen; autodate hiertoe 
kan helpen; hiervoor vaste parkeerplaatsen nodig zijn; het in stand 
houden van deze parkeerplaatsen en het waarborgen van de bruik-
baarheid daarvan gewenst is; de vrijheid van het verkeer voor de 
autodatgebruikers gewenst is, zoals beschreven in artikel 2 van de 
Wegenverkeerswet

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen 
te nemen ten behoeve van diverse evenementen in Aalsmeer, door 
middel van het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 
voor de hieronder genoemde wegen op volgende dagen geslotenver-
klaring en parkeerverboden in te stellen:
• HIBRA 2008

Lakenblekerstraat, Turfstekerstraat, Teelmanstraat en Vissers-
traat op zaterdag 13 september 2008 vanaf 14.00 uur en zondag 
14 september 2008 van 08.00 - 18.30 uur.

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Uiterweg 55, 1 berk
• Hugo de Vriesstraat 68, 1 berk
Datum verzending vergunning: 9 september 2008
• Aalsmeerderweg 461, 4 coniferen en 4 vuurdoorn/struiken
• Zwarteweg 37, 3 kastanjebomen, 1 appelboom, 1 prunus, 2 se-

quoia’s, 3 coniferen, 1 wilg
Datum verzending vergunningen: 11 september 2008.

woningwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Citroenvlinderstraat 105, het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde;
• Krabbescheerhof 14, het plaatsen van een kozijn in de zijgevel;
• Uranusstraat 5, het plaatsen van een 

dakopbouw met twee dakkapellen;
• Werven 12, het plaatsen van een tuinhuisje.
Bouwaanvraag 1e fase:
• Greenpark, het oprichten van een bedrijfsruimte.

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, week 37

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

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

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

nifeer en 2 x pinus; Zwarteweg 125, 1 x naaldboom; 
Geraniumstraat 39, 1 x blauwspar en 1 x den;

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

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;
t/m 21 okt. Kapvergunningen: Uiterweg 55, 1 berk; Hugo de 

Vriesstraat 68, 1 berk;
t/m 23 okt. Kapvergunningen: Aalsmeerderweg 461, 4 coniferen 

en 4 vuurdoorn/struiken; Zwarteweg 37, 3 kastanje-
bomen, 1 appelboom, 1 prunus, 2 sequoia’s, 3 coni-
feren, 1 wilg

ter inZage BiJ De afDeling DienstVerlening, Balie 6

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

inzagetermijn tot vrijdag 12 september 2008
• Spiegelstraat/Stuurboordstraat, het plaatsen van bouwketen
• Aalsmeerderweg 344, het tijdelijk plaatsen van bouwketen.
inzagetermijn tot vrijdag 19 september 2008
• Sportlaan 69, het plaatsen van een brug
• Teelmanstraat 2, het veranderen van een 

bedrijfsgebouw tot logiesgebouw.
inzagetermijn tot vrijdag 26 september 2008
• Dotterbloem 8, het plaatsen van een dakkapel 

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

dakkapel aan de voorzijde;
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning.
inzagetermijn tot vrijdag 3 oktober 2008
• Goudenregenstraat 17, het vergroten van de woning;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van 

twee ondergrondse opslagtanks;
• Zwarteweg 116, het veranderen van een 

bedrijfspand naar een logiesgebouw.
inzagetermijn tot vrijdag 10 oktober 2008
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi.
inzagetermijn tot vrijdag 17 oktober 2008
• Dorpsstraat 35, toekomstig Helling 20, 

het vergroten van de woning;
• 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.

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 geluidklachten 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.

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:
• Anjerhof 1, het gedeeltelijk vergroten van de huidige 

garage en de functie wijzigen in woonfunctie;
• Bilderdammerweg tussen 76 en 78, 

het oprichten van 3 enkele woningen;
• Herenweg 78, het bouwen van een botenhuis en steigers;
• Mozartlaan 19, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 38, het wijzigen van een schuur in garages;
• Pontweg 28, het plaatsen van twee dakkapellen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 16 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 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 om ontheffing en 
bouwvergunning te verlenen voor:
• Rozenhof 46, het plaatsen van een dakkapel;

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
• Bilderdammerweg tussen 76 en 78, het 

oprichten van 3 enkele woningen.
Lid 3
• Anjerhof 1, het gedeeltelijk vergroten van de huidige 

garage en de functie wijzigen in woonfunctie.
Deze besluiten worden op 16 september 2008 verzonden.

Bouwverordening

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunningen te 
verlenen:
• Hornweg 162, het slopen van een garage-berging;
• Machineweg 289, het slopen van het dak van de bestaande 

loods en de aanbouw aan de rechterzijde.
Deze besluiten worden op 16 september 2008 verzonden.

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 23 september en 7 okto-
ber. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, tel. 0297-387660.

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

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

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

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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Reünie voor oud-leerlingen en oud-leerkrachten

Lustrumspektakel voor 45
jaar HWC in Amstelveen
Amstelveen - Het Hermann Wes-
selink College bestaat 45 jaar en 
dat viert de school op verschillen-
de manieren. De ingrediënten van 
het feestprogramma zijn in septem-
ber een musical, Jungle Zoek, door 
het personeel voor leerlingen, ou-
ders en andere belangstellenden. 
In oktober een International Stu-
dent Convention op het program-
ma waarbij 48 leerlingen van 5 ver-
schillende scholen uit Noorwegen, 
Duitsland, Groot-Brittannië en Zwit-
serland met leerlingen van het HWC 
samenwerken aan het thema Our 
Precious World.
In november wordt een reünie ge-
houden voor oud-leerlingen en oud-
medewerkers. Ook in november 
vindt een grote actiedag voor een 
jeugdtheaterschool in India plaats.

Musical Jungle Zoek
Jungle Zoek is een flitsende musical 
waar ruim één derde van het perso-
neel op school aan meewerkt. Per-
soneelsleden zingen, dansen, spe-
len, musiceren en hebben decors 
gebouwd in een prachtige produc-
tie, in de Schouwburg Amstelveen.
Onder leiding van Frans Schraven, 
artistiek leider van het dansgezel-

schap Opus One, is het verhaal in-
gestudeerd van Rudyard Kipling 
over het jongetje Mowgli, dat opge-
voed wordt door dieren in het oer-
woud en uiteindelijk bij de mensen 
terecht komt. De originele produc-
tie, met teksten van Coot van Does-
burgh en muziek van Ton Scher-
penzeel, werd met groot succes 
door Opus One uitgevoerd. In deze 
voorstelling echter, waar docenten 
zelf de nodige tekstaanpassingen 
in hebben gemaakt, wordt de toe-
schouwer direct al geconfronteerd 
met de vraag: “De Jungle? Waar 
eindigt die jungle eigenlijk en waar 
begint de jungle van de school?” 

Vreemde vogels
Twee leerlingen, op weg naar een 
zeilkamp, vergeten op tijd in de 
schoolbus te stappen en worden 
achtergelaten in een omgeving 
waar wolven teamvergaderen, gie-
ren leerlingvolgsystemen hanteren 
en waar een lenige puber levensles-
sen leert van vreemde vogels, hitsi-
ge apen en listige slangen. Er wor-
den drie voorstellingen gegeven. De 
try-out is op dinsdag 23 septem-
ber, begint om 15.00 uur en is alleen 
voor leerlingen. 

Op dinsdagavond 23 en woensdag-
avond 24 september is iedere be-
langstellende welkom in Schouw-
burg Amstelveen. 

Beide voorstellingen beginnen om 
20.00 uur. De kaartverkoop vindt 
plaats op school in de pauzes, tot 
en met vrijdag 19 september. Kaar-
ten zijn ook te verkrijgen via de 
Schouwburg Amstelveen.

Cursus werelddansen met 
Nivon in Roerdomplaan
Aalsmeer - Nivon Natuurvrienden 
Aalsmeer e.o. gaat ook dit najaar 
een wekelijkse cursus werelddan-
sen aanbieden. Onder de beproefde  
dansleiding van Annie Keijzer zal er 
elke donderdagavond, vanaf 25 sep-
tember, gedanst worden in de gym-
zaal Roerdomplaan. Nieuwe deelne-
mers zijn van harte welkom. De dan-
sers kunnen elke donderdagavond 
van 20.00 tot 21.30 uur in de gym-
zaal terecht. Werelddansen is iets 
dat iemand met een beetje maatge-
voel snel kan leren. Er bestaan al-
lerlei dansavonden. Zo is ook salsa-
dansen in trek en natuurlijk komen 
ook line-dance en het ballroomdan-

sen aan bod. Het voordeel van we-
relddansen is dat het zo afwisselend 
is. Soms iets met een partner, dan 
weer los of in een kring. Er zal aan-
dacht zijn voor nieuwe dansen, die 
met elkaar aangeleerd worden. Ook 
voor mensen die meer willen gaan 
bewegen en daarbij graag genieten 
van muziek en dans, is deze activi-
teit weer eens wat anders. Het is ta-
melijk intensief, daarom is er altijd 
een pauze. Men neemt zelf iets te 
drinken mee. De kosten zijn 54 eu-
ro (leden 48 euro) per halve cursus. 
Dit is tot eind 2008. Voor informa-
tie en aanmelden: tel. 0297-322479 
of 020-6436334.  
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Aalsmeer - Dinsdag 9 september 
rond kwart over 10 in de ochtend is  
een gaslek ontstaan in een tuin aan 
de Hornweg. De eigenaar van de 
woning was aan het werk in de tuin 
toen hij waarschijnlijk de gasleiding 

raakte. De brandweer en politie wa-
ren snel ter plaatse. De brandweer 
kon het gaslek snel dichten. Binnen 
een half uur konden de spuitgasten 
vertrekken en was de brandweer 
weer inzetbaar voor andere zaken.

Gaslek in tuin Hornweg
Foto Ronald van Doorn.

Reactie op de ingezonden brief over 
kapitaalvernietiging bij permanente 
vergunningen voor woonarken van 
de heer Lingsma:
Een jaar of tien geleden was in 
Aalsmeer de woningnood hoog, he-
le straten in het dorp hebben jaren-
lang braak gelegen, dus het wonen 
op een recreatie-ark was één van de 
opties voor mensen die economisch 
gebonden waren aan Aalsmeer. De 
gemeente heeft dit jarenlang toege-
staan. Zelfs tenminste één ambte-
naar heeft naar mijn weten ook zo 
gewoond, omdat hij geen woning 
kon krijgen. Door dit beleid, zijn de 
prijzen van deze recreatie-arken 
ook omhoog geschoten. Het is dus 
niet zo dat er niets betaald is voor 
deze arken. Bovendien moet men 
in vele gevallen per maand ook nog 
een behoorlijk bedrag voor de lig-
plaats betalen. Nu dit strengere be-
leid bekend is, zijn de prijzen van 
deze arken flink gekelderd en moei-
lijk verkoopbaar. Dat is pas kapitaal-
vernietiging! Maar waar het nu wer-
kelijk om gaat, is dat de betreffen-
de woonark-bewoners in Aalsmeer 
gewoon graag willen blijven wonen 
en aangezien de meeste in jachtha-
vens liggen, kan dit geen bezwaar 
zijn. Het betalen voor de vergunning 
is een oplossing, echter dit hebben 
wij persoonlijk allang voorgesteld, 
Wij wilden een vergunning kopen 
die vrij kwam van de Oosteinderweg 
à 88.000 euro! De gemeente vond 
dit zelf ook wel wat aan de hoge 

kant en kon helaas ook geen garan-
tie geven dat wij dan wel permanent 
mochten wonen, dit in verband met 
met Schiphol en provincie. Wij heb-
ben de vergunning daarom maar 
niet gekocht. U begrijpt, het ligt dus 
allemaal wat gecompliceerder en u 
ziet dat wij niet op kapitaal vernieti-
ging uit zijn van wie dan ook.
Om aan de onzekerheid van be-
woners van recreatiewoningen een 
eind te maken heeft het ministerie 
van VROM een richtlijn opgesteld 
dat in de gemeenten, die niet voor 
31 oktober 2003 een handhavings-
beleid voerden, de aanvrager (mits 
die ook op die datum stond inge-
schreven) een persoonsgebonden 
vrijstelling tot verkoop of overlijden 
te geven. In dit geval is er dus geen 
sprake van kapitaalwinst, want dan 
wordt het gewoon weer een recrea-
tie-ark. Maar onze gemeente geeft  
een gedoog vergunning voor een 
paar jaar, dus blijft er een onzeke-
re positie.
Tenslotte: Woonboot bewoners zijn 
een apart soort en staan in mijn be-
leving voor vrijheid, natuurbeleving 
en solidariteit en wat betreft die so-
lidariteit hoop ik dat dat zo blijft on-
der de woonboot bewoners, mis-
schien moeten wij gaan denken in 
echt oplossingen (en daar willen wij 
echt wel voor betalen) in plaats van 
eigenbelang. 
Margreet  Elfring
Werkzaam in Aalsmeer
Uiterweg 302ms, Aalsmeer.

Vergunning recreatie-arken: Het ligt 
allemaal wat gecompliceerder!

ingezonden

Aalsmeer - Op maandag 15 sep-
tember onthult wethouder Ronald 
Fransen rond 10.30 uur de eerste 
autodateparkeerplaats in Aalsmeer 
naast het postkantoor op het Drie 
Kolommenplein. Het bedrijf Con-
nectCar gaat in Aalsmeer en Ku-
delstaart op een zes- of zevental 
locaties een deelauto neerzetten. 
Hiervoor worden parkeerplaatsen 
voor de dateauto gereserveerd zo-
dat de deelnemers de auto weten te 
vinden. De locaties worden in over-
leg met de gemeente bepaald.
Op het terrein van de bloemenvei-
ling Aalsmeer zullen, om mee te be-
ginnen, ook twee locaties worden 
gerealiseerd. De eerste autodate-

parkeerplaats wordt in het kader 
van de Week van de Vooruitgang al-
vast gerealiseerd op het Driekolom-
menplein (naast het postkantoor) 
en door wethouder Ronald Fran-
sen onthuld. Na enige aanlooptijd 
zullen de eerste contracten met be-
drijven en particulieren worden ge-
sloten voor het autodaten. Door het 
aanbieden van deelauto’s op de-
ze locaties investeert het bedrijf om 
burgers en bedrijven op het autoda-
ten te attenderen en hiervoor te in-
teresseren. Hoe meer mensen een 
auto delen hoe beter voor het mi-
lieu en hoe meer de verkeersdruk in 
Aalsmeer kan afnemen. Voor meer 
informatie zie: www.autodate.nl 

Onthulling eerste parkeerplaats
Promotie autodaten in 
Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer - De minister van jeugd 
en Gezin, de heer Rouvoet, erkent 
dat de groei van de wachtlijsten ex-
tra structureel geld vereist. Inciden-
tele middelen zijn niet toereikend. Er 
komt een structurele bijdrage van 
het Rijk van 3,8 miljoen in 2009. De 
provincie legde al autonome mid-
delen bij, en zal dat ook in 2008 en 
2009 doen. De wachtlijsten in de 
jeugdzorg zijn dit jaar weer toege-
nomen. Dit is ook sterk zichtbaar in 
Noord-Holland. Bureau Jeugdzorg 
en de jeugdzorgaanbieders kunnen 
niet één specifieke oorzaak voor de-
ze groei aanwijzen. 
Het aantal indicaties voor ambu-
lante zorg, voor daghulp en dag- 
en nachthulp is gestegen. Ook het 
aantal OTS-en (ondertoezichtstel-
lingen) is toegenomen. Een van de 
redenen voor de groei kan zijn dat 
jeugdzorg tot nu toe geen structu-
rele oplossing voor de wachtlijsten 
kan bieden met incidenteel geld. De 
minister heeft met de provincie af-
gesproken het budget voor jeugd-
zorg structureel te verhogen zodat 
de groei in de jeugdzorg in 2008 en 
2009, van respectievelijk 7,8 en 8,2 
procent opgevangen kan worden. 
In 2010 gaat een nieuwe financie-
ringssysteem voor de jeugdzorg van 
start (systeem Kaiser). Het benodig-
de landelijke budget voor de jeugd-
zorg wordt dan gebaseerd op jaar-
lijkse prognoses van het SCP van de 
vraag naar jeugdzorg. De groei van 
de vraag naar jeugdzorg wordt dan 
meegefinancierd. Naast een struc-
turele verhoging stelt de minister 
tevens voor 2008 en 2009 een inci-
denteel bedrag van in totaal 2,4 mil-
joen ter beschikking om de wacht-
lijsten terug te dringen. De provincie 
voelt een grote verantwoordelijkheid 
voor de kinderen in de jeugdzorg. Al 
sinds de invoering van de Wet op de 
Jeugdzorg in 2005, waarin de pro-

vincies de verantwoordelijkheid kre-
gen voor de jeugdzorg, zet de pro-
vincie extra eigen geld in, omdat 
de rijksmiddelen niet toereikend 
zijn. Provincie Noord-Holland zet in 
2009 1 miljoen euro in voor bemoei-
zorg (de zorg voor gezinnen, die de-
ze zorg niet vragen, maar die daarin 
actief benaderd worden). Daarnaast 
investeert de provincie in een risi-
cosignaleringssysteem (ofwel ver-
wijsindex) voor alle Noord-Holland-
se gemeenten met uitzondering van 
de gemeenten die vallen binnen de 
Stadsregio Amsterdam. Wij schaf-
fen het systeem aan en dragen zorg 
voor de implementatie bij gemeen-
ten. Met de verwijsindex wordt in-
zichtelijk bij welke instanties een 
kind is aangemeld. Voor de imple-
mentatie van de Verwijsindex is in 
totaal 5 miljoen euro beschikbaar. 
Ook draagt de provincie 9 miljoen 
bij aan de bouw van Transferium, 
de gesloten jeugdzorginstelling. Er 
wordt ondersteuning geboden aan 
gemeenten bij de opzet van de Cen-
tra voor Jeugd en Gezin. En de pro-
vincie investeert in en ondersteunt 
bij de preventieactiviteiten van ge-
meenten (jaarlijks 1,4 miljoen). 
Gedeputeerde Sascha Baggerman: 
“Mijn verwachting is dat we de toe-
stroom in de jeugdzorg kunnen be-
perken door meer te investeren in 
de preventie. Bijvoorbeeld door ou-
ders opvoedingsondersteuning te 
bieden. Hierdoor kunnen we de 
aanspraak op de langdurige, zware 
en daarmee ook dure jeugdzorg in 
de toekomst hopelijk terugdringen.” 
Provincie Noord-Holland zal zich de 
komende periode tot het uiterste in-
spannen om met de extra middelen 
en een goede aansluiting tussen het 
jeugdbeleid van gemeenten en de 
jeugdzorg van de provincie alle kin-
deren de zorg te bieden die ze no-
dig hebben.

Extra structureel geld van minister
Provincie Noord-Holland 
zet stevig in op jeugdzorg 

Aalsmeer - De Wijkraad  Hornmeer 
vergadert volgende week donder-
dag 18 september. Vanaf 19.30 uur 
zijn bewoners welkom in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3 voor 
de maandelijkse reguliere vergade-
ring. Ook andere belangstellenden 
kunnen de vergadering bijwonen.
Wilt u als bewoner punten te be-
spreken, die u na aan het hart lig-
gen, kom dan naar de wijkraad-ver-
gadering. U kunt ook gewoon ko-

men om te luisteren naar wat er 
gaande is in de Hornmeer. De vol-
gende vergaderingen van de wijk-
raad staat gepland voor 23 oktober, 
20 november en 18 december.
Bent u niet in de gelegenheid te ko-
men en wilt u toch iets bespreken 
of aankaarten, stuur dan een e-mail 
naar wijkraadhornmeer@hotmail.
com of  een briefje naar het secreta-
riaat van de wijkraad: Meervalstraat 
4, 1431 WG  Aalsmeer. 

Vergadering in Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 17 sep-
tember houdt de wijkraad Stom-
meer in gebouw Seringenhorst in 
de Parklaan 27 haar volgende bij-
eenkomst. De aanvang is 19.30 uur. 
Het eerste half uur is bestemd voor 
wijkbewoners om zaken aan de or-
de te stellen en onderwerpen op de 
agenda te plaatsen. De buurtregis-

seur van de politie is het eerste half 
uur aanwezig. Op de agenda staat 
onder andere een gesprek met wet-
houder Berry Nijmeijer over  de toe-
zegging voor vervangende ruimte 
voor de volkstuinders aan de Spoor-
laan en het voorstel voor de komst 
voor een pension voor Poolse werk-
nemers aan de Zwarteweg.

Wijkraad Stommeer bijeen

Aalsmeer - Zaterdag 6 septem-
ber rond half 12 is er op een mane-
ge aan de Oosteinderweg ter hoog-
te van de Bosrandweg een meisje 
van een paard gevallen. Het Trau-
ma Team kwam met behulp van een 

helicopter ter plaatse. De politie en 
ambulance personeel waren er ook 
snel bij. Het meisje was aanspreek-
baar bij aankomst van de hulpdien-
sten. Voor onderzoek is het meisje 
naar het ziekenhuis vervoerd.

Traumahelicopter ter plaatse
Meisje valt van paard

De Trauma-heli geparkeerd op de dijk. Foto: Ronald van Doorn

Kees en To Doeswijk-Kok 
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Burgemeester Pieter 
Litjens heeft maandag 8 septem-
ber in Zorgcentrum Aelsmeer na-
mens het gemeentebestuur een 
boeket bloemen overhandigd aan 
het bruidspaar Doeswijk-Kok omdat 
zij zestig jaar getrouwd waren. De 
81-jarige Kees Doeswijk is in Ku-
delstaart geboren en zijn 80-jarige 
echtgenote zag in Nieuwveen het 
levenslicht onder de naam To Kok. 
Kees Doeswijk verdiende in zijn jon-
ge jaren de kost als bakker en van-
uit Vrouwentroost, tegenover de 
Pannenbar, ging hij zoals in de tijd 
na de oorlogsjaren gebruikelijk was, 
nog langs de deur om het brood uit 
te venten.
Veel levensmiddelen waren nog op 
de bon. Het brood werd betrok-
ken bij zijn broer in de Ophelia-
laan in Aalsmeer. De familie Kok be-
hoorde ook tot de klantenkring van 
Kees Doeswijk en daarbij was zijn 
oog gevallen op dochter To en een 
klontje gist bleek na verloop van tijd 
het bindmiddel bij uitstek te zijn om 
elkaar het jawoord te geven in het 
gemeentehuis in de Dorpsstraat in 
Aalsmeer. Zij betrokken na het trou-
wen een noodwoning aan de Ku-
delstaartseweg.

Varkenshouderij
Kees Doeswijk is een echte boeren-
zoon en komt uit een gezin van elf 
kinderen en het leven op een boer-
derij bleef aan hem knagen. Met de 
opmars van de supermarkten in het 
achterhoofd zag hij in 1972 zijn kans 
schoon om het boerenleven weer 

op te pakken en het gezin Doeswijk, 
bestaande uit vijf kinderen, twee 
meisjes en drie jongens, verhuisde 
naar het Brabantse Spoordonk, deel 
uitmakend van de gemeente Oir-
schot. Hier werd twaalf jaar lang op 
prettige wijze “geboerd” en vervol-
gens werd in Nieuw Vennep een be-
jaardenwoning betrokken. 
Omdat gebleken is dat er meer zorg 
gewenst was werd twee jaar gele-
den verhuisd naar het zorgcentrum 
in Aalsmeer en vanuit hun woning 
hebben Kees en To uitzicht op de 
Ringvaart. Zij tellen inmiddels ook 
negen kleinkinderen en vijf achter-
kleinkinderen. Drie van de kinderen 
wonen dichtbij: twee in Hoofddorp 
en een in Burgerveen. Twee kinde-
ren zijn uitgewaaierd naar het zui-
den: een naar Maastricht en een 
naar België. 
Kees Doeswijk mag graag naar sport 
kijken op de televisie en daarbij gaat 
zijn voorkeur uit naar de paarden-
sport en dat is niet zo verwonder-
lijk voor een boerenzoon. Echtge-
note To is van huis uit ook gewend 
aan sportieve zaken, want vader 
Kok stond niet alleen aan haar wieg 
maar ook aan die van RKDES. 
Het huwelijksfeest is in familiekring 
gevierd en bijzonder geslaagd ver-
lopen, mede dankzij de inspannin-
gen van de medewerkers van het 
zorgcentrum. Kees en To Doesburg 
open nog tot in lengte van jaren te 
mogen genieten van elkaar, van de 
kinderen en hun aanhang en niet te 
vergeten het uitzicht over de Ring-
vaart.

Eerste zoen 75 jaar geleden uitgewisseld!

Echtpaar Braber verrast 
met bezoek burgemeester
Aalsmeer - De redactie kreeg de 
afgelopen week een niet alledaags 
verzoek. Gevraagd werd om aan-
dacht te besteden aan het gegeven 
dat de heer en mevrouw Braber op 
10 september 1933 hun eerste zoen 
uitwisselden en dat dit zou “uitmon-
den” in de bezegeling van een le-
venslange relatie. De heer Braber is 
inmiddels 95 jaar en zijn echtgeno-
te 94 jaar en in hun woning in het 
zorgcentrum ontvouwde de heer 
des huizes in het bijzijn van burge-
meester Pieter Litjens die tot gro-
te verrassing van het echtpaar Bra-
ber spontaan een bezoek bracht in 
het kort het levensverhaal. Een bij-
zonder verhaal zo zou blijken, waar-
bij met name de kinderjaren een 
grote rol hebben gespeeld en het 
woord “eenzaam” valt hierbij meer-
dere malen. Op jonge leeftijd verloor 
de heer Braber zijn vader en na-
dien groeide hij samen met broers 
en zussen op in drie gezinnen. Op 
een gegeven moment was er sprake 
van zeventien kinderen en zelfs dat 
kon de eenzaamheid niet weg krij-
gen, zo bleek. De details zullen we 
verder achterwege laten maar dui-
delijk was wel dat daar iets anders 
voor nodig was.

Automatisering
De heer en mevrouw Braber leer-
den elkaar kennen tijdens een brui-
loft. Een oom van de heer Braber 
trouwde met een nicht van wat la-
ter mevrouw Braber zou worden. Op 
de vraag na afloop van de bruiloft 
“mag ik je thuis brengen?” kwam 
een bevestigend antwoord en het 

begin was er. Daar had de heer Bra-
ber, toen woonachtig in Oude Wete-
ring, wel een uur fietsen voor over 
en hij legde de afstand zingend af 
“Hoera, ik heb een meisje”. Op 1 juni 
1935 volgde de verloving en in 1939 
volgde de trouwerij. De mobilisatie 
kondigde zich aan en dat betekende 
dat de heer Braber aangemerkt kon 
worden als kostwinner. Gedurende 
ruim twaalf jaar woonde het echt-
paar in Oude Wetering en via wo-
ningruil zijn zij daarna in Aalsmeer 
komen wonen aan de Hornweg. 
Drie jaar geleden hebben zij een 
woning in het zorgcentrum betrok-
ken. De heer en mevrouw Braber 
hebben twee dochters. Een doch-
ter woont in Australië en de ande-
re dochter woont in Aalsmeer. Er 
zijn inmiddels vijftien achterklein-
kinderen. De heer Braber trad als 
bediende in dienst bij de bloemen-
veiling. De computer deed zij intre-
de en via diverse cursussen bij de 
IBM in Amsterdam bekwaamde hij 
zich in dit vakgebied. Zo goed zelfs, 
dat hij werd uitgenodigd om de au-
tomatisering van de grond te tillen 
en dat heeft hij met zeer veel succes 
gedaan. Een oorkonde, uitgereikt in 
1979 bij het afscheid van zijn werk-
zame leven spreekt wat dat betreft 
voor zich. 

Gisteren, woensdag 10 september 
werd in kleine kring nog eens stil 
gestaan bij dat ene moment waar 
alles mee begonnen is 75 jaar gele-
den: de eerste zoen. Wij wensen de 
heer en mevrouw Braber nog heel 
veel liefdevolle momenten toe.

Overvallers 
tankstation 
aangehouden 
Hoofddorp - De politie in Hoofd-
dorp heeft dinsdag jl. drie mannen 
aangehouden die worden verdacht 
van het plegen van de gewapende 
overval op een Texaco tankstation. 
Het station, aan Assumburg Hoofd-
dorp, is op 11 maart j.l. overvallen, 
De mannen hebben bij de overval 
een werkneemster van het tanksta-

tion mishandeld. De buit bestond 
uitsluitend uit snoep en sigaretten. 
Na een ingesteld onderzoek bleek 
dat een 18-jarige Hoofddorper bij 
de overval betrokken was. Hij is in 
juni aangehouden. 
Later kwamen ook twee 21-jarige 
Amsterdammers als verdachten in 
beeld. Zij zijn begin september aan-
gehouden. 
De verdachten hebben hun aandeel 
in de overval bekend. De overval is 
hiermee opgelost. De verdachten 
zitten nog vast en dienen zich voor 
de rechter te verantwoorden. 

Regio - In een tijd van hoge gas-
prijzen en instabiliteit op de kre-
dietmarkt, verkeert de tuinbouw in 
zwaar weer. Tuinders slaan de han-
den ineen om zich hier doorheen te 
slaan. In de eerstvolgende bijeen-
komst van LTO Noord Glaskracht 
sectie Midwest staat het onderwerp 
‘De toekomst van de tuinbouw’ cen-
traal. Deze bijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 16 september bij veiling 
FloraHolland in Rijnsburg. Aanvang 
is 20.00 uur. 

Twee topsprekers
De sectie Midwest van LTO Noord 
Glaskracht wil samen met haar le-
den en alle andere tuinbouwonder-
nemers uit de regio de koers naar 
de toekomst bepalen. Twee top-
sprekers zullen een spreekwoorde-
lijk schot voor de boeg lossen met 
een inleiding over de toekomst. Dat 
is Nico van Ruiten, die als voorzit-
ter van ondernemersorganisatie LTO 
Noord Glaskracht de grootste groep 
georganiseerde tuinbouwonderne-
mers van Nederland vertegenwoor-
digt. 
Dagelijks spreekt hij met deze tuin-
ders, maar ook met beleidsmakers, 
de top van het bedrijfsleven en mi-
nisters. Hij zal spreken over het be-
leid dat hij uitdraagt namens de 

aangesloten leden en welke resul-
taten hij heeft bereikt. Tevens zal 
spreken Jan de Ruyter, sectorma-
nager Tuinbouw van Rabobank Ne-
derland. Hij kent als geen ander de 
financiële gevolgen van de huidige 
ontwikkelingen in de tuinbouw. Als 
bankier zal hij spreken hoe Rabo-
bank Nederland aankijkt tegen de 
steeds snellere economische veran-
deringen waarmee de tuinbouw te 
maken heeft. 

Nieuwe voorzitter
Daarnaast zal Wim Sanders zich 
presenteren als nieuwe voorzitter 
van de sectie Midwest. Wim San-
ders is potplantenkweker in Nieuw-
veen en zeer gemotiveerd om de ko-
mende jaren de sectie voor te zitten.  
Dit blijkt ook wel uit het feit dat hij 
reeds voor de tweede keer deze klus 
aanvaardt. 

Netwerken
Na afloop is er volop gelegenheid 
om te netwerken met collega-onder-
nemers, of om nog vragen te stellen 
aan de inleiders. Directeur Dick Hyl-
kema van LTO Noord Glaskracht zal 
hier ook bij aanwezig zijn. 
Het veilinggebouw van FloraHolland 
Rijnsburg is gevestigd aan de Laan 
van Verhof 3. 

Over de toekomst van de tuinbouw
Open ledenvergadering 
LTO Noord Glaskracht
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Woonarken
Aalsmeer - In mijn tijd was het al 
hopeloos om een woning te vinden 
die voor ons betaalbaar was. Boven-
dien was het aanbod op de woning-
markt in Aalsmeer, in 1965, krap. Er 
was nog geen bebouwing in het ‘plan 
Blom’, de Hornmeer was nog weiland 
en boerenbezit en van de uitbreiding 
in Kudelstaart was nog geen sprake. 
Wel was er in die jaren een gloed-
nieuw gemeentehuis gebouwd om-
dat het gemeentehuis aan de Dorps-
straat al jarenlang veel te klein was 
voor een, toen al, groeiend Aalsmeer. 
Wij besloten om een woonark te la-
ten bouwen. Aalsmeer’ is waterrijk en 
herbergde al veel arkbewoners. Mijn 
vader, zwarte Jaap, heeft ooit op een 
woonark gewoond. Dat was ver voor 
de 2e wereldoorlog, achter de gara-
ge van Spring in ’t Veld. Later bouwde 
de familie Spring in ‘t Veld een nieu-
we garage met op de 2e verdieping 
woonhuizen. Nu, 2008, is deze gara-
ge leeg en wonen daar Polen. On-
ze ark is destijds door scheepswerf 
Kerkhoven & Jansma, toen nog aan 
de Uiterweg gevestigd, gebouwd. 
Inclusief alle schilderwerk, sanitair, 
elektra, parketvloer, enz. op 20.000 
gulden. Dat bedrag was een rib uit 
ons lijf....
Enkele jaren lagen wij aan het land 
van een kweker aan de Oosteinder-
weg. Twee jaar later verarkten we, 
met poezen, naar de Oude Spoordijk. 
De ligplaats aan de Oude Spoordijk 
bood voordelen. Bij de kwekeer be-
taalden we 60 gulden per maand en 
aan de Oude Spoordijk betaalden we 
per jaar 80 gulden. Bovendien kon-
den we daar overgaan van olie op 
aardgas en na veel overleg met de 
PTT werden we aangesloten op het 
telefoonnet. De Oude Spoordijk was 
tevens goed bereikbaar. Hoewel we 
vergunning hadden aan de oostein-
derweg moesten we opnieuw ver-
gunning aanvragen voor de Oude 
Spoordijk. Op een zaterdag ben ik 
op de fiets gestapt en heb ik aan-
gebeld aan e voordeur van de bur-
gemeester die toen in zijn ambts-
woning aan de Dorpsstraat woon-
de. Toen de burgemeester, toen Leo 
Brouwer †, open deed, mocht ik bin-
nenkomen. Ik deed mijn verhaal en 
daarbij heet verzoek voor een nieu-
we ligplaatsvergunning. Toen burge-
meester Brouwer me uitliet, zei hij 
dat ik maandagochtend op zijn kan-
toor in het gemeentehuis moest ko-
men. Natuurlijk was ik er op maan-
dagochtend. De burgemeester belde 
een ambtenaar en die kwam aandra-
ven met de benodigde documenten. 
Ik ging korte tijd later, met vergun-
ning, naar onze drijvende bungalow. 
Toen kon dat nog zo.
Burgemeester Brouwer bleek woon-
arkbewoners helemaal niet te accep-
teren. Tenminste, als men zonder ver-
gunning een ligplaats in nam. In die 
tijd, rond 1970, waren de rapen gaar 
en de gemeente maakte in heet wa-
ter bij de Oude Spoordijk en in heet 
Kakkepoeltje in Oost, twee strafha-
vens. De illegale arken zouden meet 
hun hele hebben en houwen van 
hun ligplaat gesleept worden, afge-
meerd worden aan een paal en aan 
de ketting worden gelegd. Als bewo-
ners van de ark mocht je er niet meer 
op wonen. Als je dat wel zou doen 
kraag jee een fikse geldboete, per 
dag te berekenen. Die mensen gin-
gen toch weer wonen. Waar moes-
ten ze anders heen? Wij hebben de 
strafpaal bewoners natuurlijk gehol-
pen aan een bootje en aan water en 
elektra. Over deze maatregel kwam 
veel commotie en werd breed uitge-
meten in de pers. Het resultaat was 
dat er in het Kakkepoeltje nooit een 
ark werd aangelegd en in de strafha-
ven aan de Spoordijk kwamen twee 
arken te liggen.
In de gemeente is sinds enkele ja-
ren een woonarkennota. Pas na ja-
ren van welles/nietes kwam de no-
ta tot stand en kon eer een beleid op 
worden uitgezet. Het illegaal bewo-
nen van woonarken is gestegen in 
de loop der jaren. Dat komt indirect 
doordat er geen gemeentelijk beleid 
was en er makkelijk aan een recrea-
tie vergunning te komen was. Daarbij 
is het schrijnend dat er nooit (goed-
koop) huizen of alternatieve woon-
mogelijkheden gebouwd zijn die voor 
starters nodig zijn. Ik pleit niet voor 
illegaal wonen maar wijs wel op de 
verantwoording van het gemeentelijk 
beleid. Straks zitten recreatie vergun-
ning bewoners met de gebakken pe-
ren. Hoe wordt dàt nu weer aange-
pakt? Eén ding is zeker: het is goed 
wonen op het wateer. Waar het wo-
nen op heet water kan, moet er een 
redelijk beleid op komen, niet als nu 
het plan is.

Van de hak 
op de tak

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
11 september, staat het beraad en 
de raadsvergadering weer op de 
agenda van burgemeester, wethou-
ders en raadsleden. Het avondje 
vergaderen begint om 20.00 uur met 
het beraad en wordt na een onder-
breking gevolgd door de raadsver-
gadering. Voorzitter tijdens het be-
raad is dit keer Joop van der Jagt 
van AB. Na de opening is het woord 
aan wethouder Berry Nijmeijer. Al-
lereerst praat hij de raad bij over 
de ontwikkelingen inzake het plan 
Van Berkel in de tweede helft van 
de Zijdstraat en vervolgens geeft 
hij meer informatie over de uitbrei-
dingsplannen van veiling FloraHol-
land. Hamerstukken zijn vervolgens 
wijziging legesverordening en ver-
vangen van een dubbel woonhuis 

aan de Mr. Jac. Takkade 33. Behan-
delstukken zijn het investeringskre-
diet voor veertien daklokalen op de 
brede school De Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan en het bouwen 
van een loods met een inpandi-
ge bedrijfswoning aan de Uiterweg 
282. Na de rondvraag wordt het be-
raad afgesloten. Na een korte pauze 
gaat even voor half elf gestart wor-
den met de raadsvergadering. Voor-
zitter is burgemeester Pieter Litjens. 
Onderwerpen zijn een viertal inge-
zonden brieven van inwoners en in-
stellingen. De vervolgens te behan-
delen hamer- en behandelstukken 
zijn dezelfde als in het beraad. De 
sluiting is gepland op half elf. Het 
beraad en de raadsvergadering zijn 
openbaar. Publiek is welkom in de 
raadszaal van het gemeentehuis.

Plan Zijdstraat en veiling ‘Flora’ 
Vanavond beraad en raad

Ambtenaren van gemeente 
leggen ambtseed af!
Aalsmeer - Op donderdag 4 sep-
tember heeft burgemeester Pieter 
Litjens de ambtseed afgenomen van 
een grote groep ambtenaren. Door 
deze eedafname onderstreept het 
gemeentebestuur het belang van 
een integer en betrouwbaar amb-
tenarenapparaat. Met hun vrijwillige 
eedaflegging bijten deze medewer-
kers van de gemeente Aalsmeer de 
spits af. Op 22 september aanstaan-
de volgt een tweede groep mede-
werkers die vrijwillig hun eed afleg-
gen. Voor nieuwe medewerkers bij 
de gemeente is het een verplichting 
om de eed af te leggen.
Burgemeester Litjens gaf in zijn toe-

spraak voorafgaand aan de eedaf-
legging aan dat het van het grootste 
belang is dat de overheid betrouw-
baar is. Burgers willen gezagsge-
trouwe overheidsdienaren, die hun 
eigen belang niet laten prevaleren 
boven het algemeen belang. 

Integriteit
Een woord als integriteit wordt in dit 
verband vaak gebruikt. In de Dikke 
van Dale wordt integriteit gedefini-
eerd als ‘Rechtschapenheid, onom-
koombaarheid en ongeschonden-
heid’. Daarom is burgemeester Lit-
jens ook blij dat er zoveel ambtena-
ren gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid om hier vrijwillig als-
nog of opnieuw de ambtseed af te 
leggen. Hij sloot zijn toespraak sloot 
af met: “Het staat in mijn ogen niet 
alleen voor de bewustwording van 
het begrip integriteit, maar ook voor 
de eer die u legt in het zijn van amb-
tenaar in dienst van de gemeente 
Aalsmeer.”
Met het afleggen van de ambtseed 
bevestigen ambtenaren expliciet dat 
zij de gedragscode voor ambtena-
ren zullen naleven. Evenals veel an-
dere gemeenten en overheidsinstel-
lingen heeft de gemeente Aalsmeer 
een gedragscode voor ambtenaren 
opgesteld.

Ik wil degene die zaterdagavond 
tussen 22.15 en 23.45 uur (toen wij 
even aan de Poel naar het vuurwerk 
hebben gekeken) de fiets van mijn 
vrouw een blauwe Sparta en de fiet-
sen van mijn dochters een zwar-
te Target en een 24 inch gele Bata-
vus uit mijn schuur hebben gestolen 
even hartelijk bedanken.
Zowel mijn vrouw als mijn doch-
ters bescheurden het van het la-
chen toen zij dit ontdekten, maar 
niet heus. Jullie beseffen kennelijk 
niet, hoe je een heel gezin dupeert, 
door drie mooie goede fietsen uit 
onze schuur te stelen. Mochten jul-
lie nu wroeging krijgen, tegenwoor-
dig noemen wij dit spijt hebben van, 
kunnen jullie vast nog wel een keer 

ontdekken, wanneer er niemand 
thuis is, om de fietsen dan terug te 
brengen. Dan pas kunnen wij jullie 
echt bedanken. Weet je wat? Zet ze 
maar gewoon achter in de tuin, jul-
lie weten tenslotte de weg, want de 
schuur is natuurlijk inmiddels her-
metisch afgesloten. Wij vinden ze 
dan wel. Namens mijn vrouw en kin-
deren alvast hartelijk bedankt.
Met diegene die misschien die 
avond iets gezien of gehoord heeft 
of misschien de omschreven fiet-
sen wel te koop aangeboden heeft 
gekregen zouden wij graag contact 
hebben voor eventuele informatie.

Fam. Combee, Tartinihof 18,
Aalsmeer

“Bedankt voor stelen drie fietsen”

ingezonden

Aalsmeer - Iedere vier of vijf jaar 
is de vraag aan de orde hoe Schip-
hol zich verder kan ontwikkelen bin-
nen de milieuvoorwaarden. Dit be-
tekent dat de ene periode van on-
rust en onzekerheid, over wat de 
gevolgen voor de omgeving zullen 
zijn, nog niet is vergeten wanneer 
de volgende zich al weer aandient. 
De onderzoeken, die daarbij komen 
kijken, kosten de overheid en de 
luchtvaartsector veel geld en ener-
gie. De onzekerheid in de omgeving 
blijft intussen voortduren, waardoor 
bedrijven, bestuurders en bewoners 
worden belemmerd bij het maken 
van plannen. Dit kan en moet an-
ders vinden dorps- en wijkraden in 
de regio.
23 Dorps- en wijkraden in de om-
geving van Schiphol hebben een 
open brief gestuurd aan de partij-
en die deelnemen aan de z.g. Al-
derstafel. Dit overleg, onder voorzit-
terschap van voormalig minister en 
commissaris van de Koningin Hans 
Alders, brengt op verzoek van de 

ministers van Verkeer en Waterstaat 
en VROM binnenkort een advies uit 
over de ontwikkeling van Schiphol 
op middellange termijn (t/m 2020). 
Als geen eenstemmig advies kan 
worden uitgebracht worden de be-
slissingen in Den Haag genomen 
zonder inbreng van de omgeving en 
is de toekomst voor Schiphol en de 
regio waarschijnlijk weer voor ge-
ruime tijd onzeker. De partijen aan 
de Alderstafel zijn de luchtvaartsec-
tor, de lokale bestuurders, de verte-
genwoordigers van bewoners en het 
rijk. In de bewonersdelegatie zijn 
de dorps- en wijkraden niet recht-
streeks vertegenwoordigd. Deze de-
legatie bestaat uit de bewonersver-
tegenwoordigers van de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS) 
en de Vereniging Gezamenlijke Plat-
forms.
De dorps- en wijkraden staan dicht 
bij alle inwoners voor wie de uit-
komsten van het overleg van gro-
te betekenis zijn. Dat zijn niet alleen 
de inwoners die zich tegen Schiphol 

willen verzetten maar ook degenen 
die dat niet willen omdat zij het be-
lang van Schiphol inzien en wellicht 
daar zelfs hun boterham verdienen. 
Voor al deze inwoners vinden de 
dorps- en wijkraden een meer duur-
zaam toekomstperspectief van be-
lang. Bedrijven en bestuurders kun-
nen hun plannen beter afstemmen 
op de toekomst als de ontwikkeling 
van Schiphol voor een langere pe-
riode duidelijk is. Het advies is van 
groot belang voor zowel welvaart als 
welzijn in de regio.

Open brief
Daarom roepen de dorps- en wijk-
raden In een open brief de partij-
en aan de Alderstafel op om zich 
tot het uiterste in te spannen om tot 
een eenstemmig advies aan de mi-
nisters te komen. Zij vragen de par-
tijen zo nodig deelbelangen onder-
geschikt te maken aan het grote be-
lang van een meer duurzaam per-
spectief voor bestuurders, bedrijven 
en inwoners in de regio.

Oproep dorps- en wijkraden aan partijen Alderstafel:

“Geef regio Schiphol meer 
duurzaam perspectief”

Drankrijder met 
ongeldig rijbewijs
Hoofddorp - Tijdens een surveil-
lance op maandagavond jl. is in de 
Nijverheidsstraat te Hoofddorp een 
52-jarige automobilist uit die plaats 
aangehouden. De man had teveel 
op. Hij blies een promillage van 2.33. 
Zijn rijbewijs was al enige jaren on-
geldig verklaard. De politie nam de 
auto van de verdachte in beslag. 
Ook krijgt hij proces-verbaal.

Aalsmeer - Na het succes van de 
Binding Zolder in Kudelstaart komt 
er nu ook in Aalsmeer een vaste dag 
voor tieners waarop ze kunnen ‘in-
lopen’. Om te beginnen zijn alle ac-
tiviteiten afgestemd op jeugd uit de 
groepen zes tot acht, de 10 tot 13 
jarigen. 
De ruimte boven het kantoor van 
De Binding in de Zijdstraat is op-
nieuw ingericht en ziet er gezel-
lig uit. Nieuwe kasten zijn neerge-
zet en deze zitten propvol met aller-
lei leuke knutselmaterialen, spelle-
tjes en nog veel meer. Verder staan 
er computers, is er een tafeltennis-
tafel en een heerlijk bankje waarop 

de jeugd even kan bijkomen en lek-
ker kletsen na een lange schooldag. 
Natuurlijk mag een dvd’tje gedraaid 
worden en voor wie samen huis-
werk wil maken, is eveneens ruim-
te gecreëerd. 
De eerste inloop is vandaag, don-
derdag 9 september. Van 15.30 tot 
17.00 uur zijn tieners welkom bij de 
Binding Boven. 

Ook in Oost
De Binding hoopt uiteraard dat de 
inloop in Aalsmeer net zo een groot 
succes wordt als de Zolder in Ku-
delstaart. Verder denkt de organisa-
tie, op verzoek van de gemeente, na 

over een aanpak van het jongeren-
werk in Oost. 
“Het is duidelijk dat daar grote vra-
gen liggen, maar dat er aan de an-
dere kant heel weinig accommoda-
tie is. We zijn momenteel met de ge-
meente in overleg over de mogelijk-
heden”, aldus het Binding-bestuur. 
“Na het bespreken van de nieuwe 
nota voor jeugd en jongeren in het 
najaar zal moeten blijken of de ge-
meente het plan voor Oost van De 
Binding ook zal goedkeuren en we 
er daadwerkelijk aan de slag kun-
nen.” Voor vragen kun je bellen naar 
326326 of mailen naar ellen@debin-
ding.nl

Kletsen, hangen en spelletjes voor tieners

Inlopen boven in Aalsmeer

Aalsmeer - Donderdag 4 septem-
ber hebben de gemeente Aalsmeer 
en De Meerlanden Holding NV een 
intentieovereenkomst getekend om 
de taken van de huidige gemeen-
telijke afdeling Beheer Toezicht en 
Onderhoud (BTO) per 1 juli 2009 
over te laten gaan naar De Meer-
landen Holding. De BTO zorgt in 
Aalsmeer voor het openbaar groen, 
de begraafplaats, openbare ver-
lichting, riolering, verkeerszaken en 
dergelijke. 
Door deze inbesteding gaan circa 
20 mensen over naar De Meerlan-
den. Dit bedrijf haalt in Aalsmeer al 

het afval op. Vandaag is de kick-off 
bijeenkomst van het inbestedings-
traject. Hierin worden in werkgroe-
pen alle noodzakelijke voorberei-
dingen getroffen om de overgang zo 
zorgvuldig en snel mogelijk te laten 
verlopen. De medewerkers denken 
mee over allerlei overgangskwes-
ties, van technische zaken tot per-
soneelsaangelegenheden met be-
trekking tot de overgang. Als begin-
signaal voor de overgang werd een 
intentieovereenkomst getekend tus-
sen wethouder Ronald Fransen van 
Aalsmeer en directeur Ger de Jong 
van De Meerlanden NV. 

Taken van de afdeling BTO 
gemeente naar Meerlanden

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
en Haarlemmermeer bieden sa-
men met Connexxion gratis busver-
voer aan op zaterdag 20 september. 
In het kader van de Week van de 
Vooruitgang willen beide gemeen-
tes het openbaar vervoer onder de 
aandacht brengen als goed alterna-
tief voor autogebruik. De gemeen-
te Aalsmeer wil graag meewerken 
aan initiatieven om kritisch autoge-
bruik te stimuleren. Door het aan-
bieden van gratis busvervoer op de-
ze zaterdag 20 september kunnen 
Aalsmeerse burgers ondervinden 
hoe gemakkelijk het is om met de 
bus te reizen en veel bestemmingen 
te bereiken zijn. 
Wanneer u op deze dag binnen de 
gemeentegrenzen van beide ge-
meentes op een bus stapt hoeft u 
niet te stempelen. Dus als u bin-
nen de grenzen van de Haarlem-
mermeer en Aalsmeer blijft kunt u 
de hele dag gratis de bus gebrui-
ken. Let wel, het nachtvervoer is niet 
gratis. Als u wél de gemeentegrens 
overgaat, bijvoorbeeld naar Haar-
lem, Amstelveen, Uithoorn of Am-
sterdam, moet u op de terugweg 
wel gewoon stempelen. Dit kan ook 
heel erg goedkoop als u gebruik 
maakt van de Meerrittenkaart Am-
stelland Meerlanden van Connexxi-
on. Het ritje terug kost dan maar 1 

Aandacht voor openbaar vervoer
Gratis met bus in Aalsmeer 
en Haarlemmermeer

euro per persoon. Een Meerritten-
kaart heeft 10 ritten, kost 10 eu-
ro en is te koop bij de chauffeurs 
en bij de voorverkoopadressen van 
Connexxion. De  Meerrittenkaarten 
zijn tot en met 31 mei  2009 geldig. 
Meer informatie over de deze gratis 
busdag en de Meeerrittenkaart Am-
stelland Meerlanden is te vinden op 
www.connexxion.nl

Week van de Vooruitgang
De Week van de Vooruitgang is de 
Nederlandse versie van de Euro-
pean Mobility Week. In deze week 
worden wandelen, fietsen, open-
baar vervoer, kritisch autogebruik 
en anders omgaan met mobiliteit 
gepromoot. 
Dit jaar is de week in Nederland van 
14 tot en met 22 september. Meer 
informatie is te vinden op www.
weekvandevooruitgang.nl 

Politie alert op fietsdiefstal!
Aalsmeer - De politie zet in sa-
menwerking met verschillende vei-
ligheidspartners in de maand sep-
tember extra middelen in ter voor-
koming van diefstal van fietsen. Zo 
worden handelaren extra gecon-
troleerd op hun doorloopregister 
en fietswrakken tijdig opgeruimd. 
Op plaatsen waar veel fietsen wor-
den ontvreemd is extra toezicht ge-
pland. 
Daarbij wordt zo nodig een lokfiets 
ingezet. Verkeerscontroles waar-
bij ook gelet zal worden op de staat 
en aanwezigheid van beugelslot en 
handhaving van het verbod in de Al-
gemene Plaatselijk Verordening om 
fietsen te kopen of te verkopen op 

de openbare weg moeten helpen bij 
het terugdringen van deze crimina-
liteitsvorm. De politie waarschuwt 
mensen bij het kopen van een fiets 
via tweedehands websites. Regel-
matig zijn de aangeboden fietsen 
van diefstal afkomstig. 
Als de aanbieder op straat wil af-
spreken of de prijs is veel lager dan 
in de bonafide handel gebruikelijk, 
dan is de kans groot dat het een ge-
stolen voertuig betreft. In dat geval 
kunnen mensen zich schuldig ma-
ken aan heling, een misdrijf volgens 
het Wetboek van Strafrecht, wat een 
strafblad oplevert. Koop daarom bij 
voorkeur een fiets bij een erkende 
handelaar.
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Aalsmeer - Er is weer vraag naar 
avondvakopleidingen bloemschik-
ken en daar gaat het Boerma Insti-
tuut in Aalsmeer graag op in. Tijdens 
deze korte vakopleiding van 10 les-
avonden (module 1 van 6), die start 
op woensdag 17 september kunt u 
op een prettige manier kennis ma-
ken met twee van de drie belang-
rijkste bloemschiktechnieken die er 
in Nederland zijn: Handgebonden 
Boeketten, in steekschuim gestoken 
arrangementen en bruidsboeketten.
Wanneer u de aangeleerde tech-
nieken voldoende beheerst, bent u 
in staat vele soorten bloemwerk te 
maken. Zoals altijd geldt ook hier: 
Oefening baart kunst... www.bloem-
schikken.nl
Tijdens Kerst Creaties in Den Bosch 
zal het Boerma Instituut een wed-
strijd Kerst Tafel Versieringen orga-
niseren. Meer info op de website.

Kom gezellig ideeën op doen tijdens 
Kerst Idee van zaterdag 13 decem-
ber t/m zondag 21 december van 
12.00 tot 18.00 uur. Meer informatie 
op www.bloemschikken.nl
 
Sfeer proeven
U kunt natuurlijk ook gewoon bin-
nenwandelen om de prettige en bij-
zondere sfeer van dit opleidingsin-
stituut te komen proeven en om in 
de bloemschikboeken en –materia-
len te neuzen of kijken op www.flo-
raldesignsupplies.nl
Kom gerust eens binnen lopen, kijk 
rond, vergelijk en oordeel zelf. U zult 
er dan snel van overtuigd zijn dat 
‘bloemschikken’ bij het Boerma in-
stituut de specialiteit is.
Boerma Instituut International Floral 
Design School Holland, Legmeerdijk 
227, Aalsmeer. Tel. 020 - 4415306, e-
mail: info@boerma.nl

Bloemetje in huis of winkel?
Vakopleidingen bloemschikken 
bij het Boerma Instituut 

Streek - De controles op het wa-
ter zijn toegenomen, zo blijkt uit een 
gesprek met de politie. Voor wat be-
treft handhaving van veiligheidsnor-
men ter bescherming van mensen-
levens en voor de goede orde van 
de scheepvaart is dat natuurlijk wel 
noodzakelijk. Anders lapt iedereen 
de regels aan zijn laars en komen er 
ongelukken.  
Varen op de binnenwateren met een 
schip zonder geldig Klein Vaarbe-
wijs kost 360 euro volgens de boe-
tekaart KLPD. Meestal blijft het hier 
niet bij. Vaak wordt het een optel-
som. Zo kost een overschrijding van 
de toegestane maximumsnelheid 
tot 6 km/uur al 60 euro. Met toe-
name van de snelheidsovertreding 
gaan de boetes met sprongen om-
hoog. Geen ‘dodemansknop’ aan 
boord of deze niet gebruiken op een 
snelle motorboot kost 150 euro. Ver-
volgens kan er nog een boete bij ko-
men voor het niet aan boord heb-
ben van een deugdelijke brandblus-
ser, reddingsmiddelen etc.. De gas-
installatie moet veilig zijn aangelegd 
om explosiegevaar te voorkomen  
Het is dan ook raadzaam te zorgen 
dat je alles op orde hebt en kennis 
hebt van de regelgeving, anders kan 
een middag varen een duur uitstap-
je worden.
Deze kennis die nodig is om verant-
woord het water op te gaan doe je 
op door het volgen van een cursus 
Klein Vaarbewijs. Hierbij komen al-
le facetten van veiligheid, goed zee-

manschap en de regelgeving aan de 
orde. Het vaarbewijs is verplicht voor 
boten die harder kunnen varen dan 
20 km/uur of die langer zijn dan
15 m. Klein Vaarbewijs 1 is verplicht 
op rivieren, kanalen en meren. Voor 
de ruime wateren zoals IJsselmeer, 
Markerwaard, IJmeer, het Buiten IJ, 
Waddenzee, Oosterschelde, Wester-
schelde etc. heeft men Klein Vaar-
bewijs 2 nodig. Ook voor waterspor-
ters die varen met een boot waar-
voor (voor alsnog) het klein vaarbe-
wijs niet verplicht is, is het aan te ra-
den het Klein Vaarbewijs te behalen. 
De regels hoort men immers te ken-
nen als men het water op gaat. Het 
vaarbewijs blijft geldig tot het 65ste 
levensjaar, daarna kan het docu-
ment telkens om de 3 jaar worden 
verlengd.

Dorpshuis de Boei
In september gaan de cursussen 
Klein Vaarbewijs weer van start. 
Deze worden gegeven door Kapt. 
B. Grammel van Nautisch Center 
Grammel. Voor informatie over de-
ze cursussen kunt u terecht op de 
website. 
De cursus die in het Dorpshuis De 
Boei te Vinkeveen op 17 september 
2008 om 20.00 uur van start gaat, 
leidt op voor het examen Klein Vaar-
bewijs 1. U kunt zich inschrijven via 
de website www.grammel.nl of te-
lefonisch op het volgende telefoon-
nummer: Nautisch Center Grammel 
020-6160652.

Hoge boetes voor de watersport! 
Cursus Klein Vaarbewijs 
in dorphuis te Vinkeveen

Aalsmeerderbrug - De Bruijn Vi-
deoproducties is sinds februari 2006 
gevestigd in de oude herberg ‘t Ja-
gertje aan de Aalsmeerderdijk in 
Aalsmeerderbrug. 
Op 20 september 2008 organiseert 
De Bruijn Videoproducties weer een 
open dag. Ditmaal wordt deze in sa-
menwerking met de Stichting De 
Vreugdebode gehouden. De open 
dag duurt van 14.00 tot 17.00 uur en 
het adres is Aalsmeerderdijk 351.
De Stichting De Vreugdebode is 
een landelijk werkende organisa-
tie die zich gespecialiseerd heeft in 
het toepassen van audiovisuele me-
dia ten behoeve van conferenties, 
workshops, evangelisatiediensten 
van christelijke organisaties, kerken 

en christelijke gemeenten. Erwin de 
Bruijn, directeur van De Bruijn Vi-
deoproducties, is al sinds de oprich-
ting van de stichting De Vreugdebo-
de betrokken als projectleider en is 
verheugd, dat deze stichting graag 
wil laten zien wat De Vreugdebode 
voor uw organisatie kan betekenen 
U bent dan ook van harte welkom 
op de open dag. 
Tijdens de dag zullen diverse de-
monstraties worden gegeven en 
kunt u kennis maken met de diver-
se mogelijkheden van Stichting De 
Vreugdebode en De Bruijn Video-
producties.
Meer informatie kunt u vinden op: 
www.vreugdebode.nl en www.dbvi-
deo.nl

Open dag bij De Bruijn 
Videoproducties

Hoofddorp - Steeds meer mensen 
zoeken in de tuin bescherming te-
gen de buitenwereld. Een wens van 
veel mensen, die hun tuin duide-
lijk zien als een gebruiksruimte en 
net zoveel comfort willen als in de 
woonkeuze. Ze houden van een 
groot terras met tafel en stoelen en 
veel accessoires. Iedereen wil toch 
graag genieten? In stijl, natuurlijk!

Veranda tussenvorm 
Een stijlvolle overkapping is net als 
een serre, maar dan in de open-
lucht. Extra leefruimte vergroot uw 
woongenot. Met creatieve oplossin-
gen bestrijden we onze onstuimige  
en onvoorspelbare Hollandse weer-
sinvloeden. 
Met een terrasoverkapping hoeft u 
uw tuinmeubels niet meer te ver-
plaatsen bij regen. U kunt eerder 
buiten zitten in de lente, en nog lan-
ger genieten van de nazomer. Bo-
vendien heeft u nagenoeg geen 
lichtverlies. Een veranda is niet al-
leen een genot voor ons welzijn, het 
is ook een waardevolle investering 
van uw huis.
 
Binnen is buiten
Er zijn vandaag aan de dag stijlvol 
vormgegeven modellen die aanslui-
ten op de architectuur en uitstraling 
van uw huis. Een degelijke veran-
da is een duurzaam uitgevoerde en 
dragende constructie met een sta-
biel en stevig framewerk dat ook de 
herfst en winterstormen, maar ook 
de heftige zomerse onweersbuien 
probleemloos kan weerstaan. Daar-
naast moet er gezorgd worden voor 

voldoende afwatering en een dak-
oppervlak dat voldoende groot is. 
Wie kiest voor een aluminium ve-
randa maakt – eerlijk is eerlijk – de 
meest optimale keuze. 
Waarom? Omdat u met een alumi-
nium veranda kiest voor een esthe-
tisch fraai resultaat waarin licht en 
lucht de hoofdrol spelen. 
Aluminium is duurzaam, stabiel, 
vorm en maatvast, uitstekend recy-
clebaar en vergt nauwelijks onder-
houd. Bovendien is aluminium ver-
krijgbaar in veel RAL-kleuren. 
Door toepassing van niet thermisch 
geïsoleerde profielen is een veranda 
gunstiger geprijsd dan een serre. De 
veranda wordt voorzien van geïnte-
greerde hemelwaterafvoeren en een 
solide betonfundatie. De dakbegla-
zing kan bestaan uit poly-carbonaat 
of veiligheidsglas. 

Van idee tot montage
STIJL 2000 laat in haar showrooms 
duidelijk zien hoe een veranda er in 
werkelijkheid komt uit te zien. Een 
veranda is een aanschaf waar men 
zich goed voor moet laten informe-
ren. 
In eigen fabriek worden de profie-
len op maat gemaakt en wordt de 
veranda vooraf opgebouwd. Door 
de bundeling van ervaring van STIJL 
2000 met de bouwkennis van Bouw-
bedrijf Bovenland is een ‘stijlvolle’ 
bouwoplossing gegarandeerd. 
De showroom van STIJL 2000 
Hoofddorp vind u op de Woonbou-
levard Cruquius, Cruquiuszoom 29 
(achterzijde Media markt). tel: 023-
5298668.

Waardevolle investering voor uw huis 

Genieten in stijl met een 
veranda van Stijl 2000

Frenzy maakt plaats voor outletstore!

Nieuw in winkelcentrum 
Kudelstaart: Vijfjes-land
Kudelstaart - In het pand waar 
voorheen Frenzy Fashion was geves-
tigd is vanaf vandaag, 11 september, 
‘Vijfjes-land’ te vinden. In deze nieu-
we winkel op het Kudelstaartse win-
kelcentrum kost, zoals de naam al 
doet vermoeden, alles vijf euro. Zeer 
aantrekkelijk shoppen dus! Niet al-
leen accessoires als shawls, tassen, 
handschoenen of horloges gaan 
voor een prikkie van de hand, maar 
voor schoenen, kleding, dvd’s, cd’s 

en speelgoed betaalt u ook slechts 
vijf euro per stuk! Vijfjes-land is ove-
rigens ook stomerij-depot.
In deze outlet-store wordt elke twee 
weken het aanbod artikelen ver-
nieuwd. Reden genoeg dus om leu-
ke dingen te ‘scoren’, aan de prijs zal 
het zeker niet liggen! 

Vijfjes-land is geopend van woens-
dag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 
17.00 uur. 

Muziek in opening van de 
bloemenkiosk Raadhuisplein!
Aalsmeer - De alom bekende bloemenkiosk op het Raadhuissplein heeft een 
nieuw gezicht: ’Duoplant’. Afgelopen zaterdag was de feestelijke opening van 
de kiosk, waar kwalitatief hoogwaardige bloemen en boeketten te koop zijn. 
Een opening waar muziek in zat, getuige de foto. De producten komen van 
Duoplant import en export, gevestigd aan de Legmeerdijk 274.  

Aalsmeer - Hoewel de opening van 
de spiksplinternieuwe fitnessruimte 
van Fitness Aalsmeer aan de Beet-
hovenlaan ‘concurrentie’ had van tal 
van evenementen in Aalsmeer afge-
lopen zaterdag, kwamen toch heel 
wat belangstellenden even kijken. 
De nieuwe fitnesshal is dan ook het 
bekijken meer dan waard: wat een 
ruimte! De opbouw is net zo hoog 
als de bestaande tennishallen in het-
zelfde complex, vandaar het ruimte-
lijk effect. De behuizing is modern 
ingericht met naast diverse appara-
tuur om aan de conditie te werken, 
gezellige zitjes aan een leestafel en 
een speciale verdieping waar ‘col-
lectief’ gefietst of getraind kan wor-
den op de crosstrainer. Er hangt een 
groot tv-scherm. De witte kroon-

luchter in de open ruimte valt op 
maar wat het meest indruk maakt is 
de enorme voorgevel waardoor niet 
alleen veel daglicht binnenstroomt, 
maar die de sporters ook een rust-
gevend uitzicht geeft. Een uitzicht 
met ‘parkzicht’ namelijk...

Zaterdag jl. kwamen niet alleen be-
staande sportschool-leden van Fit-
ness Aalsmeer naar de open dag. 
De promotie in kranten en op bor-
den in diverse wijken hadden zijn 
werk gedaan, want diverse nieuws-
gierigen stapten even naar binnen. 
Onder het genot van een hapje en 
drankje konden alle ruimten beke-
ken worden en desgewenst werd 
uitleg verstrekt. Een sportief feest-
je, deze opening!

Nieuwe behuizing Fitness 
Aalsmeer maakt indruk

Streek - In navolging op de His-
wa te Water in IJmuiden organiseert 
Jachthaven Poelgeest uit Oegst-
geest een ‘Try & Buy 10-daagse’. De-
ze show wordt gehouden van 10 t/
m 13 september en van 15 t/m 20 
september in de showroom en ha-
ven van Poelgeest. 
De gehele serie sloepen en kruisers 
is te bezichtigen en de geshowde 
modellen worden met extra korting 
aangeboden.

Sloepen en motorkruisers
Voor wie niet op de Hiswa te Wa-
ter is geweest zijn er ook mooie pri-
meurs! Zo is er van sloepenbouwer 
Antaris de nieuwe RB 27 te zien, de-
ze 8 meter lange sloep heeft een 
modern uiterlijk en biedt zeer veel 
comfort voor een scherpe introduc-
tieprijs. Tevens is er de speciale Zilt 
uitvoering van de succesvolle RB 18 
te zien, deze RB is super stoer uitge-
voerd met veel rvs accenten en een 
robuuste zwarte stootrand.
Op het gebied van motorkruisers is 
het merk Guernsey dit jaar aan de 
selectie van Poelgeest toegevoegd. 
Deze luxe snelvarende kruisers bie-
den een maximum aan comfort 

maar onderscheiden zich echt door 
hun sublieme vaareigenschappen. 
Zowel de 9,50 meter lange 28 als de 
34 van 11,50 meter zijn voorzien van 
een CE-B classificering en zijn dus 
geschikt voor gebruik op groot wa-
ter tot 50 mijl uit de kust! 
De uit Noorwegen afkomstige Inter 
motorkruisers zijn in 2008 voorzien 
van een geheel gemoderniseerd in-
terieur. In de Inter 9000 is de achter-
kajuit vervangen door een riante  L-
vormige bank, in de voorkajuit zijn 
nu drie vaste slaapplaatsen gecre-
eerd. De 7700 is de spitsgatter uit de 
serie, nu voorzien van klapbare ra-
men en extra luxe zitplaatsen.

Proefvaart
Kortom, er is op de 10-daagse van 
Jachthaven Poelgeest genoeg te 
zien in Oegstgeest! Alle boten liggen 
klaar voor een proefvaart en er zijn 
vele interessante aanbiedingen. In 
verband met de grote belangstelling 
is het wel raadzaam een afspraak 
te maken voor een proefvaart. Kijk 
voor meer informatie op www.poel-
geest.nl of kom langs bij Jachtha-
ven Poelgeest, Hugo de Vrieslaan 1 
te Oegstgeest.

Spectaculaire Try & Buy
10-daagse Jachthaven Poelgeest

Aalsmeer - Tijdens de aflevering 
van 9 september van het span-
nende programma Postcode Lote-
rij Deal or No Deal, gepresenteerd 
door Beau van Erven Dorens, heeft 
Danielle Dijkstra uit Aalsmeer een 
bedrag van 16.400 euro gewonnen. 
Danielle had als snelste een vraag 
goed beantwoord. Daardoor mocht 
zij het spel met Beau gaan spelen 
en dat leverde haar dus 16.400 eu-
ro op. Met het geld wil zij iets leuks 
gaan doen.
Het programma Postcode Loterij 
Deal or No Deal draait om lef, stra-
tegie en de kunst om op het juiste 
moment een deal te sluiten en de 
hoofdprijs van 250.000 euro binnen 
te slepen. De regels bij Postcode 
Loterij Deal or No Deal zijn simpel: 
Twintig kandidaten hebben ieder 
een eigen doos met daarin een on-
bekend geldbedrag. Zij beantwoor-
den één vraag. Hij of zij die dat het 
snelste doet, mag gaan spelen. Wie 
heeft er stalen zenuwen en lef ge-

noeg om tot het uiterste te gaan tot 
er nog twee dozen over zijn? Want 
dan volgt de ultieme vraag: ingaan 
op het definitieve bod van de bank 
of kiezen voor de inhoud van de ei-
gen doos? Postcode Loterij Deal or 
No Deal is elke werkdag te zien bij 
RTL 5 om 20.00 uur. Aan het eind 
van het programma worden de win-
nende dagpostcodes bekend ge-
maakt.

Goede doelen winnen altijd
Vijftig procent van de bruto-op-
brengst van de Nationale Postco-
de Loterij is bestemd voor het goe-
de doel. Dankzij 2,5 miljoen deelne-
mers aan de Postcode Loterij is er 
in 2007 een recordbedrag van 225 
miljoen euro verdeeld over 56 goe-
dedoelenorganisaties. Deze organi-
saties zijn werkzaam op het gebied 
van mens en natuur. Dit zijn onder 
meer de Oxfam Novib, Wereld Na-
tuurfonds, Save the Children, De 
Landschappen en Stop Aids Now!

Aalsmeerse in de prijzen 
met ‘Deal or No Deal’

Aalsmeer - Er is tijdens de braderie 
een behoorlijk aantal mensen langs 
geweest bij de kraam van de bloe-
menzegelwinkeliers om gespaarde 
zegels in te wisselen voor één van 
de aanbiedingen in de Bloemenze-
gelkraam. Een gevarieerd aanbod 
aan aanbiedingen boden de diver-
se aangesloten ondernemers. Van 
douchefris tot kip en van fietsver-
lichting tot zilverpoets. Het loont ze-

ker om bloemenzegels te sparen. 
Naast deze braderie-actie trakteren 
de Bloemenzegelwinkeliers regel-
matig op waardebonnen en uitjes. 
En u kunt natuurlijk ook ‘gewoon’ 
betalen met een volle spaarkaart, 
die een waarde heeft van 2 euro, bij 
één van de leden van de Vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegelwin-
keliers. Bloemenzegels: Vraag er 
om, u heeft er recht op!

Bloemenzegelkraam in trek
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Aalsmeer - De jaarlijkse braderie op de eerste zaterdag 
van september stond afgelopen 6 september weer op de 
kalender van het centrum. Wel anders dan anders dit jaar, 
want eerst corso kijken was er na zestig jaar niet meer bij. 
Een nieuwe activiteit werd de bezoekers aangeboden.

Een watersportdag en deze is zeker voor herhaling vatbaar. Op 
de braderie was van alles te zien, te koop en te doen. Kleding, 
sieraden, tassen, dekbedden, snuisterijen, snoep, speelgoed, 
vers fruit, cd’s, parfum, oude foto’s en nog veel meer werd te 
koop aangeboden. Verder gaven diverse verenigingen ac-
te de présence, hield de brandweer een wervingscampagne 
door demonstraties te geven en de jongste bezoekers konden 
broodjes bakken, gek doen op het springkussen, plaatsnemen 
in de draaimolen of een rondje rijden in een racewagen. De in-
nerlijke mens kon zich tegoed doen aan poffertjes, suikerspin-
nen, broodjes beenham en hamburger of ‘gewoon’ een patatje 
met. Even de benen rust gunnen kon op één van de vele ter-
rasjes. De bezoekers werden verwend, in de Dorpsstraat was 
zelfs voor hen de rode loper uitgelegd. Ook was deze dag live-
muziek te zien en te horen. In de ochtend namen de jeugdspe-
lers en de orkestleden van Flora hun instrumenten ter hand op 
het plein van de kerk in de Zijdstraat en ’s middags werden de 

bezoekers getrakteerd op een spontaan optreden van de Ho-
bo String Band in de Schoolstraat.

Blijven ‘hangen’ in het centrum was een optie, maar de water-
sportdag bezoeken was ook de moeite meer dan waard. Vier 
jachthavens hadden de deuren geopend en lieten de bezoe-
kers kennis maken met wakeboarden, zeilen en kanovaren, 
voor wie meer wilde weten over de watersport was de wa-
tersportbeurs een aanrader en de jongste bezoekers konden 
deelnemen aan een spelcircuit met onder andere koe melken, 
eendje vangen en de kop van jut. Ook stond een springkussen 
klaar, mochten ze klompbootjes maken en zich laten schmin-
ken. De bezoekers konden zich via een treintje of per rond-
vaartboot naar de verschillende locaties laten vervoeren. De 
boot was een gewild vervoermiddel, een tochtje over het wa-
ter is gelijk de Westeinderplassen verder verkennen, echter de 
trein stond hoog op het lijstje bij de jongere bezoekers.

De watersportdag was een bezoek waard en is hope-
lijk een blijvertje. Qua bezoekersaantallen moet het eve-
nement nog groeien, maar voor een eerste keer kan ze-
ker gesproken worden van een succes! Watersportdorp 
Aalsmeer heeft zich goed in de kijker gezet.

VEEL TE ZIEN EN TE DOEN OP

BR
ADERIE EN WATERSPORTDAG
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Nut en noodzaak dubbel en dwars bewezen!

Ontmoetingsgroep Aalsmeer 
viert 1-jarig bestaan
Aalsmeer - Zorgen voor mensen 
met dementie is een zware taak. Dat 
blijkt ook uit onderzoek: zorgende 
familieleden van mensen met de-
mentie hebben, vergeleken met de 
algemene bevolking een verhoogd 
risico op gezondheidsproblemen. 
Daarom zijn er de afgelopen tien 
jaar in verscheidene regio’s ont-
moetingscentra opgezet waar men-
sen met dementie en hun verzor-
gers ondersteuning wordt geboden. 
De eerste centra gingen van start in 
1993 op initiatief van Stichting Va-
lerius en het VU medisch centrum. 
Na een korte periode van overwe-
gen en overleggen, onder ande-
re met Vita welzijn en advies en na 
een maand praktisch voorbereiden 
opende Zorgcentrum Aelsmeer op 
3 september 2007 de deuren van de 
ontmoetingsgroep in gebouw Ire-
ne aan de overkant van het zorg-
centrum. Aalsmeer kende weinig of 
geen voorzieningen voor thuiswo-
nende mensen met dementie, laat 
staan voor de mantelzorger. Tot sep-
tember 2007 kon men terecht in 
de ontmoetingscentra Uithoorn of 
Hoofddorp, of de dagbehandeling in 
Amstelveen of Hoofddorp. Ontmoe-
tingsgroep Aalsmeer ging van start 
met vier medewerkers: Ellen Mille-
naar, coördinator, Jeantine Bras, ac-
tiviteitenbegeleidster, Linda Baardse 
(creatief) activiteitenbegeleidster en 
Renate van Bruggen, assistent ac-
tiviteitenbegeleidster. In 2008 werd 
Peterina van Zuidam aangenomen 
als invalkracht. 

Laagdrempeligheid
In totaal zijn er in het eerste jaar 
24 mensen gestart op de ontmoe-
tingsgroep. Van deze 24 deelne-
mers nemen er vijf niet meer deel 
aan het programma. Negen van de 
19 deelnemers volgen het volledi-
ge programma. Ze komen drie da-
gen per week zodat ze alle onder-
delen van het programma meema-
ken. Vijf deelnemers volgen het pro-
gramma twee dagen per week en 
vijf deelnemers volgen het program-

ma een dag per week. Op de ont-
moetingsgroep staat laagdrempe-
ligheid hoog aangeschreven en zo-
doende kan iemand starten met 
een dag per week en ook al van-
wege de grote belangstelling om 
deel te nemen aan het programma 
en de wens om de wachttijd niet te 
lang te laten duren, wordt hier veel-
al mee gestart. Dit wordt binnen 
enkele maanden uitgebreid naar 
twee dagen per week. Zorgcentrum 
Aelsmeer heeft het mogelijk ge-
maakt dat mensen, woonachtig in 
Aalsmeer en Kudelstaart gehaald en 
gebracht worden met de zogenaam-
de witte bus. Tot juni werd deze bus 
bestuurd door medewerkers van het 
zorgcentrum, waaronder voorname-
lijk directie en technische dienst en 
vanaf juni wordt de bus bestuurd 
door de vrijwilligers Joost Koolhaas, 
Henk van Leeuwen en Daan Zonne-
veld middels een vast rooster, aan-
gevuld door medewerkers van het 
zorgcentrum. Deelnemers woon-
achtig in Rijsenhout komen met de 
service taxi. Vier deelnemers komen 
op eigen gelegenheid of worden ge-
bracht door hun partner. Er is spra-
ke van een vaste dagindeling zoals 
het doornemen van de krant, spel 
en beweging, afgewisseld met ge-
heugentraining. Na de lunch wordt 
er gewandeld en na de thee wordt 
een activiteit gedaan bestaande uit 
spel, creatief geheugen of muziek. 

Tal van activiteiten
Er zijn in het eerste jaar tal van geza-
menlijke activiteiten geweest, waar-
onder ook diverse uitstapjes zo leert 
een terugblik in een keurig verzorgd 
boekwerkje met daarin een terug-
blik op het eerste jaar. Hierin wordt 
ook wat dieper ingegaan op onder-
werpen als stagiaires, ondersteu-
ning mantelzorgers, de gespreks-
groep, informatieve bijeenkomsten 
voor mantelzorgers, het Alzheimer-
cafe en de samenwerking binnen 
Zorgcentrum Aelsmeer, sinds juni 
is Jose Toth hier in dienst getreden 
als hoofd extramurale zorg en met 

andere organisaties. Voor het twee-
de jaar liggen tal van plannen op de 
plank maar eerst was het tijd om op 
feestelijke wijze terug te blikken. Af-
gelopen woensdag 3 september was 
het zover en deelnemers en mantel-
zorgers en vrijwilligers die het eerste 
jaar betrokken zijn geweest en/of 
nog zijn kregen een mooi program-
ma voorgeschoteld. Na een uitge-
breide lunch, waarbij zelfs pannen-
koeken op het menu stonden, volg-
de een onderdeel waarbij commu-
niceren met behulp van Afrikaan-
se slaginstrumenten gebouw Ire-
ne deed schudden op zijn grond-
vesten. Onder leiding van Has van 
The African Dance Circle kregen 
de deelnemers, het gezelschap tel-
de circa zestig mensen, onderricht 
in de grondbeginselen van instru-
menten als de dioungdioung (trom-
mel bespannen met koeienhuid) en 
de djembé (trommel bespannen met 
geitenhuid). Stap voor stap bracht 
muzikaal leermeester Has de kleine 
kneepjes bij en naarmate de work-
shop vorderde kwam de stemming 
er steeds beter in en aan het ein-
de van de zeer geslaagde workshop 
was duidelijk geworden dat de Afri-
kaanse slaginstrumenten die traditi-
oneel werden gebruikt als commu-
nicatiemiddel ook hun waarde be-
wijzen bij feesten en partijen. 

De ontmoetingsgroep kreeg op 
deze feestelijke middag ook een 
naam: InZicht (bedacht door Jean-
tine Bras). Een naam met veel be-
tekenissen die van toepassing zijn 
op de ontmoetingsgroep. Ter afslui-
ting van de feestelijke dag was er 
nog een borreluur, waarbij ook de 
hapjes niet ontbraken. Het team van 
Ontmoetingsgroep InZicht maakt 
zich op voor het tweede jaar en kan 
nog altijd wat hulp gebruiken. Meer 
vrijwilligers zijn wenselijk, in de och-
tend voor het schenken van koffie 
en thee, het samen met een deelne-
mer doen van boodschappen en als 
begeleiding tijdens het wandelen in 
kleine groepjes. 

Stichting opgezet: Our Mission Is You

Aalsmeerse jongerengroep 
helpt in Zuid-Afrika
Aalsmeer - Op twintig juli zijn zes-
tien jongeren, vertrokken naar Gra-
bouw in Zuid-Afrika. De groep be-
stond uit jongeren van 14 tot 21 jaar, 
waaronder de Aalsmeerders Dan-
ny Knol, Lisanne van den Nouland, 
Raymond van den Nouland, Han-
na van Rijsse, Marjolein Rinkema 
en Benjamin Visser. “We gingen een 
bijzondere, indrukwekkende, maar 
zeker ook emotionele reis tegemoet, 
waarin ‘liefde geven’ centraal stond. 
Deze reis van drie weken werd let-
terlijk omringd door Zuid-Afrikaan-
se zwarte kinderen die aandacht 
vroegen, liefde wilden ontvangen 
en vriendschappen wilden opbou-
wen met ons”, vertelt het zestal. “De 
eerste dagen in Grabouw was het 
vooral wennen aan de mensen, de 
cultuur en het andere klimaat. We 
begonnen echter fanatiek met het 
werk waar we voor ingedeeld wa-
ren. Het ochtendwerk bestond voor-
al uit het helpen bij de kinderopvang 
Elfco, bij het Asipi-huis voor gehan-
dicapte kinderen de helpende hand 
bieden, de handen uit de mouwen 
steken met praktisch werk op de di-
verse terreinen, verschillende acti-
viteiten voor de jeugd voor in het 
weekend organiseren, op de school 
Rooidakke of Agape 1 helpen in de 
klassen, de boekhouding van de or-
ganisatie up-to-date houden of hel-
pen in de huishouding.” De midda-
gen waren iets rustiger, maar zeker 
inspannend. Iedereen had zijn/haar 
plekje na een tijdje gevonden. Na 
een aantal ochtenden en middagen 
gewerkt te hebben, stond het week-
end voor de deur. Dat betekende 
nog meer drukte. “Op vrijdagmid-
dag hadden we de kidsclub, waar 
zo’n honderd kinderen tussen de 
zes en twaalf jaar op afkwamen. Een 
zooitje Hollandse tieners die bij de 
kidsclub helpen, waren het gesprek 
van de dag! Om de haverklap kreeg 
je een ‘drukkie’: een Zuid-Afrikaan-
se knuffel van een lief kindje.” En het 
zestal vervolgt: “Het is werkelijk on-
gelofelijk hoe de kinderen met el-
kaar omgaan, hoe ze kunnen genie-
ten van de aandacht, hoe ze kunnen 
zingen voor God, hoe fanatiek ze 
meedoen met spelletjes, hoe aan-
dachtig ze kunnen luisteren en hoe 
ze van elkaar kunnen houden op 
een heel andere manier dan wij Ne-
derlanders van elkaar houden. We 
hebben nog twee van zulke bijzon-
dere kidsclub-middagen mee mo-
gen maken. Daarnaast hebben we 
jeugdmiddagen en –avonden geor-
ganiseerd, waarbij je merkt dat het 
écht waarde heeft om Zuid-Afri-
kaanse jongens en meiden beter te 
leren kennen. Wij als team hebben 
inmiddels een paar vrienden voor 
het leven in Grabouw zitten. Wat 

die relatie zo speciaal maakt, was 
de omgeving waarin we zaten. Ons 
terrein lag midden tussen de slop-
penwijken. Hier zijn we ook op huis-
bezoek geweest bij de kidsclubkin-
deren, die vaak ook zondags naar 
de kerkdienst kwamen. Het is emo-
tioneel indrukwekkend om te zien 
hoe een familie van zes personen in 
een krotje van vijf bij vijf meter leeft. 
Ze hebben geen verwarming, bijna 
of geen kleding, heel weinig eten, 
enzovoort. Vaak zijn de ouders van 
de kidsclubkinderen verslaafd aan 
de drank of drugs, waardoor ze dat 
liever kopen, dan een stel nieuwe 
kleren voor hun kinderen. Dit heeft 
weer als gevolg dat de kinderen al-
leen naar de kidsclub of kerkdienst 
komen als het mooi weer is. Ze heb-
ben immers geen droge kleren om 
aan te trekken als ze nat zijn gere-
gend. Maar als de kids ons dan za-
gen in de sloppenwijk, trokken ze 
ons mee om vol trots hun huis aan 
ons te laten zien. Ze zijn echt dank-
baar. Van zulke dingen kunnen wij 
veel leren en hebben we tijdens de-
ze reis veel geleerd. Ons team is 
compleet veranderd in Nederland 
terug gekomen. Onze ogen glom-
men, onze woorden spraken dank-
baarheid uit en ons hart was vol van 
God. 

Door deze reis hebben wij éch-
te liefde uitgedeeld, maar ook veel 
meer échte liefde ontvangen. Er is 
deze reis dus veel gebeurd, maar in 
de toekomst willen wij ook nog van 
betekenis zijn.” 
De groep is al een tijdje bezig om 
een stichting op te zetten om in de 
toekomst meer reizen te gaan orga-
niseren. Er zijn al enige plannen ge-
maakt om weer een reis naar Zuid-
Afrika en een reis naar Kazachstan 
te gaan maken. Het zou erg leuk zijn 
om weer dezelfde jongeren daarin 
te betrekken, maar uiteraard zal er 
vanuit de opkomende stichting een 
beroep worden gedaan op andere 
jongeren om ook wat bij te dragen. 
Wel zijn deze jongeren nu wel zo 
aangegrepen door het vrijwilligers-
werk, dat ze misschien in hun nabije 
omgeving er iets mee zouden willen 
gaan doen. Om nog even in te gaan 
op de stichting willen de Aalsmeer-
ders vermelden dat er al een naam 
en website zijn, namelijk Our Missi-
on Is You en www.ourmissionisyou.
com. Hier zullen de jongens en mei-
den in de toekomst de reizen gaan 
presenteren en ook zullen andere 
activiteiten daarop te vinden zijn. 
Geïnteresseerden kunnen zichzelf 
aanmelden voor de digitale nieuws-
brief.

Tini Man en Annie Maarse zestig jaar lid

Huldiging 2 jubilarissen 
bij Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zaterdag 6 septem-
ber is een feestavond voor de le-
den van Aalsmeers Harmonie ge-
houden. Niet alleen kon er gezellig 
met elkaar worden gepraat, er was 
ook een uitgebreide barbecue en er 
werden twee jubilarissen gehuldigd 
deze avond.
Om 17.00 uur begon de barbecue 
voor de leden en hun partners. Jong 
en oud waren goed vertegenwoor-
digd en in totaal bestond de groep 
uit meer dan veertig personen. En 
wat normaal tijdens de repetitie niet 
mag, mocht nu wel: praten! Er wa-
ren gezellige zitjes gecreëerd in een 
kas en iedereen kon met elkaar bij-
praten. De barbecue was een suc-
ces: heerlijk vlees, lekkere salades 

en vers brood. 
Om 19.30 uur kwamen de familie-
leden van de jubilarissen naar de 
feestavond. Het bijzondere is dat er 
deze avond twee vrouwen gehul-
digd werden die allebei zestig jaar 
lid zijn van de vereniging: Tini Man 
en Annie Maarse. 

Niet alleen zijn zij medeorkestleden 
van elkaar, maar ze zijn ook goede 
vriendinnen en samen lid van een 
fietsclub. De jubilarissen zijn niet al-
leen trouwe leden van de Harmo-
nie, maar zij hebben zich ook al die 
jaren ingezet voor Aalsmeers Har-
monie. Tini Man is vele jaren voor-
zitter geweest van de muziekvereni-
ging. In verschillende periodes heeft 

zij de vereniging met enthousiasme 
geleid. Annie Maarse heeft jaren-
lang het uniformbeheer van de Har-
monie gedaan en daarnaast houdt 
ze actief het knipselarchief van de 
vereniging bij. 
Het is bijzonder dat deze twee leden 
al zo lang lid zijn van de Harmonie 
en daar mag natuurlijk niet zomaar 
voorbij gegaan worden. Namens 
de KNFM kregen beide dames een 
speldje opgespeld door voorzit-
ter Wilma van Drunen. Ook ontvin-
gen ze de speciale jubileumwijn van 
Aalsmeers Harmonie. Na het offici-
ele gedeelte was het tijd om de jubi-
larissen te feliciteren. Uiteraard ho-
pen de dames nog lang bij de Har-
monie te kunnen spelen.

De jubilarissen Annie Maarse en Tini Man.

Lichtemaankweker duikt 
met de Tuin de praam in
Aalsmeer - Buurters, doopsgezin-
den, Farregatters, hervormden, ka-
tholieken en zelfs Kudelstaarters 
zijn met elkaar verbroederd! Na het 
geweldige succes van locatiethea-
ter Lichtemaankweker op de His-
torische Tuin kan de aanwezigheid 
op de pramenrace niet uitblijven. 
Het oer Aalsmeerse verhaal dat op 
initiatief van KCA ten tonele is ge-
bracht moet gezien worden op de 
oer Aalsmeerse pramenrace. 
Het was een groot succes in juni, de 
kranten stonden er vol van en alle 
voorstellingen Lichtemaankweker 
waren uitverkocht. De geschiede-

nis van Aalsmeer werd op verras-
sende surrealistische wijze in beeld 
gebracht. 
Aalsmeer Anno 1900, verboden lief-
des, strijd tussen geloven, macht, 
geld en sex. Een dreigende moord 
tijdens het zwoegen bij lichte maan. 
Al deze ingrediënten zullen weder-
om te zien zijn op een praam van 
de Historische tuin. De praam wordt 
omgetoverd tot dat deel waar de 
ontknoping van het verhaal duide-
lijk zal worden. Het geheel zet aan 
tot denken, verruimd en opent de 
Aalsmeerse geest, maar Aalsmeer-
se mannen pas op!

Speelavond bij 
BV De Pomp
Aalsmeer - Na een succesvol-
le bingo start buurtvereniging De 
Pomp maandag 15 september haar 
seizoen met de eerste klaverjas-
, sjoel- en hartenjagencompetitie. 
Om 20.00 uur is de start met naar 
het bestuur hoopt veel deelnemers. 
Dit mogen leden en niet-leden zijn, 
want alle inwoners van Aalsmeer en 
omgeving zijn van harte welkom. De 
Pomp heeft haar onderkomen in ‘t 
Baken, naast de kerk, in de Sport-
laan. Tevens organiseert de buurt-
vereniging tussen de drie speelron-
des in een goed met prijzen gevulde 
verloting. De kans is dus groot dat 
niemand met lege handen naar huis 
gaat, al is het alleen maar met speel-
winst op zak! Voor meer inlichtingen 
kan gebeld worden met secretares-
se Caroline Ramp tel. 344107. 

Reünie Lion’s
Aalsmeer - Wil jij de mensen nog 
een keer ontmoeten die in de jaren 
zeventig en tachtig ook in VVA-kan-
tine kwamen? Dan is dit je kans. Op 
4 oktober organiseren de dj’s Cees, 
Willem, Walter en de Witte een ge-
zellige reünie van Lion’s Disco met 
muziek uit jouw tijd.
Deze week gaan de laatste kaar-
ten de deur uit, de einddatum van 
15 september is in zicht. Hierna zijn 
geen kaarten meer verkrijgbaar. 
Naar dit feest? Dan snel kaarten be-
stellen via www.lionsdisco.com.
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Interview met 
Jannie Hermanns-Woerden, 
oud-leerkracht 
van de Jozefschool

In welke periode heeft u voor de klas 
gestaan op de Jozefschool?
Ik ben in 1960 op de Jozefschool begon-
nen. 21 jaar oud en net afgestudeerd aan de 
Kweekschool in Amersfoort. De heer Vermey 
was toen de directeur van de school. Maar 
mijn sollicitatiegesprek was met pastoor 
Chapin in het klooster van de Carmelkerk. Tot 
1965 heb ik fulltime gewerkt. Toen ben ik er 
een aantal jaar uit geweest door de geboorte 
van mijn twee dochters. In 1974 tot 1984 heb 
ik toen weer voor de klas gestaan. In mijn be-
ginperiode had ik klassen van 47 leerlingen, 
allemaal strak twee aan twee in de school-
banken. Toen ik in 1974 terugkwam, begon ik 
eerst als invaller. Sommige klassen zaten toen 
al in groepjes, maar de klas waar ik inviel zat 
nog in rijen. Ze waren dolblij dat ik het prima 
vond dat ze in groepjes gingen zitten.

Wat zijn uw dierbaarste herinneringen 
aan de Jozefschool?
Vanaf het begin dat ik op de Jozefschool 
werkte waren de Jozeffeesten altijd een gro-
te happening. Zo werd bijvoorbeeld de Sint 
Jozefdag uitgebreid gevierd. De hele school 
verzamelde zich in de hal. Leerkracht Pagano 
Mirani ging dan voor in het gebed staande 
naast het Jozefbeeld. Alle schoolfeesten wer-
den altijd tot in de puntjes georganiseerd. 
Dit is, vind ik, nog steeds het geval. Door mijn 
kleinzoon Tico kom ik nog met regelmaat op 
de Jozefschool en ik ben blij dat alle feesten 
nog steeds in ere worden gehouden.

Welke veranderingen heeft u door de tijd 
allemaal opgemerkt op de Jozefschool?
De school is natuurlijk veel groter geworden, 
meer leerlingen en leerkrachten. In mijn tijd 
kwam parttime werken nauwelijks voor. Ik 
bekijk nog altijd met plezier de schoolgids 
en zie nu dat er bijna geen klassen meer zijn 
waar maar één leerkracht voor de klas staat. 
Bijna overal staan ze met z’n tweeën. 
Het overblijven wordt nu door overblijfmoe-
ders geregeld. Maar in mijn tijd moest je een 
keer per week de overblijf zelf organiseren. Er 
kwamen toen heel wat kinderen uit Rijsen-
hout en die bleven allemaal over.
Ik ben blij dat ondanks de nieuwbouw de 
school nog zijn oude uitstraling heeft behou-
den. De oude kasten, de glas in lood ramen 
en de tegels in de gangen geven de school 
nog steeds dezelfde uitstraling als decennia 
geleden.

Waar kijkt u naar uit op de reünie?
Ik hoop dat ik met veel oud-collega’s herin-
neringen kan ophalen. Het ontmoeten van 
oud-leerlingen is natuurlijk ook altijd leuk. Ik 
heb al twee keer een reünie gehad van een 
oude klas. Deze was goed georganiseerd, alle 
leerlingen konden kort hun ‘levensverhaal’ 
vertellen. Echt leuk om te horen wat eenie-
der is gaan doen. Het was vooral ook grappig 
dat mijn oud-leerlingen mij niet meteen her-
kenden en dachten dat ik een mede-leerling 
was. Ik hoop ook dat er veel oude foto’s, fi lms 
en schoolspullen worden meegenomen. 

Reünie!
Geef u op via

www.jozefschool.net

Zaterdag 20 september 
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Jozefschool
Aalsmeer 75 Jaar !

0297-326291



pagina 18 Nieuwe Meerbode  - 11 september 2008

Aalsmeer - Het regen-
de de dagen er voor en op 
de dag zelf vielen ook nog 
enkele buitjes en er stond 
een stevige wind. Zater-
dag 6 september leek niet 
de dag te zijn om inwoners 
uit Aalsmeer en omgeving 
te trakteren op een specta-
culaire vuurwerkshow. Ge-
lukkig pakte het anders uit. 
Het klaarde in de loop van 
de dag op en in de avond 
nam de wind af. De organi-
satoren Mike van der Laar-
se en … van Riemsdijk kon-
den opgelucht adem halen. 
“We hebben in de rats ge-
zeten”, vertelt Mike. “Maar 
wat hebben we een maz-
zel gehad met het weer. Het 
was droog, helder, helemaal 
goed.” Helemaal goed von-
den waarschijnlijk ook de 
vele kijkers de geweldige 
vuurwerkshow. Het bezoe-
kersaantal kan het beste 
omschreven worden in te-
levisie-termen: Het heeft 
alle kijkcijfers overtroffen! 
“Wij denken dat zo’n 20.000 
tot 25.000 mensen gekeken 
hebben. Het was superdruk 
en niet alleen langs de Ku-
delstaartseweg. We heb-
ben gehoord dat ook veel 
mensen op de loswal in Ku-
delstaart hebben staan kij-
ken, evenals de bewoners 
langs de Ringvaart die al-
tijd een feestje maken van 
de verlichte botenshow en 
nu zijn blijven zitten voor 
het vuurwerk”, vervolgt een 
terecht trotse Mike. Het pu-
bliek werd getrakteerd op 
prachtige sterren die open 
klapten, kleurige kransen, 
spetterende bloembomen 
vanaf het water en vuur-
werkbommen in onder an-
dere groen en rose. Maar 
menigeen weet vast niet dat 
dit er in totaal rond de 500 
knallen zijn geweest en, zo-
als van tevoren afgespro-
ken, is dit dus het aantal 
bomen dat de gemeente het 
komende jaar mag planten 
om het Aalsmeerse groen 
een opkikker te geven. Na 
de oh’s en ah’s klonk na af-
loop een luid applaus. Het 
publiek was tevreden, het 
was prachtig! Volgend jaar 
komt er zeker weer een 
vuurwerkshow op de eer-
ste dag van september. Qua 
sponsoring hebben de or-
ganisatoren een en ander 
al bijna rond. Dit dankzij nu 
vier hoofdsponsors. Naast 
De Vries Scheepsbouw, de 
Dutch Flower Group en de 
Huiskens Group wil De Zot-
te Wilg volgend jaar haar 
tienjarig bestaan luister bij-
zetten door een bijdrage te 
leveren aan de vuurwerk-
show. 

“Het wordt weer meer”, wil 
Mike van der Laarse wel 
alvast verklappen. “En er 
komt nog het een en an-
der bij, maar daar zijn we 
nog mee bezig. Het heeft te 
maken met Puur Aalsmeer 
en gaat plaatsvinden op de 
boulevard.” Afwachten dus 
nog. Wel alvast een aanra-
der voor volgend jaar: Kom 
op de fi ets of lopend, want 
er was weer een lange fi le in 
de Hornmeer na afl oop…

Rond 500 bomen voor gemeente
na spectaculaire vuurwerkshow!

Ook de verlichte botenshow is groeiende qua belangstelling. Dit jaar was de 
sliert weer langer en was veel werk gemaakt van de verlichting. Ook wor-
den steeds meer feestjes gebouwd op de boten en muziek speelt daarbij 
een heel belangrijke rol. Onder andere was op twee boten aan de gasten 

gevraagd in het wit te komen en de moulin rouge met sexy dansers waren 
van de partij. Iedereen mag overigens deelnemen. Voorzie de boot of praam 
van lichtjes en lampjes en zet je schrap voor de drukte op de Ringvaart, 
want het is soms wel een gekrioel. Gelukkig varen de brandweer en de po-

litie mee om een en ander in goede banen te leiden. Wat vuurwerk bekijken 
zitten de deelnemers op de eerste rij. Het eindpunt is bij de watertoren. De 
boten vormen een brede sliert en de show eindigt pas na het kleurige spek-
takel in de lucht!

Ook de verlichte botenshow is groeiende qua belangstelling

foto’s:
Jacqueline Kristelijn
Joke van der Zee
Peter de Weijer / Fotoi.nl
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Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 12 
september komt Ria Bos sigaren 
rollen bij Ridder & Co in de Ophe-
lialaan. Ria Bos heeft reeds jaren-
lange ervaring als sigarenmaakster. 
Zij is de enige vrouwelijke sigaren-
maakster van Nederland. Zij ‘zit’ al 
vanaf haar 16e jaar in het sigaren-
vak. Eerst heeft zij 10 jaar gewerkt 
bij het wel bekende Oud Kampen, 
en daarna heeft zij 8,5 jaar gewerkt 
bij de exclusieve sigarenfabriek De 
Olifant, ook in Kampen. Bij De Oli-
fant heeft zij het vak sigarenrol-
len geleerd, en sinds een aantal ja-
ren is zij voor zichzelf begonnen. 
Zij komt met veel plezier laten zien 
hoe je een sigaar kan rollen, en wat 
daar allemaal bij komt kijken. Tij-
dens het rollen kunt U al Uw vragen 

stellen over sigaren maken, tabak, 
en het vak sigarenrollen. Ria geeft 
graag uitleg van wat zij doet. Even-
als bij de fabrieksmerken Oud Kam-
pen en De Olifant, staat kwaliteit na-
tuurlijk helemaal bovenaan in haar 
vaandel. U mag dus gerust iets heel 
erg moois verwachten aankomende 
vrijdagmiddag bij Ridder & Co in de 
Ophelialaan. Een leuk opwarmertje 
voor de pramenrace: U hoort het, U 
ziet het en U zwijgt hierover natuur-
lijk niet! Want een handgerolde si-
gaar van de enige vrouwelijke si-
garenrolster van Nederland, is na-
tuurlijk heel erg bijzonder en uniek! 
Zij laat haar kunsten zien bij Ridder 
& Co vrijdagmiddag  van 13.00 tot 
17.00 uur. U bent meer dan van har-
te welkom!

Sigarenmaakster vrijdag 
te gast bij Ridder & Co

Aalsmeer - Hoe goed kent u 
Aalsmeer en Kudelstaart? Onder dit 
motto hield Hoogendoorn Make-
laardij o.g. afgelopen zaterdag een 
prijsvraag op de braderie. Hoofd-
prijs was een Apple iPod Nano met 
8 gigabite geheugen. In de stand op 
de braderie waren tien foto’s te zien 
van bushokjes in Aalsmeer en Ku-
delstaart met daarin een poster van 
de VBO Makelaars. De vraag aan 
de bezoekers was: in welke straat 
staan deze bushokjes? Op een for-
mulier konden de antwoorden wor-
den ingevuld. Opvallend was dat er, 
zelfs door rasechte Aalsmeerders, 
nog erg goed gekeken moest wor-
den. Ook werd er veelvuldig over-

leg gepleegd: Is deze foto genomen 
in de Mozartlaan? Of is het toch de 
Gluckstraat? De eigenaar van een 
regionaal taxibedrijf waagde ook 
een poging maar moest afhaken 
met de mededeling: “Wij weten de 
weg in Aalsmeer wel, maar we gaan 
nooit met de bus”. Ook het feit dat 
de Aalsmeerderweg twee keer het 
goede antwoord moest zijn wekte 
bij menigeen achterdocht. 
Uit de vele goede inzendingen is 
een winnaar gekozen. Mike Ver-
schueren uit Kudelstaart mag zich 
de gelukkige winnaar van de Apple 
iPod weten. Mike, van harte gefelici-
teerd en veel plezier namens Hoog-
endoorn Makelaardij.

Hoe goed kent u Aalsmeer?
Mike winnaar prijsvraag 
Hoogendoorn op braderie

Aalsmeer - Het heeft even geduurd 
maar gisteren, woensdag 10 sep-
tember, heeft ook de laatste win-
naar van het Tour de France Meer-
bode Prijzenfestival haar prijs kun-
nen verzilveren. Esther Maas uit Ku-
delstaart had overigens al eerder 
een afspraak gemaakt om bij Slen-
der You Beautyworld naar binnen 
te stappen om een gezichtsbehan-

deling te krijgen. Zij streek dan ook 
met plezier neer in de Hadleystraat 
in Aalsmeer waar vaardige handen 
hun zegenende werk verrichtten. 
Er is weinig fantasie voor nodig om 
enige vergelijking te trekken met de 
wielersport waar de vaardige han-
den van een masseur er voor zorgen 
dat de wielrenner weer tegen een 
stootje kan.

Tour de France Meerbode festival
Laatste winnaar ontvangt 
prijs van Slender You

Rivièra Maison 
in de prijzen
Aalsmeer - Rivièra Maison heeft de 
tweede plaats behaald in de cate-
gorie ‘Wonen’ voor de ‘Beste Win-
kelketen van Nederland 2007’. Daar-

Aalsmeer - FloraHolland Connect, 
de bemiddelingsorganisatie van 
FloraHolland, heeft maandag 1 sep-
tember de omzetgrens van 1 mil-
jard euro overschreden. Ondanks 
de prijsvorming in de huidige markt 
gebeurde dat twee weken eerder 
dan vorig jaar. Steeds meer trans-
acties worden geboekt via E-trade, 
het nieuwe elektronische handels-
systeem van FloraHolland. Het aan-
tal planten en snijbloemen, dat via 
FloraHolland Connect wordt ver-
handeld, is tot en met week 35 met 
7,8 procent gestegen ten opzichte 
van 2007. 
Dit is een gevolg van de toenemen-
de vraag naar directe handel. Terwijl 
de omzet via FloraHolland Connect 
met 3,4 procent toenam, daalde de 
klokomzet bij FloraHolland met 2,5 
procent. De omzet van FloraHolland 
totaal, ten opzichte van dezelfde pe-
riode vorig jaar, bleef 0,5 procent 
achter en kwam uit op ruim 2,8 mil-
jard. Zowel bij de bloemen als bij de 
planten laat de prijsvorming tegen-
vallende resultaten zien. 
E-trade startte als pilot op FloraHol-

land vestiging Naaldwijk, met een 
elektronisch handelssysteem voor 
verhandeling van snijbloemen. Deze 
pilot, ontwikkeld samen met kwe-
kers en kopers, is onlangs succes-
vol afgerond en geëvalueerd. Flo-
raHolland E-trade wordt nu inge-
zet als dienst van FloraHolland en 
wordt verder ontwikkeld. Ook een 
aantal kopers uit Aalsmeer zijn in-
middels aangesloten bij E-trade, 
OZ-Export is daar één van. Via E-
trade kunnen bloemenkwekers on-
der begeleiding van FloraHolland 
Connect hun dagelijkse standaar-
daanbod en aanbod in de klokbuf-
fer van vestiging Naaldwijk aanbie-
den aan kopers van FloraHolland. 
Realtime kan er gedurende de ge-
hele dag en avond uit deze digitale 
aanbodsbank van bloemen gekocht 
worden. Binnenkort kan het aanbod 
van kwekers zelfs via een directe 
online koppeling met webshops van 
kopers ontsloten worden naar eind-
klanten. Eind 2008 wordt het assor-
timent, dat via E-trade beschikbaar 
is, uitgebreid van vijf naar tien pro-
ductgroepen.

FloraHolland Connect door 
één miljard omzetgrens

Eén van de transacties die ervoor zorgde dat de 1 miljard-grens werd doorbro-
ken vond plaats tussen koper OZ-Export uit Aalsmeer en chrysantenkwekerij 
de Zonnehoek uit Kwintsheul. Op de foto v.l.n.r. Jan Mulder (FloraHolland Con-
nect Snijbloemen), Henk-Jan Stolker (Chrysanteninkoper OZ-Export), Edwin 
Akerboom (2e Chrysanteninkoper OZ-Export), André van Paassen (Bedrijfs-
leider Kwekerij Zonnehoek 2), Richard Grootscholten (Eigenaar Kwekerij de 
Zonnehoek) en Luc Ribberink (Hoofd Inkoop OZ-Export Bloemen).

Aalsmeer - Anders dan enkele ja-
ren geleden, wordt het onderwerp 
‘bedrijfsbeëindiging’ door kwekers 
nu openlijk besproken. Ook onder 
elkaar is bedrijfsbeëindiging regel-
matig onderwerp van gesprek.

Niet zo gek in een tijd waarin veel 
bedrijven, ook buiten de Tuinbouw, 
moeten vechten voor hun bestaan. 
Dit ondervindt ook het bestuur van 
de Stichting Bedrijfsbeëindiging 
Tuinbouw Aalsmeer en omstreken 
die zich inzet voor met name kwe-
kers die door de snel verslechter-
de situatie zijn vastgelopen en niet 
meer weten hoe zij verder moe-
ten. Omdat dit ook emotioneel in-
grijpend kan zijn, wil zij graag een 
luisterend oor bieden en waar ge-
wenst hulp verlenen. De Stichting 
heeft doelstellingen als het geven 
van advies over de wijze van staken 

van uw bedrijf en de fiscale gevol-
gen daarvan. Ook zijn de mogelijk-
heden te bespreken die voor han-
den zijn op het gebied van wonen, 
werken en/of uitkering. De omvang 
van de kosten van de administra-
tieve afhandeling worden bekeken, 
alsook de contacten gelegd voor de 
uitvoering. 
Andere mogelijkheden worden ook 
in ogenschouw genomen. Aan de-
ze advisering zijn geen kosten ver-
bonden. 
Het werkgebied van de Stichting 
bestaat uit de regio Aalsmeer, Am-
stelveen, Haarlemmermeer en Uit-
hoorn. Kwekers of hun huisgenoten, 
die een beroep willen doen op de 
Stichting kunnen contact opnemen 
met Leo de Jong tel. 0297-320235 of 
E-mail leodejongaa@planet.nl 
Frans de Bok tel. 0297-325880 of E-
mail frans.lies@quicknet.nl

Stichting biedt hulp en advies
Bedrijfsbeëindiging Tuinbouw 
is nu goed bespreekbaar

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
13 september rijdt de Bosmobiel van 
09.30 tot 11.30 uur door Aalsmeer. 
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
vestigt met dit elektrisch aangedre-
ven voertuigje de aandacht op het 
rockconcert Amstelland Live! dat 
zaterdag 27 september wordt ge-
houden in Mijdrecht. De opbrengs-
ten van dat concert gaan helemaal 
naar de aanschaf en exploitatie van 
de Bosmobiel. Dat is een soort gro-
te golfkar waarmee Aalsmeerse en 
Kudelstaartse senioren die slecht 
ter been zijn toch van de natuur in 
het Amsterdamse Bos kunnen ge-
nieten. In samenwerking met de di-
rectie van het Amsterdamse Bos en 
de gemeente Amsterdam zijn ver-
schillende routes door het bos ont-
wikkeld.

Amstelland Live!
Bij de Bosmobiel klinkt zaterdag al 
rockmuziek van groepen als Focus, 
Oberg, Knight of the Progs. Het zijn 
namelijk deze klinkende namen uit 
de rockgeschiedenis en de huidi-
ge rock scene die op 27 september 
medewerking verlenen aan Amstel-
land Live! in De Meijert. Het wordt 
een geweldig swingende en rocken-

de avond, waarvan het nog de vraag 
is of het dak van de Meijert er aan 
het einde van de avond nog op zit of 
eraf is. En dat voor 30 euro per per-
soon, terwijl ook nog een goed doel 
wordt gediend! Dat maakt de avond 
er alleen nog maar leuker op. De 
zaal van De Meijert gaat open om 
19.30 uur en om 20.00 uur begint de 
zaak te rocken. 

Voor relaties
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
bestrijkt het gebied van Aalsmeer 
tot en met Mijdrecht en heeft voor 
bedrijven in de regio verschillende 
arrangementen samengesteld. Met 
relaties of met personeel kan voor-
afgaande aan de swingende avond 
worden genoten van ofwel een buf-
fet of een muzikaal omlijst diner. En 
natuurlijk met de mogelijkheid van 
een Meet & Greet met de optreden-
de muzikanten. Bedrijven of indivi-
duele muziekliefhebbers die meer 
willen weten over de feestavond, 
kunnen de website www.amstel-
landlive.nl raadplegen of een mail-
tje zenden naar baggenjan@gmail.
com. Ook kan met De Meijert con-
tact worden opgenomen: 0297-
284097. 

Aandacht voor Amstelland Live!
‘Bosmobiel’ rijdt rockend 
rond door Aalsmeer

Aalsmeer - Al meer dan honderd 
buren in Aalsmeer zijn bezig met 
de voorbereidingen voor Buren-
dag op 20 september aanstaande. 
Het aantal buurtinitiatieven ligt nu 
al fors hoger dan vorig jaar. De fi-
nanciële ondersteuning voor ieder 
goed buurtinitiatief van maximaal 
1.000 euro van het Oranje Fonds 
heeft hieraan bijgedragen. Met na-
me het organiseren van een buurt-
feest blijkt Aalsmeer in actie te ko-
men voor de buurt.
 
In actie voor de buurt
Onder het thema Kom in actie voor 
de buurt, worden vele activitei-
ten georganiseerd en via www.bu-
rendag.nl aangemeld. Het organi-
seren van een buurtfeest staat in 
Aalsmeer op één als meest aange-
melde actie op Burendag, gevolgd 
door bloemen planten. Landelijk is 
het organiseren van een buurtfeest 
de meest georganiseerde activiteit. 
Al met al ziet het er naar uit dat bu-
ren elkaar weer in grote getale gaan 
ontmoeten in Aalsmeer dit jaar.
 
Ongeloof over vergoeding
De initiatiefnemers, Douwe Eg-
berts en het Oranje Fonds, krijgen 
veel vragen over de vergoeding van 
de buurtactiviteiten. Jonne Boesjes, 
woordvoerder van het Oranje Fonds: 
“Elk buurtinitiatief krijgt maximaal 
1.000 euro van het Oranje Fonds, of 
je nu met elkaar een bloemenperk 

aanlegt, een buurtfeest organiseert 
of de speeltuin opknapt. De 1 mil-
joen euro die wij ter beschikking 
stellen is nog niet op! We zien graag 
nog veel meer verzoeken tegemoet. 
Het aanvragen is eenvoudig en kan 
via de website www.burendag.nl. 
Burgemeesters en gemeentes in 
Nederland ondersteunen Burendag 
van harte. Vergunningen voor fees-
ten en activiteiten op de 20e zijn 
hierdoor snel verleend. Het is ge-
weldig om te zien dat er zoveel en-
thousiasme is voor Burendag. Dat 
onderschrijft onze mening dat men-
sen graag samen iets willen doen 
voor hun buurt.”
 
Maatschappelijk fenomeen
Vorig jaar vierden 350.000 buren 
Burendag en werden er meer dan 
5.000 buurtfeesten georganiseerd. 
De oorspronkelijke initiatiefnemer 
Douwe Egberts vroeg dit jaar het 
Oranje Fonds het voortouw te ne-
men in de organisatie, zodat de 
nieuwe feestdag nog verder kan 
groeien tot een maatschappelijk fe-
nomeen. Hierdoor is het nu voor al-
le buren in Nederland mogelijk op 
Burendag hun bureninitiatief te la-
ten ondersteunen. Het Oranje Fonds 
is het grootste fonds van Nederland 
op sociaal gebied en stimuleert ini-
tiatieven die de samenhang in Ne-
derland bevorderen. De Prins van 
Oranje en Prinses Máxima zijn be-
schermpaar van het Fonds.

Buurtfeest meest georganiseerde activiteit 
Aalsmeer bereidt zich 
massaal voor op Burendag

Rockgroep in 
Het Dorpshuis
Kudelstaart - Wildcat treedt aan-
staande zaterdag op in Het Dorps-
huis van Kudelstaart. De rockende 
heren beginnen rond de klok van 

Zonnebloemen kleuren de  
nationale ziekendag
Aalsmeer - Zondag 14 septem-
ber is het de nationale ziekendag 
en daarom delen vrijwilligers van de 
Zonnebloem Aalsmeer, zaterdag en 
zondag Zonnebloemen uit aan on-
geveer 60 zieken in Aalsmeer. In het 
hele land zal de Zonnebloem tijdens 
de nationale ziekendag vele zieken, 
vaak oudere mensen, bezoeken en 
Zonnebloemen uit delen. De Zonne-
bloem Aalsmeer heeft zo’n 30 vrij-
willigers die regelmatig op bezoek 
gaan bij mensen, die door leeftijd, 
ziekte of een handicap in een soci-

aal isolement dreigen te raken.  Ver-
der organiseert de afdeling gezelli-
ge gastenmiddagen, uitstapjes, the-
aterbezoeken, bootreisjes en gaan 
vrijwilligers met gasten naar voet-
balwedstrijden en vakanties in bin-
nen en buitenland.

Weet u iemand die in zo’n situatie 
zit en wel een huisbezoekje wil heb-
ben of bent u geïnteresseerd om als 
vrijwilliger mee te helpen? Bel of 
mail dan naar Lenie Rondema, tel. 
322670, lennie.loe@kabelfoon.nl

half tien in de avond. Publiek zal een 
lekker show-optreden te zien en te 
horen krijgen van zanger/gitarist 
Rein van der Zee, bassist Rob Sloot 
en drummer Jan Zwetsloot. 
Ook zullen enkele gastmuzikanten 
optreden. U/jij bent van harte wel-
kom! 

Amstelveen - Vrienden zijn voor 
ieder mens belangrijk, ze verrijken 
het leven. Maar niet iedereen vindt 
het even gemakkelijk om vrienden 
te maken of te behouden. Speci-
aal voor die mensen start het Ro-
de Kruis eind november een prak-
tische cursus in Amstelveen.  In zes 
bijeenkomsten wordt geoefend in 
het aangaan en onderhouden van 
vriendschap. Uit onderzoek blijkt dat 
vriendschap en sociale steun veel 
bescherming kunnen bieden, bij-
voorbeeld tegen depressieve klach-
ten. Tegelijkertijd valt op dat steeds 
minder mensen nog vertrouwelij-
ke contacten hebben. In een perio-
de van zorgen is het dan lastig hulp 
te vragen. Maar ook in goede tijden 
is het belangrijk om ervaringen te 
kunnen delen. 
De cursus Vrienden Maken richt 
zich op mensen vanaf 18 jaar, die 
om welke reden dan ook geen gro-
te vriendenkring (meer) hebben en 
daar zelf iets aan willen doen. Het is 
de bedoeling dat de deelnemers er-

varingen uitwisselen, nadenken over 
hun wensen en grenzen en een rea-
listische kijk op vriendschap ontwik-
kelen. Daarbij is er aandacht voor 
een groter zelfvertrouwen en posi-
tiever zelfbeeld. Ook wordt er inten-
sief geoefend in communicatietech-
nieken en benaderingswijzen. Voor-
op staat dat de cursisten actiever 
en vaardiger worden in het maken 
én behouden van vrienden. De cur-
sus Vrienden Maken is er in begin-
sel voor iedereen die meer vriend-
schap in z’n leven zoekt. Niet direct 
onder de medecursisten, al mag dat 
natuurlijk wel. Na aanmelding ont-
vangt de kandidaat-deelnemer een 
oproep voor een kennismakingsge-
sprek. De acht à twaalf deelnemers 
komen vanaf donderdag 6 novem-
ber om 20.00 uur zes keer bijeen. La-
ter is er nog een ‘terugkomdag’. De 
deelnamekosten bedragen 25 euro.  
Voor informatie en inschrijving kunt 
u bellen met 020-3451341, district 
Amstelland of mailen naar: amstel-
land@redcross.nl. 

Cursus Vrienden Maken

Aalsmeer - Ook dit jaar gaat de 
Dierenbescherming weer collecte-
ren. De nationale collecteweek loopt 
van maandag 29 september tot en 
met zaterdag 4 oktober. De afdeling 
Aalsmeer en omstreken is nog op 
zoek naar collectanten. 
Collecteren voor de Dierenbescher-
ming betekent hoogstens een paar 
uurtjes werk, zonder dat u ergens 
aan vastzit. 
Wilt u zich opgeven voor de collecte, 
doe dit dan zo snel mogelijk. U kunt 

bellen naar 0297-343 618 op werk-
dagen tussen 9.30 en 11.30 uur. Bui-
ten deze uren kunt u de voicemail 
inspreken. U kunt zich ook opge-
ven via de mail: db.aalsmeer@gmail.
com. Meer informatie is te vinden 
op de website www.aalsmeer.die-
renbescherming.nl Hoe meer col-
lectanten, hoe meer geld er opge-
haald wordt, hoe meer de Dieren-
bescherming Aalsmeer en omstre-
ken kan betekenen voor de dieren 
in haar regio. 

Dierenbescherming is op 
zoek naar collectanten

naast is de woonwinkel eerste ge-
worden op het gebied van ‘Sfeer’ en 
tweede op het gebied van ‘Vernieu-
wing’. Rivière Maison is gevestigd 
op de Middenweg 11a en is telefo-
nisch bereikbaar via 0297-239100. 
Voor meer informatie, zie ook www.
rivieramaison.com.
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Amstelveen - Op 21 september is 
het Wereld Alzheimer Dag. Alzhei-
mer Nederland en haar zusteror-
ganisaties vragen dan over de he-
le wereld aandacht voor dementie. 
Door verschillende activiteiten wil 
Alzheimer Nederland meer men-
sen bewust maken van de gevolgen 
van dementie voor patiënten en hun 
omgeving. De Wereld Gezondheids-
Organisatie (WHO) riep 21 septem-
ber 1994 uit tot eerste Wereld Alz-
heimer Dag. Hiermee wil de WHO 
aandacht vragen voor de problema-
tiek van dementie. Momenteel lij-
den 270.000 Nederlanders aan de-
mentie en dit aantal stijgt explosief 
door de vergrijzing. Wereldwijd heb-
ben 24,3 miljoen mensen de ziekte 
van Alzheimer. In de regio Amstel-
land en Meerlanden wordt, in sa-
menwerking met woonzorgcentrum 
Nieuw Vredeveld, op zondag 21 sep-
tember voor het eerst een Memo-
ry Walk georganiseerd in Amstel-
veen voor jong en oud. Vertrek en 
aankomstpunt van de wandeling is 
woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld 
aan de Rembrandtweg 428 in Am-
stelveen. Deelnemers worden ver-

wacht tussen 12.30 en 12.45 uur. De 
wandeling is ongeveer 3 kilometer 
lang en leidt langs een aantal his-
torische plekjes in Amstelveen. De-
ze zijn voor en na de wandeling nog 
eens te bekijken, want er komt een 
kleine foto-expositie in Nieuw Vre-
develd verzorgd door de vereniging 
Historisch Amstelveen. Verder is er 
muziek, gelegenheid tot uitrusten 
onder het genot van een drankje en 
een hapje. Daarnaast is er gelegen-
heid tot een spel binnen en buiten 
en is er een kraampje van Alzhei-
mer Nederland waar men informatie 
kan verkrijgen. De gemeente zal ook 
vertegenwoordigd zijn, en wel door 
niemand minder dan burgemees-
ter van Zanen die in ieder geval het 
startschot zal geven. 
Aanmelden voor de Memory Walk 
kan via amstellandmeerlanden@
alzheimer-nederland.nl (in ieder ge-
val vermelden: uw naam, telefoon-
nummer, leeftijd en het aantal per-
sonen) of telefonisch via 0297-
569766 of 06-22162558. De kosten 
van deelname zijn voor volwassenen 
4,50, kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
betalen 2,50 euro.

Wereld Alzheimer Dag 21 september

Memory Walk in Amstelveen

Aalsmeer - Afgelopen voorjaar 
startte Brandweer Amsterdam-Am-
stelland de voorlichtingscampagne 
‘De brandweer komt ook voor reani-
matie!’ Komende week, van 3 tot en 
met 9 september, brengt het korps 
reanimatie opnieuw onder de aan-
dacht. De campagne is bedoeld om 
Amsterdammers bekend te maken 
met deze bijzondere hulpverlening 
door de brandweer. 
Het afgelopen jaar rukte Brandweer 
Amsterdam-Amstelland 365 keer uit 
om te reanimeren bij een hartstil-
stand. Dit is gemiddeld eens per dag. 
Afgelopen zondagavond nog haalde 
het duikteam een man uit het wa-
ter aan de korte Prinsengracht. Het 
slachtoffer bleek geen hartslag meer 
te hebben. De brandweerlieden be-
gonnen direct met hartmassage en 
beademing. Dankzij dit snelle optre-
den kon de man even later mét hart-
slag worden overgedragen aan het 
ambulancepersoneel. 
Bij veel inwoners van de regio Am-

sterdam-Amstelland is deze vorm 
van hulpverlening door de brand-
weer niet bekend. Hierdoor komt 
het voor dat de brandweer pas met 
reanimeren kan beginnen nadat is 
uitgelegd waarom zij ter plaatse is 
en niet de ambulancedienst. De be-
langrijkste minuten verstrijken… 
Wanneer bij 112 een melding van 
een hartstilstand binnenkomt, gaat 
de melding zowel naar de ambu-
lancedienst als de brandweer. Om-
dat de ambulancedienst in de re-
gio Amsterdam-Amstelland over 
slechts drie uitvalsbases beschikt 
en de brandweer over twintig, is de 
brandweer vaak eerder ter plaatse. 
Juist de eerste minuten zijn cruciaal 
en doorslaggevend bij een reanima-
tie. De ambulancedienst neemt het 
over zodra zij ter plaatse is.
Deze week hangen er weer posters 
in bushokjes in de regio kunnen be-
woners bij de kazernes van Brand-
weer-Amsterdam-Amstelland te-
recht voor meer informatie. 

Brandweer rukt ook uit 
voor reanimatie!

Hoofddorp - Voor het project 
‘Beeldvorming’ is Meerwaarde op 
zoek naar jonge acteurs (m/v) in de 
leeftijd van 18 tot 24 jaar. In het pro-
ject ‘Beeldvorming’ wordt onder lei-
ding van een professionele regis-
seur een theatervoorstelling ge-
maakt. Deze voorstelling zal in het 
voorjaar van 2009 gaan spelen op 
middelbare scholen in Haarlemmer-
meer. Leerlingen van de onderbouw 
krijgen via het project voorlichting 
over de invloed van media op hun 
gedrag. Thema’s als chatten, inter-
net, videoclips, loverboys en voor-
al grenzen stellen, komen hierbij 
naar voren. De acteurs hebben in 
het project niet alleen een aandeel 
in de voorstelling, maar spelen ook 
een belangrijke rol als voorlichter in 
de nabespreking.
Kandidaten moeten tussen 18 en 
24 jaar oud zijn, ze moeten het 
leuk vinden om met leeftijdsgeno-
ten zelf een voorstelling te maken 
en te spelen. “De acteurs moeten 
stevig in hun schoenen staan om 
voorlichting te kunnen geven aan 

een klas met tieners”, zegt project-
leider Eva Mesman van Meerwaar-
de. Wie door de audities heen komt, 
moet vanaf oktober één, soms twee 
avonden in de week tijd hebben 
om te repeteren. Bovendien zijn ze 
bij voorkeur woonachtig in of in de 
buurt van Haarlemmermeer. Aan-
melden voor de audities kan van-
af nu. Mail naam, leeftijd, telefoon-
nummer en motivatie plus een foto 
naar beeldvorming@meerwaarde.
nl. Kandidaten worden dan uitgeno-
digd voor de auditie eind september. 
Audities en repetities vinden plaats 
in Hoofddorp. Acteurs en actrices 
moeten ermee rekening houden, dat 
de voorstellingen in de periode van 
februari tot en met mei 2009 weke-
lijks overdag  en dus tijdens school-
tijden plaatsvinden. Deelname aan 
het project wordt niet vergoed, de 
onkosten wel. In sommige gevallen 
is het mogelijk dit project als stage 
te gebruiken. Voor vragen kan con-
tact worden opgenomen met Meer-
waarde, Eva Mesman beeldvor-
ming@meerwaarde.nl. 

Jonge acteurs en actrices 
gezocht voor project

Aalsmeer - Noord-Holland heeft 
een eigen portal voor het vrijwilli-
gerswerk gekregen. Donderdag 28 
augustus jl. opende Hélène Steen-
hoff van de Provincie Noord-Hol-
land deze nieuwe site tijdens een 
feestelijke ‘kick off’ in P3 in Purme-
rend. De nieuwe website www.vrij-
willigerswerknoordholland.nl helpt 
vrijwilligers in hun gang naar het 
vrijwilligerswerk. 
Voortaan vindt u alle Noord-Hol-
landse vrijwilligerscentrales, een 
keuzetest en vier portretten van vrij-
willigers op één website. Adviesor-
ganisatie Primo en de Noord-Hol-
landse Steunpunten Vrijwilligers-
werk hebben gezamenlijk de web-
site ontwikkeld. De site maakt de 
zeventien Noord-Hollandse Steun-
punten Vrijwilligerswerk toeganke-
lijker voor het publiek. Met één klik 
op de kaart van Noord-Holland kunt 
u een kijkje nemen bij een van de 
Steunpunten. Daar vindt u een va-
caturebank met vrijwilligerswerk bij 
u in de buurt. Daar naast biedt de 
nieuwe site potentiële vrijwilligers 
een aantal extra’s.

Vrijwilligers in beeld
Op de website laten vier vrijwilli-
gers zien wat vrijwilligerswerk voor 
hen betekent. Alle vier geven ze aan 
dat hun leven ingrijpend is veran-
derd door het vrijwilligerswerk. Vic-
toria, chauffeur bij de dierenambu-
lance, ziet haar vrijwilligerswerk als 
het lichtpuntje van de week. En de 
zeventienjarige Vivianne ontpopte 

zich van een schuchter meisje tot 
een vlotte, enthousiaste barmede-
werkster. Jaap kwam thuis te zitten 
na een auto-ongeluk. Hij werkt nu 
als baliemedewerker van een Wmo-
loket: “Ik doe iets waar de mensen 
wat aan hebben en waar ik zelf ook 
van leer”.
 
Keuzetest
Voor mensen die twijfelen aan het 
soort vrijwilligerswerk dat bij hen 
past, is er de digitale keuzetest. Mis-
schien bent u het ondernemende ty-
pe of juist het artistieke? Voor ieder-
een is er geschikt vrijwilligerswerk 
te vinden, want de meeste vrijwil-
ligersorganisaties zijn voortdurend 
op zoek naar nieuwe mensen. Daar-
naast vindt u op de site ook alge-
mene informatie en een aantal links 
naar interessante sites. 
 
Mobiele zuilen
Om de potentiële vrijwilligers nog 
beter te bereiken, zullen de Steun-
punten Vrijwilligerswerk in vier re-
gio’s mobiele informatiezuilen plaat-
sen waarop de website te bezoeken 
is. Dit gebeurt op openbare locaties, 
zoals bibliotheken, scholen, winkels 
of het gemeentehuis. Zo kan ieder-
een een kijkje in de wereld van de 
vrijwilliger nemen. Vrijwilligerswerk 
ook iets voor u/jou? Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Aalsmeer is ge-
huisvest in de Parklaan 27 en is tele-
fonisch bereikbaar via 0297-347510. 
Emailadres is: evarenthals@carda-
nus.nl

Vrijwilligerswerk online!

Aalsmeer - Wat past er beter bij 
een heerlijke nazomer dan zwoe-
le verliefdheid? Dát unieke liefdes-
gevoel geeft iedere bloeiende Pha-
laenopsis van nature: De vlinder-
orchidee is nu Woonplant van de 
maand. Voor wie zich wil laten be-
toveren door de mooiste, meest te-
dere bloemen.

Hagelwit of met lipstick
De eerste tropische orchidee-
en werden al eeuwen terug in Eu-
ropa geïntroduceerd en tot op de 
dag van vandaag is iedereen ervan 
in de ban. Ze staan voor pure sen-
sualiteit: de zichtbare, zilverkleuri-
ge wortels en lange, ovale blade-
ren, wellustige stengels en de haast 
fladderende bloemen zijn rond-
uit adembenemend. Phalaenopsis 
kleurt doorgaans paars, roze of wit, 
maar steeds meer variaties komen 
tot bloei… wit met een roze of rode 
lip. En zelfs exemplaren in lila, zalm-
kleur, geel, oranje of rood.

Steelse bloemen
Naast de kleuren, biedt ook het for-
maat van de bloemen en de leng-

te van de sierlijke, houtige sten-
gels meer en meer afwisseling. Wist 
je dat sommige orchidee-stelen 
tot wel 70 centimeter lang kunnen 
worden? Zeker als de Phalaenop-
sis langzaam maar zeker tot bloei 
komt, kun je de stelen het beste on-
dersteunen met stokjes. De Pha-
laenopsis bloeit voor jou, of ‘van 
jou voor een ander’. En met de juis-
te aandacht en verzorging maan-
denlang achtereen. Voor de vor-
ming van nieuwe knoppen geef je 
deze lieveling een tijdje een koeler, 
wat droger plekje. Je ziet vanzelf dat 
er zich een nieuwe bloemknop aan-
dient… dat is het moment om weer 
op de normale voeding over te stap-
pen. Je kunt op deze manier twee 
tot drie keer per jaar op je favorie-
te bloemvlinders rekenen! Gun Pha-
laenopsis een lichte plek, uit de zon 
en uit de buurt van radiatoren, voor-
kom sterke temperatuurschomme-
lingen. Geef iedere week een beetje 
water, de potkluit moet matig voch-
tig blijven. Verwijder overtollig water 
en zorg iedere maand voor wat or-
chideevoedsel. Het resultaat zal niet 
onopgemerkt blijven.

Dé woonplant van september
Orchidee Phalaenopsis 
geeft je vlinders in je buik

Kudelstaart - Op 7 oktober wordt 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
voor de 35e keer de Kudelstaartse 
Rommelmarkt en veiling georgani-
seerd. De rommelmarkt begint om 
19.00 uur. Burgemeester Litjens van 
Aalsmeer heeft toegezegd aan de 
veiling van de Rommelmarkt mee te 
werken. 
De veiling begint om 21.30 uur. Net 
als in de 34 voorgaande jaren is de 
opbrengst van de markt voor een 
project in de derde wereld. Dit jaar 
gaat de opbrengst naar het kinderte-
huis in Thika, een stad 40 kilometer 
ten Noordoosten van Nairobi in Ke-
nia. In 2004 besloot Nelson N’dungu 
Kamicha, zelf op straat in een van 
de sloppen van Nairobi opgegroeid, 
samen met een aantal vrienden dat 
ze iets moesten doen voor de kinde-
ren die in Thika op straat leefden of 
op straat terecht dreigden te komen. 
Met hulp van Nederlandse vrijwilli-
gers, onder wie twee oud inwoon-
sters van Kudelstaart, huurden zij 
een huisje in Thika. Ze brachten zelf 
bedden, meubels, potten en pannen 
mee.
De eerste vier kinderen waren de 
kinderen van een moeder die, waar-
schijnlijk als gevolg van Hiv/Aids, te 
ziek was om voor haar kinderen te 
zorgen. 
Met een vader die al jaren geleden 
verdwenen was en zonder andere 
familie die voor ze kon zorgen, zou-
den deze kinderen vrijwel zeker op 
het verkeerde pad terecht komen. 
Sinds oktober 2004 wonen Dorcas, 
Beth, Grisson en Paul in CRC, waar 
zij naar school gaan, aandacht en 
liefde krijgen en erg gelukkig zijn. 
Al snel kwamen er meer kinderen 
bij en werd het huis te klein. CRC 
verhuisde naar een ander, ruimer 
huis. Hoewel dit huis en het terrein 
erg goed beviel, heeft CRC in sep-
tember 2005 een stuk grond buiten 
Thika gekocht om daar een nieuw 
weeshuis op te bouwen. En dat is 
maar goed ook, want nu wonen er 
al 31 kinderen in het kindertehuis. 
Het nieuwe huis is al vrijwel klaar. 
De kinderen verhuizen binnenkort 

naar een ruim, schoon en licht huis 
op een groot eigen terrein. Er is een 
tweede stuk grond gekocht om in 
het eigen onderhoud te voorzien 
door voedsel te verbouwen en kip-
pen te houden. Wat nog ontbreekt 
zijn voldoende toiletten en een om-
heining om het terrein. In Kenia is, 
vooral na de onlusten van het afge-
lopen voorjaar, een goede muur om 
het huis en een goede omheining 
om de tuin een absolute noodzaak 
om de veiligheid van de kinderen te 
garanderen en diefstal uit de tuin te 
voorkomen. Even begrijpelijk is dat 
de omheining het laatste is wat ge-
bouwd wordt. Maakten veel Rom-
melmarkt projecten tot nu toe het 
begin van een project mogelijk, dit 
keer gaat het om de goede afron-
ding. Meer informatie over CRC is te 
vinden op: www.stichtingcrc.nl. Net 
als in voorgaande jaren is bij Stich-
ting Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer (OSA) een aanvraag voor 
ondersteuning ingediend. Het kin-
dertehuis kan ook gesteund wor-
den door een gift over te maken op 
Rabo-rekening 300171153 van de 
Rommelmarkt. Giften zijn aftrekbaar 
voor de belasting. 

Inleveren goederen
Goederen voor de rommelmarkt en 
de veiling kunnen vanaf 20 sep-
tember tot en met 6 oktober wor-
den ingeleverd op de bekende in-
leveradressen. Maar bij voorkeur 
op Mijnsherenweg 46. Op 7 okto-
ber kunnen van 8.00 tot 15.00 uur 
spullen worden afgegeven in het 
Dorpshuis. Wasmachines, koelkas-
ten, ovens, computers, grotere meu-
bels en bedden worden niet aange-
nomen. 

Meedoen als vrijwilliger 
Belangstellenden die mee willen 
werken aan de rommelmarkt kun-
nen contact opnemen met de se-
cretaris Theo Hoogenbosch, tele-
foonnummer 0297-323070, na 17.00 
uur. Ook voor vragen over de rom-
melmarkt of het project kunt u op 
dat telefoonnummer terecht. 

Rommelmarktproject 2008: 
‘Maak kindertehuis veilig!’

Aalsmeer - Op zaterdag, 30 au-
gustus heeft voor de tweede keer 
de buurtbarbecue in de Sportlaan 
plaatsgevonden. Ook nu weer was 
café Sportzicht ‘the place to be’. Met 
een kleine 90 volwassenen en circa 
45 kinderen was het overgrote deel 
van de Sportlaan bewoners verte-
genwoordigd. Daar waar het weer 
bij de vorige editie in eerste instan-
tie tegen zat, bleek het de 30e een 
meer dan stralende dag, zo’n beet-
je de tweede echt zonnige dag in 
augustus. Je kunt het treffen. En zo 
troffen de Sportlaan bewoners el-
kaar vanaf 16.00 uur om er een leuk 
feest van te maken. 
Het goede weer maakte dat de ver-
schillende kinderspellen welke wa-
ren opgesteld goed aftrek vonden. 
Zo was er een kop van jut speciaal 
voor de kinderen, een stand om bal-
len te gooien, een voetbaldoel met 
gaten erin en een zeer groot spring-
kussen. Daarnaast werden er ver-
schillende waterspelletjes georga-
niseerd, zodat niemand zich hoefde 
te vervelen. Ook was er gelegenheid 
om met stoepkrijt te spelen, bel-
len te blazen of om mooie tekenin-
gen te maken. Daar waar de kinde-
ren zich uitstekend vermaakten bij 
de verschillende spellen, genoten 
de ouders van het plezier van hun 
kroost en de omgang met elkaar. De 
feestvreugde werd nog verder ver-

groot door een miniconcert van Jac-
queline en Richard. Waar Jacqueli-
ne en Richard het bal geopend had-
den, bleken er, hoe meer de middag 
en avond vorderden, steeds meer en 
minder talentvolle zangers en zan-
geressen in de Sportlaan te wonen. 
Het was een genot om te zien hoe 
zelfs de kleinste bewoners met volle 
overtuiging Guus Meeuwis nazon-
gen. De blik van de desbetreffende 
ouders is niet in woorden te vatten. 
Hoe kleiner de uurtjes werden, on-
gezellig werd het nooit. Zelfs toen 
de uren weer groter werden bleek 
de saamhorigheid in de Sportlaan 
groot. Met verschillende buren is 
zo veel mogelijk de boel weer op-
geruimd. Vervolgens kon worden te-
ruggeblikt op een fantastische mid-
dag en avond, waar jong en oud zich 
uitstekend hebben vermaakt. 

Zo is maar weer gebleken dat de 
Sportlaan alles in zich heeft. De 
Buurtbarbecue Crewmembers wil-
len graag iedereen die zijn steentje 
heeft bijgedragen (of dat heeft aan-
geboden) aan het organiseren van 
de barbecue van harte bedanken. 
Los daarvan is het zo dat de orga-
nisatie alleen de randvoorwaarden 
heeft gecreëerd en dat de bewo-
ners zelf het feest gemaakt hebben. 
Waarvoor dank, en wat de commis-
sie betreft: Volgend jaar weer.

Gezellige buurtbarbecue voor jong en oud

Sportlaan heeft alles in zich

Aalsmeer - Truong Quoc Huy heeft 
zes jaar gevangenisstraf gekre-
gen voor het uiten van zijn vreedza-
me politieke overtuigingen. In 2006 
werd hij gearresteerd in een inter-
netcafé in de hoofdstad door politie 
in burgerkleding. Huy was al eerder 
gearresteerd bij hem thuis in 2005, 
samen met zijn twee broers en een 
vriendin, door vijftig politie-agenten 
die hen mishandelden. Na zijn vrij-
lating ging hij door met het bekri-
tiseren van de overheid en betuig-
de steun aan de online petitie Bloc 
8406 waarin wordt opgeroepen tot 
vreedzame politieke ontwikkeling 
en respect voor mensenrechten. In 
2006 werd hij opnieuw opgepakt. 
Op 29 januari dit jaar werd hij ver-
oordeeld tot zes jaar celstraf en drie 
jaar huisarrest voor het voeren van 
propaganda tegen de staat. Amne-
sty vraagt de Vietnamese autoritei-
ten om de onmiddellijke en onvoor-
waardelijke vrijlating van Truong 
Quoc Huy. 

Gevangen na oneerlijk proces
Thao Moua en Pa Fue Khang van 
de ethnische Hmong-groep zitten 
gevangenisstraffen uit van respec-
tievelijk 12 en 15 jaar voor het as-
sisteren van Europese journalisten 
en een tolk. De journalisten onder-
zochten op Laos de groep etnische 
Hmong die zich verborgen houden 

in de jungle. De Hmong zijn gere-
geld het slachtoffer van aanvallen 
door militairen uit Laos. Moua en 
Khang werden naar verluidt vastge-
tekend en geslagen met stokken en 
fietskettingen. De journalisten en de 
tolk werden vrijgelaten en het land 
uit gezet op 9 juli 2003. Moua and 
Khang lopen in de gevangenis risico 
op marteling, wrede behandeling en 
ontzegging van medische hulp. 
Amnesty roept de autoriteiten van 
Laos op onmiddellijk een nieuw en 
eerlijk proces te starten voor Thao 
Moua and Pa Fue Khang. Tevens 
dringt zij erop aan dat alle bewerin-
gen over marteling in de gevangenis 
worden onderzocht en dat de ver-
antwoordelijken worden berecht. 

Wilt u ook schrijven?
Amnesty Aalsmeer stuurt iedere 
maand twee voorbeeldbrieven en 
twee luchtpostvellen naar de schrijf-
abonnees. Dit kost 18 euro per jaar 
voor porti- en kopiekosten. Het is 
ongeveer een half uurtje werk, en 
het helpt écht! De werkgroep krijgt 
regelmatig berichten van mensen 
die gesterkt zijn door de bemoei-
enissen van Amnesty. Wie wat wil 
doen voor Amnesty, zoals brieven 
schrijven, kan contact opnemen met 
voor Rijsenhout: Jannet Gercama, 
tel. 320199 en voor Aalsmeer: An-
nelies Kramer, tel. 327775.

Vrijlating gevraagd van Truong Huy
Amnesty Aalsmeer schrijft 
naar Vietnam en Laos
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Zaterdag 13 september
Moneydarts toernooi in 
sportcafé de Proosdijhal
Kudelstaart - Het eerstvolgend 
tweede toernooi Moneydarts in 
sportcafé de Proosdijhal vindt zater-
dag 13 september plaats. De aan-
vang is 20.00 uur en het inleggeld is 
3 euro per persoon. 

Het Moneydartstoernooi, voor dar-
ters ouder dan 16 jaar, is zaterdag 
30 augustus gestart. Het toernooi 
leidt uiteindelijk naar het Grand-Fi-
nale Prijzenfestijn als afsluiting. De 
grote finale is op 20 december met 
de eerste zestien van de plaatsings-
lijst. Er zijn nog zeven van de acht 
plaatsings-toernooien om de 14 da-
gen. Er wordt altijd gestart met een 
poule-systeem. Punten zijn in elke 
gewonnen ronde te verdienen, zelfs  
wanneer verloren wordt. De hoog-

ste finish van elk toernooi krijgt ook 
een punt extra. Het loont de moei-
te mee te doen, ook al voor de leuke 
prijzen die elke toernooi-avond zijn 
te winnen. Op het voorgaande toer-
nooi waren 16 darters. De vijf dames 
en elf heren streden fel om de bes-
te plaatsen. 
Als hoogste eindigde Dennis Meijer, 
tweede is geworden Gerard Klein 
en derde Floor van Zanten tegelijk 
met Hein van Houten. In de verlie-
zersronde werd eerste Nick Dekker. 
Hij had de hoogste finish met 160 
punten. Nummer twee was Danny 
Zorn. De volledige uitslag ligt ter in-
zage op de toernooi-avond van 13 
september. 
Meer informatie, bel naar 0297-
327823 of 06-24504321. 

ZATERDAG 13 SEPTEMBER

Aalsmeer:
Aalsmeer 1-Roda’23 1 14.30 u
Aalsmeer 2-Fortius 2 12.00 u
Aalsmeer 3-CSW 3 14.30 u
Aalsmeer 4-Buitenveldert 2 14.30 u
Aalsmeer vet.1-Amstelland United 
vet. 14.30 u

Junioren:
Aalsmeer A1-Zaandijk A1 11.30 u
CSW B1-Aalsmeer B1 12.00 u
Aalsmeer C1- RKAV C1 12.00 u

Pupillen:
Aalsmeer D2-RKDES D3 10.00 u
RKDES E2-Aalsmeer E2 10.00 u
Aalsmeer E3-RKDES E3 09.00 u
RKDES E5-Aalsmeer E4 10.00 u
RKDES F1-Aalsmeer F1 10.00 u
Aalsmeer F2-RKDES F3 09.00 u
Aalsmeer F3-RRKDES F5 09.00 u

Dames:
SCW DA.1-Aalsmeer DA.1 12.00 u

R.K.A.V.
Junioren:
RKAV A1-SCW A1 14.30 u
Aalsmeer C1-RKAV C1 12.00 u

Pupillen:
RKAV A1-SCW A1 11.15 u.
RKAV D2-Abcoude D3 10.00 u
Abcoude D4-RKAV D3 09.30 u
Roda ‘23-RKAV E1 09.00 u
RKAV E3-SCW E2 10.00 u
RKAV E4-SCW E3 11.30 u
RKAV F1-Arsenal F1 10.00 u
RKAV F3-SCW F2 09.00 u
RKAV F4-SCW F3 09.00 u
RKAV F5-SCW F4 09.00 u

Meisjes:
CSW MC.1-RKAV MC1 12.25 u
CSW MD.3-RKAV MD1 08.45 u
RKAV MD2-Concordia M1 11.30 u

R.K.D.E.S.
KDO D1-RKDES D1 11.15 u
RKDES D2-CSW D4 11.15 u
Aalsmeer D2-RKDES D3 10.00 u
RKDES E1-Bl.Wit A’dam E2 10.00 u
RKDES E2-Aalsmeer E2 10.00 u
Aalsmeer E3-RKDES E3 09.00 u
RKDES E4-KDO E4 11.15 u
RKDES E5-Aalsmeer E4 10.00 u
RKDES E6-KDO E6 11.15 u
RKDES F1-Aalsmeer F1 10.00 u
Legm.voggels F6-RKDES F2 09.30 u

Aalsmeer F2-RKDES F3 09.00 u
RKDES F4-Legm.vogels F9 10.00 u
Aalsmeer F3-RKDES F5 09.00 u

Dames + Meisjes
RKDES DA 1-KDO DA 1 13.00 u
RKDES MA 1- DSS MA 1 11.15 u
CSW MB 1-RKDES MB 1 10.00 u
Hoofdd. MC 1-RKDES MC1 13.00 u

S.C.W.
VVC 1-SCW 1 14.30 u
WVHEDW 4-SCW 2 12.30 u
SCW 3-Hillegom 14.30 u
HBC 2-SCW 4 14.30 u
SCW Vet.1-VOP Vet. 1 14.30 u
SCW Vet. 3-DCG Vet. 2 14.30 u

Junioren:
SCW C1-HSV’69 C1 12.00 u

Pupillen:
RKAV D1-SCW D1 11.15 u
Nw. Sloten E2-SCW E1 10.30 u
RKAV E3-SCW E2 10.00 u
RKAV E4-SCW E3 11.30 u
SCW F1-F.C.A’damport. F1 09.00 u
SCW F2-RKAV F3 09.00 u
RKAV F4-SCW F3 09.00 u
SCW F4-RKAV F5 09.00 u

Meisjes:
Pancratius MB 1-SCW MB1 13.00 u
SCW MD1-Buitenveld.MD5 09.00 u

ZONDAG 14 SEPTEMBER

R.K.A.V.
Sp. Maroc 1-RKAV 1 14.30 u
Abcoude 4-RKAV 2 14.00 u

Junioren:
RKDES C2-RKAV C2 12.00 u
RKDES C3-RKAV C3 10.00 u

Dames:
Zwanenb. DA1-RKAV DA 1 14.00 u

R.K.D.E.S.

RKDES 1-’s Gravenland 1 14.00 u
RKDES 2-AFC 4 11.00 u
Buitenveldert 2-RKDES 3 12.00 u
RKDES 6-RKDES 7 14.00 u

Junioren:
RAP A1-RKDES A1 12.00 u
Bl.Wit A’dam B2-RKDES B1 09.30 u
Omniworld C3-RKAV C2 12.00 u
RKDES C2-RKAV C2 12.00 u
RKDES C3-RKAV C3 10.00 u

Wedstrijden veldvoetbal

Seizoenstart schaakclub 
AAS op de braderie
Aalsmeer - Het seizoen van schaak-
club AAS staat weer op het punt van 
beginnen. Nadat vorige zaterdag de 
corso stand goed bezocht was zul-
len de Azen vanaf vrijdagavond 12 
september elkaar weer op het bord 
gaan bestrijden om de interne ti-
tels. Maar ook in de teamcompe-
tities staan de Azen hun manne-
tje. Het eerste team zal uitkomen 
in de tweede klasse van de lande-
lijke KNSB competitie, waar het vo-
rig jaar lang meedeed om promotie 
naar de eerste klasse. Het tweede 
team zal een gooi doen om de pro-
motieklasse van de Leidse schaak-
bond (de hoogste regionale klasse, 

daarboven zit de derde klasse van 
de landelijke competitie) op hun 
naam te schrijven. Het derde team 
gaat het proberen in de eerste klas-
se van de LSB. 
Schaakclub AAS schaakt van begin 
september tot eind mei op de vrij-
dagavond in het Clubhuis van AAS 
in De Binding in de Zijdstraat 53. 
Training en les wordt gegeven van 
19.00 tot 20.00 uur, competitie is 
vervolgens van 20.00 tot 01.00 uur.
Voor meer informatie: AJ Keessen 
(competitieleider), tel.  0297-324459 
of Henk Noordhoek (secretaris), tel.    
0297- 268954. 
Homepage: http://www.aas.leisb.org.

Voetbalcompetitie 
DES doet zichzelf tekort
Kudelstaart - De eerste compe-
titie wedstrijd in het nieuwe sei-
zoen zit er al weer op voor RKDES 
en wel uit tegen nieuwkomer HBC 
uit Heemstede. Bas den Daas is ge-
stopt en Maurice Bartels is de ge-
lederen komen versterken. De ge-
broeders El Ahmadi zijn gebles-
seerd dus die waren er niet bij, als je 
het vergelijkt met vorig seizoen wa-
ren hun vervangers Maurice Bartels 
en Sjors Verhaar, en op de plek van 
den Daas speelde Reduan Champs. 
Beide teams wilden er zondagmid-
dag een leuke pot van maken met 
verzorgt voetbal. Het spel golfde 
dan ook op en neer met kansen aan 
beide zijde, het had zomaar 4-4 met 
de rust kunnen staan maar de Des 
mannen waren in de afronding niet 
scherp en eigenlijk HBC ook niet. 
Toch kwam HBC door Paul Broeck-
hof op voorsprong, een corner van 
links werd in tweede instantie bin-
nen gekopt, 1-0 wat tevens de rust-
stand was. Het spel van de Afas/
van Berkel brigade gaf echter nog 
alle hoop voor de tweede helft en 
dat kwam ook uit. Als je iets te lang 
droog wilde worden van de regen 
in de kantine dan miste je zomaar 
drie opgelegde kansen, twee voor 
Maurice Bartels die twee keer al-
leen voor de keeper naast knalde en 
één maal Roald Pothuizen die zich 
wel knap vrij speelde, maar daarna 

vergat te scoren. Ook Jochem Kok 
had moeten scoren, maar ook zijn 
inzit verdween langs de verkeer-
de kant van de paal. HBC werd he-
lemaal in de eigen zestien gedron-
gen mede omdat Des wat verder 
van hun eigen goal was gaan spe-
len waardoor er meer druk naar vo-
ren kon worden gegeven. Eigenlijk 
had Des na 20 minuten in de twee-
de helft al ruim voor moeten staan 
maar het was steeds net niet, met 
kunst en vliegwerk bleef de defen-
sie overeind. Maar eindelijk in de 70 
ste minuut wist RKDES toch te sco-
ren Roald versierde een vrije trap 
net buiten de zestien en Maurice 
Bartels knalde fraai binnen in de 
verre hoek 1-1. 
En er zat veel meer in, HBC zat er 
helemaal doorheen en de 1-2 zou 
alleen een kwestie van tijd zijn, 
maar helaas het kwam er niet van, 
het bleef 1-1 en daar mocht HBC 
zijn handen mee dicht knijpen. Wat 
Des betreft het geeft wel hoop voor 
de toekomst want er werd best be-
hoorlijk gevoetbald en veel kansen 
gecreëerd alleen de afronding liet 
te wensen over. Komende zondag 
speelt RKDES thuis om 14.00 uur 
tegen Graveland. Man of the Match: 
Sjors Verhaar omdat hij voor het 
eerst in het eerste zich keurig staan-
de heeft gehouden.
Eppo

Kudelstaart - De eerste speelavond 
van seizoen 08-09 zit erop. Met 75 
heren en 9 dames was de opkomst 
goed te noemen. Het dorpshuis 
ademde de dartsfeer zoals gebrui-
kelijk, al was het toch iets anders 
dan voorheen. Het Dorpshuis is na-
melijk net als alle andere horecage-
legenheden per 1 juli rookvrij. Voor 
de rokers betekende dit dat zij bui-
ten aan hun verslaving moesten vol-
doen . Voor de niet rokers beteken-
de dit een rookvrije dartavond. Dit 
laatste is op zijn minst vernieuwend 
te noemen. Zou het rookverbod ef-
fect hebben op de prestaties van de 
rokende darter was de vraag. Dit 
kan natuurlijk per persoon verschil-
len maar de indruk bestaat niet dat 
dit aan de orde was. Het was zoals 
gebruikelijk bij Poel’s Eye een gezel-
lige en sportieve avond. 

Topdarters
Naast de lokale ‘topdarters’ waren 
er ook vandaag weer een aantal 
zeer goede spelers uit de regio Bol-
lenstreek afgereisd naar het Dorps-
huis. De meest spraakmakende van 
dit stel was Elmer Kralt. Elmer begon 
de allereerste leg van de avond met 
een 13-darter, en er volgden er nog 
veel meer. In de eerste ronde na de 
poule produceerde Elmer een 10-
darter. Dit is werkelijk een leg van 
absolute topklasse. In de kwartfina-
le stuitte Kralt op Kruit. Een schitte-
rende wedstrijd was het gevolg. Niet 
alleen de namen van deze heren lij-
ken op elkaar. Ook de verschijning, 
beide blond. En het niveau, beide 
top, waren gelijkenissen. René Kruit 
speelde goed maar was niet opge-
wassen tegen het dartgeweld van 
Elmer Kralt.  En zo verschalkte El-
mer zich een plek bij de laatste vier 
waarin hij uitkwam tegen zijn team-
maat Kees Kuijt. Kees had kansjes 
maar na het missen van deze klei-
ne mogelijkheden sloeg Elmer di-

rect toe. Een tweedarts finish van 
98 en een tweedarts finish van 70 in 
de tweede en derde leg besliste de 
wedstrijd. Mooie finishes, maar niet 
zo mooi als de 160 uitgooi van Ra-
mon Verwey. Ramon ging er dan ook 
met de fles Scone vandoor. Aan de 
andere kant van de toernooi sheet 
hield Barry Zander huis. Barry een 
sympathieke en niet te onderschat-
ten eredivisie speler uit Rijsenhout 
versloeg een imposant rijtje namen. 
Wat dacht u van Nick van der Lin-
den en Perry Noordermeer? De fi-
nale was er één van hoog niveau 
en ging tussen Barry en Elmer. Bar-
ry kwam voor met 1-0 maar moest 
lijdzaam toezien hoe Elmer de wed-
strijd hierna domineerde. Elmer Kralt 
won met 4-1 en verdiende als Poel’s 
Eye debutant een mooi plekje op de 
Board of Fame.

Scone en Dames
Ooit de verliezersronde en toen de 
ronde der beloftes heeft een nieuwe 
naam. De Scone ronde. De nummers 
3 en 4 van de poule spelen in deze 
ronde. Ook hier was het spannend 
en had het niveau, zoals zo vaak, 
niet misstaan in de winnaarsronde. 
Bij de dames speelde vandaag een 
bescheiden gezelschap maar hier 
werd het niet minder spannend om. 
Een lang verwachtte overwinning 
was er voor Ans Engel, een darster 
van de gevestigde orde. Ze had ech-
ter nog nooit een Poel’s Eye avond 
op haar naam geschreven. Ook Ans 
verdiende een plek op de Board Of 
Fame. Over haar weg naar de finale 
volgende week meer.
De volgende speelavond is op vrij-
dag 19 september. Inschrijving sluit 
om 19.45 uur. Zorg dat u op tijd bent 
dat voorkomt teleurstellingen. Deel-
name kost 3 euro en meedoen mag 
vanaf 15 jaar. Voor meer info, check 
de vernieuwde website van Poel’s 
Eye: www.poelseye.nl.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Elmer Kralt steelt de show

Bovenkerk - Op vrijdag 12 septem-
ber is er de mogelijkheid om de li-
chamelijke fitheid te laten testen 
door middel van een wandel-con-
ditie-test. Deze test is in Nederland 
geïntroduceerd door het NOC*NSF 
evenals het Sportief Wandelen, wat 
al 10 jaar in het Amsterdamse Bos 
wordt gegeven door ervaren bewe-
gingsdocenten en fysiotherapeu-
ten. Aan deze wandel-fit-test kan 
in principe iedereen meedoen: jong 
en oud, geoefende en ongeoefen-
de wandelaars. Het is een prima al-
ternatief voor diegenen  die de zgn. 
Cooper-test te zwaar vinden. De test 
bestaat uit een traject van 2 kilome-

ter en wordt in een zo pittig mogelijk 
tempo gewandeld. De deelnemer 
loopt met een hartslagmeter. Hart-
slag en de gelopen tijd worden met 
een speciaal computerprogramma 
berekend met de lengte en het ge-
wicht van de man of vrouw. De uit-
slag hiervan geeft een indicatie van 
de fitheid. 
De uitslag en een persoonlijk ad-
vies hoe de conditie te verbeteren 
en/of te behouden worden toege-
stuurd. De test is op het sportter-
rein van voetbalvereniging Roda in 
Bovenkerk en begint om 10.00 uur. 
Voor Inlichtingen en opgave: tel. 
020-6418641.

Wandelconditietest Roda

Aalsmeer - Het begon allemaal zo 
soepel in het begin. Al na twee mi-
nuten verraste Ilker Yildiz uit een 
goede aanval opgezet door Thomas 
Harte, doelman Brouwer. Met een 
bekeken schuiver in de hoek was 
het 0–1. Misschien ging het te ge-
makkelijk de eerste minuten. Over-
bos was in de eerste 20 minuten 
slecht aan het voetballen. Als de ge-
broeders Yildiz maar even gas ga-
ven was er direct paniek achterin. 
In plaats van druk te houden op de 
achterhoede liet men zich weer te-
rugvallen op de middenlijn. Dat gaf 
Overbos de kans om weer op adem 
te komen. Aalsmeer kreeg wel de 
kansen. In de 15e minuut kwam 
Thomas Harte vrij voor de keeper, 
maar verder dan een corner kwam 
het niet. Overbos was niet bij mach-
te om maar één knappe aanval op te 
zetten. Met lange halen op de spits 
Verhulst hoopte men op een kansje. 
Een uitbraak van Ilker Yildiz werd 
gestopt in het strafschop gebied. 
Scheidsrechter Ter Weel gaf voor 
deze lichte overtreding een straf-
schop die Milton Cooman knap in-
schoot, 0–2. Dit was het enige wa-
penfeit van deze spits die middag. 
Een foutje van de scheidsrechter in 
de 30e minuut voorkwam een ze-
ker doelpunt van Salih Yildiz. Er was 
echter al gefloten. Een voorzet van 
Dion Bogaard in de 32e minuut be-
landde bij verrassing op de lat. Ver-
der was er tot aan de rust weinig 
te genieten. Vele foute passes aan 

de Aalsmeer kant en de achterhoe-
de van Overbos had meer weg van 
de ‘Comedy Keepers’. Aalsmeer be-
gon de tweede helft met een offen-
sief. Milton Cooman liep zich in de 
49e minuut goed vrij. Zijn pass be-
reikte de vrijstaande Thomas Harte. 
Die twijfelde te lang en de kans was 
weg. Een vrije kans van Ilker Yildiz 
in de 54e minuut werd knap door 
doelman Brouwer gekeerd. 
In de 56e minuut een wissel van Ro-
bert Batenburg voor Milton Coom-
an. In de 60e minuut een wissel  van 
Ali Keles voor Ferry van ’t Hull. Met 
kunst en vliegwerk hield Overbos de 
schade beperkt. Aan de Aalsmeer 
kant werd men te laconiek. Een mis-
verstand in de 76e minuut was daar 
een gevolg van en het was Jaap de 
Groot die de 1-2 inschoot. Aalsmeer 
begon te wankelen en een beet-
je tegenstander zou hiervan heb-
ben geprofiteerd, maar Overbos kon 
geen vuist maken. In de 83e minuut 
nog een wissel van Stefan v.d. Dus-
sen voor Ruud Hogeland. De beste 
kans kreeg Overbos in de 90e mi-
nuut. Vrij voor de keeper Kenny de 
Jong  schoot hij naast. Er valt nog 
heel veel te verbeteren in het spel 
van Aalsmeer. Als zaterdag 13 sep-
tember om 14.30 uur Roda ’23 op vi-
site komt bij VVA aan de Dreef zal er 
uit een ander vaatje getapt moeten 
worden wil men de 3 punten bin-
nenhalen. 

Jack van Muijden

Voetbal zaterdagcompetitie
Moeizame overwinning 
Aalsmeer op Overbos

18 Oktober volgende zwemfeest
Afzwemmen in Waterlelie
Aalsmeer - Op zaterdag 6 septem-
ber jl. was het een feestelijke dag 
voor 87 kinderen van de zwemles-
sen van zwembad “De Waterlelie”. 
De kinderen zwommen af voor di-
ploma A en B. Om 15.00 uur werden 
de eerste kinderen in het zwembad 
verwacht om te komen afzwemmen 
voor hun A-diploma. Vele ouders, 
opa’s en oma’s, broertjes en zusjes 
waren ook naar “De Waterlelie” ge-
komen om de verrichtingen van de 
kinderen te komen bekijken. Er werd 
met kleding gezwommen, door het 
gatenzeil gedoken, borst- en rug-
crawl gedaan en tot slot natuurlijk 
een minuut gewatertrappeld. Som-
mige kinderen maakten het extra 
spannend door een keertje het gat 
te missen, maar in de herkansing 
ging het gelukkig wel goed. Verder 
was alles prima in orde en alle kin-
deren gingen dan ook met hun wel-
verdiende diploma naar huis. Omdat 
een aantal kinderen er zaterdag niet 
bij konden zijn, werd er op dinsdag 
9 september nog een klein afzwem-
feestje gehouden voor 4 kinderen 
voor A en B. Het volgende afzwem-
feest is op zaterdag 18 oktober voor 
de diploma’s A, B en C.

Het A-diploma behaald door:
Niels Damian Adelaar, Tess Alsem-
geest, Sven Biesheuvel, Madelief 
Blesgraaf, Michelle de Boer, Dan-
ny Boom, Koen Braat, Kimberly 
Breuring, Julia Briganti, Sam Card-
ol, Kim Entjes, Swen Geschiere, Da-
vy Gijsen, Noël Gorter, Lindsay Her-
togh, Juwendro Heyliger, Floor van 
der Hoeven, Bouke Hooft, Ian Hul-
legie, Famke Hylkema, Jesse jan-

sen, Jilles Lammers, Suuz Leegwa-
ter, William Lutton, Pascal Millenaar 
Jonas Ouwehand, Bridget te Paske, 
Maud Pothuizen, Faye van Rijn, Rick 
van de Rotten, Jesse Sanders, Car-
lijn Schrama, Minne Tygo Sekuur, 
Morvan Spaargaren, Yrsa Spran-
gers, Hester Stokman, Pim Stoltz, 
Noah Suliman, Justin Vahrmeijer, 
Luca Vaneman, Stijn Vogel, Wessel 
Vollebregt, Daan de Vries, Tessa de 
Vrind, Tara van der Werff, Teun van 
der Zwan.

Het B-diploma kon uitgereikt 
worden aan:
Daan Baert, Matthijs Bastian, Kas-
per Bleijswijk, Stijn Bocxe, Fleur 
Bocxe, Tjem Bosland, Nika van 
Dommelen, Anton Fase, Mayra 
Graanoogst, Loes van ‘t Hart, Tho-
mas Heijsteeg, Evi van Hilten, Jinske 
Hoff, Yuki Honig, Lucas IJland, Lu-
cas Ion, Eva Christiana van Iperen, 
Tom Jongkind, Bas Kamstra, Justin 
Keyzer, Tess van Klinken, Jop Kluis, 
Björn van der Knaap, Bram Korzeli-
us, Nienke Kreeft, Robbert Kuijff, Di-
one Maarsen, Alan Maijenburg, La-
ra Meekel, Niels van der Meer, Noa 
Offerman, Anna-Christina Pos, Jas-
per Pot, Teun van der Schilden, Je-
roen Tas, Lynn Turkenburg, Jelle 
Verbeek, Jasper Verboom, Thomas 
Verschoor, Gijs Wahlen, Jelle van 
Zantwijk.
C-diploma op 8 september:
Anne Jongkind.
A-diploma op 9 september:
Sem Geleijn, Jens van Diemen en 
Julia Cramer v.d. Boogaart.
B-diploma op 9 september:
Justine Pentinga.

Aalsmeer - De A1 van VV Aalmeer 
heeft een zwaarbevochten over-
winning (4-6) geboekt in de eerste 
competitieronde op promovendus 
Texel ’94 A1. Door het grote aantal 
afwezigen bij de A1 (zeven spelers) 
moest er een beroep worden ge-
daan op maar liefst vier spelers uit 
de A2, die zaterdag jl. de kans kre-
gen om zich te laten zien. In de eer-
ste helft werd er volop geprofiteerd 
van het naïeve verdedigen bij de te-
genpartij en liep VV Aalsmeer uit 
naar een 1-4 voorsprong door goals 
van Lennart van der Dussen (2) en 
Lennart Eberharter (2). Deze relatief 
veilige marge werd na rust slordig 
weggegeven, Texel kwam terug tot 

3-4 en even leken de Aalsmeerders 
te bezwijken. Een schitterend af-
standschot van Cedric den Dekker 
bracht echter de marge weer terug 
tot twee. Helaas duurde de feest-
vreugde niet lang door een grove 
inschattingsfout achterin en zo liet 
men Texel wéér terug in de wedstrijd 
komen. Het slotakkoord was echter 
voor VV Aalsmeer. Spits Calvin Kos-
ter bezorgde zijn team de overwin-
ning door alert te reageren op een 
gekraakt schot uit de tweede lijn. 
Een goede start voor VV Aalsmeer, 
die aankomende zaterdag hopelijk 
een goed vervolg zal krijgen, wan-
neer de A1 om 11.30 uur thuis aan 
de Dreef aantreedt tegen Zaandijk.

Voetbal
VV Aalsmeer A1 start de 
competitie met zege
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Aalsmeer - Het afgelopen week 
end werden de jaarlijkse wedstrij-
den verzeild voor de wat meer tra-
ditionele schepen. Vooral bij veel 
wind is dat een schitterende erva-
ring. En veel wind was er. Zo veel 
zelfs, dat de open Tjotters moesten 
uitwijken naar een baan op de Klei-
ne Poel. Zij zouden het vele buiswa-
ter van de al vrij hoge golven op de 
Grote Poel niet kunnen verwerken. 
Er kwamen er maar liefst twaalf aan 
de start en Jaap Rouwé wist zich het 
snelst naar voren te zeilen. Met een 
serie van 2, 1 en 1 wist hij Dirk Slij-
per met 1, 2 en 2 voor te blijven.
In de overige klassen waren opmer-
kelijke winnaars; zij finishten op ge-

corrigeerde tijd uitsluitend met eer-
ste plaatsen. Dat gold voor Hein 
Brand in de scherpe jachten, Hanz 
Swart in de Marieholm, Marcel Frui-
tier in de Lemsteraken en vooral voor 
Frans Hamers in de kajuitschouwen. 
Hij voer met gewone fok,  kluiverfok 
en slechts een rif in het grootzeil op 
volle snelheid ver voor Jan Nefkens 
uit, die tweede werd. Vooral zijn lan-
ge slag langs de benedenwal in het 
kruisrak van de zaterdagwedstrijd 
gaf hem veel winst.
Ondanks de vele regen op zondag 
kunnen de organisatie vanaf de W.V. 
Nieuwe Meer en deelnemers terug-
zien op een geslaagd evenement.
Theo van Mierlo.

Wedstrijdzeilen
Veel wind voor ‘rond 
en plat’ schepen

Aalsmeer - Eind augustus zijn de 
finales van het clubkampioenschap 
van Tennisvereniging All Out ge-
speeld. En opmerkelijk was het re-
sultaat: zowel bij de dames singel 
categorie A als de heren singel ca-
tegorie A zijn dit dezelfde kampi-
oenen als vorig jaar! Bij de dames 
heeft Tanja Elzas wederom gewon-
nen en bij de heren wederom Peter
Koers. Beide hebben de titel zeer 
goed verdedigd. In totaal telde het 
toernooi 358 deelnemers, 50 meer 
dan vorig jaar en er zijn 423 partijen 
gespeeld! Het weer zat gelukkig erg 
mee dit jaar. Slechts één avond heb-
ben de tennissers enkele partijen 
binnen moeten spelen. Halverwege 
het toernooi was er een overheer-
lijke barbecue georganiseerd door 
de club en deze is druk bezocht. Het 
terras zat vol. 
Vooral in het finale weekend scheen 
volop het zonnetje! Zeer gewaar-
deerd werd ook het finale ontbijt 
dat dit jaar weer was georganiseerd 
op de laatste zondag. Het bestuur 
en de deelnemers kijken nu al-
weer uit naar volgend jaar en uiter-
aard vooral naar de uitslagen dan! 
Bij drie maal winst op rij mogen de 
kampioenen namelijk de wisselbe-
ker houden!

Alle uitslagen: 
GD D: Patricia de Waart en Dick de 
Waart, 2. Rianca van Kessel en Rode-
rick de Vries.
DD D: Cindy de Ree en Jidske Steen-
winkel, 2. Rita Joshua en Sandra Pen-
ha.
HD D: Barry de Bie en René van Leeu-
wen, 2. Rob Joore en Rolf Maarse.
DE D: Jeannette van Schijndel, 2. An-
nemarie Bakker
HE D: Maurice Brancart, 2. Frits 
Kampstra
GD C: Dana Millenaar en Leon Mille-
naar, 2. Astrid Haijtink en Arthur Ta-
tes.
DD C: Esther Bruin de Bruin en Dana 

Tennisvereniging All Out
Tweede maal titel voor 
beide clubkampioenen

Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben de eerste wed-
strijd in de Cup Winners Cup tegen 
het Luxemburgse HBC Bascharage 
met 43-34 gewonnen! Een zeer goe-
de uitgangspositie om de volgende 
ronde te halen! Al is de ploeg er nog 
niet en moet zeker gewaakt wor-
den voor onderschatting. Het eerste 
kwartier van de wedstrijd in Luxem-
burg startte FIQAS Aalsmeer niet 
goed: de ploeg liet zich een beetje 
overdonderen door het fysiek har-
de verdedigen van de tegenstan-
der en hun intimiderende gedrag en 
kwam al snel met 7-3 achter. Daar-
na kwamen de Aalsmeerders lang-
zaam steeds meer in hun eigen, 
snelle spelletje. De ballen werden 
snel opgebracht en met name Jef-
frey Boomhouwer kon veelvuldig 
worden vrijgespeeld. En hij schoot 
werkelijk alles erin en zou uiteinde-
lijk met 15 doelpunten ook topsco-
rer worden. Maar FIQAS Aalsmeer 
kreeg ook verdedigend steeds meer 
grip op de wedstrijd en dat leverde 
al een 22-16 voorsprong op bij rust. 
Na de pauze werd er wél meteen 
geconcentreerd begonnen en voor-
al het verdedigende middenblok 
met Jarcha van Dijk en Serge Rink 
stond als een huis. 
Omdat ook de snelle aanval goed 
bleef lopen kon FIQAS Aalsmeer 
– met eerst Bart van Huisstede en 
later Jeffrey Groeneveld in de goal 
voor de licht geblesseerde Micha 
Hoogewoud - zelfs uitlopen naar 
een voorsprong van 12 doelpunten 
halverwege de tweede helft. Er werd 
zowel via de break out, vanaf de cir-
kel als door de opbouwspelers ge-
scoord en dat geeft aan dat er als 
team goed werd gepresteerd. Dat 
het harde werken de laatste tien mi-

nuten z’n tol ging eisen was dan ook 
niet verwonderlijk, want de wedstrijd 
had de spelers veel kracht gekost. 
De voorsprong bleef echter aan-
zienlijk en zo kon FIQAS Aalsmeer 
uiteindelijk een ruime 43-34 winst 
mee naar huis nemen. 
“Een knappe prestatie en goed ge-
speeld”, was de conclusie na afloop 
van de trainers Alex Curescu en 
Kees Boomhouwer, al waken zij er-
voor te denken dat de buit al binnen 
is, het aantal tegendoelpunten was 
immers aanzienlijk. “De Luxembur-
gers hebben een goede ploeg, met 
een zeer sterke, Hongaarse linker-
opbouwspeler en profiteren mak-
kelijk als de verdediging verslapt’”. 
Het wordt dus nog een spannen-
de return, aanstaande zondag in 
de Bloemhof! Het spannende du-
el begint om 14.30 uur. Op donder-
dag 18 september staata de inhaal-
wedstrijd FIQAS tegen Red-Rg/Ta-
chos op het programma. Deze vindt 
vanaf 20.00 uur plaats in De Bloem-
hof. Een spannende thuiswedstrijd 
wordt zeker ook de strijd om de su-
per cup op zondag 21 september FI-
QAS tegen Hellas uit Almere vanaf 
13.30 uur.

Eerste wedstrijd dames
Na een succesvol verlopen voorbe-
reiding gaat aanstaande zaterdag 13 
september het echte werk beginnen 
voor de dames van FIQAS Aalsmeer. 
Zij starten hun seizoen in de Eer-
ste divisie met een thuiswedstrijd 
tegen het sterk geachte Loreal uit 
Venlo. “Dan moeten we ons bewij-
zen en laten zien dat we in de afge-
lopen weken een echt team zijn ge-
worden”, aldus trainer/coach Men-
no de Klerk. De wedstrijd in sporthal 
De Bloemhof, begint om 19.00 uur.    

Handbal Cup Winners Cup
FIQAS wint in Luxemburg

Aalsmeer - Uitslag bridgeclub 
Strijd en Vriendschap, speelavond 
op 2 september.

Lijn A: 
1. Wim en Rita Ritzen 60,12
2. Pieter en Erna Jongkind 57,74
3. Jan v. Ginkel en Cor Kroes 54,46
4. Theo Blom en Ton Leuven 54,46
5. Jasper en Coby Blom 53,57
6. An Bijl en Rita v. Leeuwen   50,60
7. Jan en Jaap Geleijn 48,81
8. Françoise Daudel en Tilly Eve-
leens 47,92
9. R. Kragtwijk en E. Zandvliet 47,02
10. Gert Wentzel en partner 46,73
11. G. Lubbers en W. Stokman 46,43
12. Martha en Theo Teunen 46,43
13. Angela Korenromp en Martin v.d. 
laarse 45,24
14. Krijnie en Jan Joore 40,48
Lijn B:
1. Marianne Joore en Herma Rag-
gers 58.33
2. Oege Jong en Janny Tates 58.04
3. Annie en Sima Visser 56.55
4. Gré Aartse en Agatha Blom 55.36
5. Tiny Bartels en Bea Diemen 54.46
6. Nelly Mul en Marry Tulp 53.27
7. Ruud Bartels en Jan Pieter Koren-
winder 52.08
8. Maarten en Mary Jongkind 49.40
9. Hans en Lia Vreeswijk 48.51

10. Guus en Mieke Neijenhof 47.32
11. Jan Eveleens en Wim Spaarga-
ren                                          44.64
12.Gonny en Pim v/d Zwaard 42.26
13. Leny Delfos en Joke Pannekoek  
 41.67
14.Gladys Maarse en Tiny van Zij-
verden 38.10
Lijn C:
1. Herman Koperdraad en Jan van 
Zwieten 66.61
2. Christien Blom en Martin Lam-
mers 63.78
3. Klaas Maarse en Adri Otto 59.14
4. Henny v.d. Laarse en Els Vermeer  
                                               56.31
5. Leny Lubbers en Wil Oor 56.17
6. Ingrid Smit en partner 55.80
7. Anny van Buyten en To van der 
Maarl 53.96
8. Frits Blommestijn en Harry van 
Mastwijk 50.24
9. An Joore en M. v.d. Laarse  46.34     
10. Ben Wahlen en Huub Zandvliet  
 44.11
11. Corry Kuin en Carla Verwoerd  
 37.96
12. Ton Celie en Loes Oosterwijk  
 37.65
13. Remmy Doornbos en Tineke Mo-
lenaar 36.96
14. Bep Brockhof en Ank Roden-
burg 34.76

BV Strijd en Vriendschap

Aalsmeer - Donderdag 4 septem-
ber is de vierde tijdrit van dit seizoen 
verreden. Dit keer een afstand van 1 
ronde ofwel ongeveer 8,6 kilometer. 
Met vijftien deelnemers was de be-
zetting redelijk goed. Het weer viel 
niet tegen, windkracht 4 tot 5 en een 
prima temperatuur. Piet Spaargaren 
stond zoals hij wel vaker doet in de 
bocht bij Woubrugge, Jeroen Bus-
kermolen zorgde voor een surplace-
start en George Appelman gaf met 
tussenpozen van 30 seconde aan 
wanneer het moment daar was om 
te starten. Jan de Vos liet dit keer 
verstek gaan .Het was voor hem be-
ter om met de benen in beweging te 
blijven, ofwel hij ging met Fred  Kas-
lander en consorten voor een rondje 
Hoogmade. Daan Keessen ging als 
eerste van start , had geen richtpunt 
maar eindigde toch op een knap-
pe vierde plaats. Bij de dames was 
gastrijdster Jojanneke Kort weer 
een klasse apart, door met een ge-
middelde van ruim 37 kilometer per 
uur de snelste tijd neer te zetten. 
Rosanne Appelman reed deze tijd-
rit voor het eerst op haar net aan-
geschafte fiets met klikpedalen. Dat 
dit goed beviel was te zien aan de 
verbetering van bijna 2 minuten van 
een eerder verreden tijdrit. Opval-

lend goed was de tijd van Jos van 
Lith( derde plek) en vooral ook Re-
né Hansen. René hoefde maar 3 se-
conde toe te geven op de tijd van 
broer Gerard die met een tijd van 
14’05” een knappe vijfde plaats be-
haalde. Stijn Brommer, Toon Kuipers 
en Aldert Keessen presteerden naar 
verwachting. Ria Bosman en San-
ne Kuipers deden niet voor elkaar 
onder. Lio Aarsen en Gerard Kam-
perman reden iets mindere tijden 
dan de groep van ze gewend is. Dit 
kan zeker te maken gehad hebben 
met het tot twee keer toe moeten 
stoppen voor het plaatselijke land-
bouwverkeer. Het blijft rijden op de 
openbare weg en soms zit het mee 
en soms zit het tegen. De top van 
het klassement ging als laatste van 
start. Kick Spaargaren had het voor-
deel dat hij mocht starten na Mark 
van der Broek. Met een gemiddel-
de van 41 kilometer per uur reed 
Mark weer een voortreffelijke tijdrit. 
Het was net niet genoeg om te win-
nen want Kick was in topvorm de-
ze avond en presteerde het om nog 
15 seconde sneller te rijden. Win-
naar dus Kick Spaargaren met een 
prachtige tijd van 12’38”. Voor alle 
tijden plus het eindklassement kun 
je kijken op www.stgvzod.nl  

Kick Spaargaren winnaar 
laatste tijdrit bij VZOD

Schaakcompetitie
Verrassende start seizoen 
bij ‘t Kalende Pionnetje
Aalsmeer - Na een zomer vol sport-
evenementen mochten de schakers 
van ‘t Kalende  Pionnetje vorige 
week donderdag zelf weer de strijd 
aangaan. Het seizoen werd traditi-
oneel geopend met de jaarverga-
dering gevolgd door de loting voor 
de eerste speelronde, die meteen 
al enkele spectaculaire partijen op-
leverde. De jaarvergadering verliep 
uiterst voorspoedig en al snel werd 
er begonnen aan de eerste ronde 
van een nieuw seizoen. En die ver-
liep spetterend, met enkele verras-
sende uitslagen als gevolg. Zo wist 
Gerard van Beek zijn ‘angstgegner’ 
Marco van Nieuwburg eindelijk een 
keer te verslaan en zorgde Jaap v/
d Bergen voor een stuntje door Pe-
ter de Jong te verslaan. De grootste 
verrassing kwam echter op naam 
van Bert Lammers te staan, die Pe-
ter Verschueren overrompelde en 
met enige (poker)bluf ervoor zorgde 
dat Peter opgaf. ‘t Kalende Pionne-

tje schaakt iedere donderdag van-
af 20.00 uur in het Dorpshuis Ku-
delstaart. Mocht u een keer mee 
willen doen of gezellig een keer ko-
men kijken, u bent van harte wel-
kom!!
De uitslagen van 4 september:
Peter Verschueren - Bert Lammers 
0-1 
Gerard van Beek - Marco van 
Nieuwburg 1-0 
Gerard Verlaan - Paul den Haan 1-0 
Mladen Cicek - Kees van der We-
ijden 1-0 
Peter de Jong - Jaap van der Ber-
gen 0-1 
Harry Buskermolen - Henk Raad-
schelders 0-1 
Jaap van Staaveren - Fred Busker-
molen 0-1 
Wim de Hertog - Marco Hogen-
boom 1/2-1/2 
Leo Poortvliet - Fred Klijn 0-1 
Martin Poortvliet - Wouter Wiebes 
1-0

De poulewinnaars van het seizoen 2007-2008 met boeket bloemen.

Millenaar, 2. Marion Paape en Anne-
marie Timmer.
HD C: Stefan Romkema en Arthur Ta-
tes, 2. Hans Kinkel en Peter van Vliet.
DE C: Pleunie Jansen, 2. Mariska 
Bus.
HE C: Rob Schröder, 2. Arie Schoor-
dijk.
GD B: Mariska Bus en Marco Broek-
kamp, 2. Madelon Hulsbos en Klaas 
Visser.
DD B: Letta Boomhouwer en Mar-
jolijn de Vries, 2. Connie Sisselaar en 
Anke de Wit.
HD B: Peter van Gijlswijk en Dennis 
Janmaat, 2. Lars Hoogervorst en Ro-
bert jan Vriend.
HE B: Jos Glasbergen, 2. Jan Weg-
stapel.
GD A: Tanya Elzas en Herman Dem-
per, 2. Margot Lambooy en Marvin 
Geestman.
DD A: Nicoline de Jong e Rita Ritzen, 
2. Nathalie van Diemen en Marleen 
van de Goot.
HD A: Peter Koers en Erik van Wilsum, 
2. Martijn van Dongen en Tim Leli-
veld.
DE A: Tanya Elzas, 2. Denise Blauw-
hoff.
HE A: Peter Koers, 2. Martijn van 
Dongen

GV Rijsenhout huis aan 
huis voor grote clubactie
Rijsenhout - Volgende week lo-
pen vele verenigingen in Neder-
land de Nationale Grote Clubactie. 
Dit jaar loopt de jeugd van Gymnas-
tiek Vereniging Rijsenhout ook mee. 
Op maandag, dinsdag en woensdag 
gaan de kinderen gezamenlijk met 
de trainer en bestuursleden tijdens 
hun lesuur de straat op. De loten 
worden doormiddel van inschrijving 

verkocht en het lotnummer komt op 
uw bankafschrift te staan. De kinde-
ren hoeven op deze manier niet met 
geld over straat. De opbrengst gaat 
voor het grootste gedeelte naar een 
in het leven geroepen jubileumre-
kening want in het jaar 2010 is het 
feest: de vereniging bestaat dan 50 
jaar! De jongens en meisje hopen 
dat u massaal loten koopt.  

Aalsmeer - Na de moeilijke peri-
ode van vorig seizoen heeft RKAV 
de eerste stap gezet naar een be-
ter resultaat. Vroeg was de selectie 
van trainer Henry Egberts al te vin-
den op het sportcomplex van RKAV 
voor het maken van de jaarlijkse 
statie foto. Klokslag 14.00 uur was 
het startsein voor de eerste officië-
le wedstrijd op het kunst grasveld. 
Het was een tegenvaller voor Den-
nis Spreeuw dat hij noodgedwon-
gen nog moest toezien, met een 
blessure, hoe zijn team genoten er 
alles voor uit de kast haalden om 
S.V. Bijlmer het zo moeilijk mogelijk 
te maken. 
Dat de combinaties nog niet he-
lemaal uit de verf kwamen deed 
er nog niet toe, maar de inzet was 
daar. S.V. Bijlmer toch niet de min-
ste, deed er alles aan om het de 
groen witten het zo moeilijk moge-
lijk te maken. RKAV begon overtui-
gend. Edwin van Maris had de pech 
vandaag dat zijn vizier nog niet he-
lemaal zuiver stond anders had S.V. 
Bijlmer op het eind van de wed-
strijd nog tegen een hogere score 
aangekeken dan nu het geval was.
Toch kregen zij ook wel de kansen, 
het was dat doelman Van Halm in 
grootse vorm was anders had het er 
voor de thuis ploeg donker uitge-

zien. Ook even later een toegeken-
de strafschop, veroorzaakt door het 
te fors ingrijpen van Fabian Waay-
man, werd door Manis van Bijlmer 
tegen de paal geschoten, tot gro-
te opluchting van heel RKAV. Toch 
was het dezelfde speler die de sco-
re naar de goede kant deed kante-
len. Bijlmer had de grootste moei-
te met de aanvalsdrift van de groen 
witten. 
Het was Waayman die een bal wist 
te onderscheppen en de 1-0 stond 
op het scorebord. Nu maakte RKAV 
een fout om niet door te drukken, 
Bijlmer, de ploeg heeft klasse maar 
vandaag kwam het er niet uit, maar 
de 1-0 gaf toch de mogelijkheid om 
toch nog langszij te komen. RKAV 
gaf niets weg, men geloofde er-
in, en dat was het dat het de thuis 
ploeg zo sterk maakte. Het was toch 
Edwin van Maris die RKAV meer 
lucht gaf, direct na het begin van de 
tweede helft was hij die, na een fan-
tastische inzet van Richard de Vries, 
de bal achter de doelman van Bijl-
mer plaatste 2-0. 
Zoals gezegd RKAV kreeg nog de 
nodige kansen maar meer zat er 
vandaag niet in. De eerste punten 
zijn binnen. Volgende week F.C. Ma-
roc.

 Theo Nagtegaal

Voetbalcompetitie
Eerste punten RKAV binnen

Ploegen ZABO 
in vergadering
Aalsmeer -  De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer begint 
op zaterdag 20 september met het 
nieuwe seizoen. Het ZABO-bestuur 

is druk bezig met de voorbereidin-
gen en heeft daarnaast de ploegen-
vergadering op de kalender staan. 
Deze wordt gehouden op dinsdag 
16 september in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Alle deelnemende ZA-
BO zaalvoetbalteams en overige be-
langstellenden zijn uitgenodigd aan-
wezig te zijn. Aanvang 20.00 uur.

          Foto: Don Ran.
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Sportvereniging Omnia 2000
Ouder- en kinddans op 
woensdag in Proosdijhal
Kudelstaart - Samen met je zoon of 
dochter lekker bewegen op muziek? 
Vanaf woensdag 17 september be-
gint Mariëlle Buskermolen weer met 
een cursus Ouder- en Kind dans. De 
lessen vinden plaats op  woensdag 
van 10.00 tot 11.00 uur in de Proos-
dijhal. In tegenstelling tot de mede-
deling in de advertentie van vorige 
week is er op dinsdag geen cursus 
Ouder- en Kinddans met oppas.
De les begint altijd met een kopje 
koffie en voor de kids een sapje met 
daarbij een versnapering. Na dit ge-
zellig samen zijn, gaat de les over in 
bewegen op muziek. Op een speel-
se manier leren de kinderen samen 
met u diverse dansen en vormen 
van gymnastiek op de allerleukste 
kinderliedjes van dit moment. Na 

de cursus wordt ook duidelijk of de 
kinderen liever gaan dansen of op 
gymnastiek gaan. Dit vergemakke-
lijkt de keuze voor het kind en de 
ouders. Het is ook mogelijk voor 
opa’s of oma’s om met hun kleinkin-
deren te komen sporten. Is uw zoon 
of dochter tussen de twee en vier 
jaar oud? Kom dan gezellig bewe-
gen met elkaar op woensdag. On-
der leiding van Mariëlle – die deze 
cursus al zeven jaar met groot suc-
ces geeft - zijn de lessen één groot 
feest. U kunt zich opgeven via Ma-
riëlle Buskermolen:  dans@svomnia.
nl of 06-53363139 óf het Sportpunt 
Omnia: sportpunt@svomnia.nl of 
0297-322312. Opgeven is gewenst.
Kijk voor informatie ook op de web-
site: www.svomnia.nl.

Aalsmeer - Bij de Dutch Chal-
lenge atletiekwedstrijden in Sant-
poort jongstleden zaterdag is er 
een mooie prestatie geleverd door 
AV Aalsmeer C-junior Rik Maarsen 
(foto). Op de 400 meter vlak door-
brak hij voor het eerst in zijn carriè-
re de grens van zestig seconden en 
finishte in een prachtig persoonlijk 
record van 59.03 sec., tevens goed 
voor een derde plaats.
Bij dezelfde wedstrijd werd er een 
snelle 600 meter gelopen door 
Maaike Witpeerd. Maaike, die in 
voorbereiding is voor het NK meer-
kamp, behaalde keurige tweede 
plaats in een prima tijd van 1.42.52 
min.. D-junior Stan Willemse debu-
teerde bij deze wedstrijd op de 1000 
meter en liep zodoende uiteraard 
naar een persoonlijk record, te we-
ten 3.28.52 en ook nog eens mooie 
tweede plaats.
Een dag later was D-juniore Eva van 

Ee aanwezig bij de D-Spelen in het 
Olympisch Stadion te Amsterdam. 
Eva kwam uit op haar favoriete 1000 
meter en finishte in een tijd van 
3.29.43 min. op een tweeëntwintig-
ste plaats. Het was voor Eva geen 
gemakkelijke wedstrijd en met haar 
tijd en klassering was zij niet hele-
maal tevreden.

Winst voor Jordi Baars
Nadat het baanseizoen voor AVA B-
junior Jordi Baars was afgesloten 
met een tweetal wat mindere wed-
strijden, een 1.500 meter in Zaan-
dam (4.19 min.) en een 3.000 meter 
in Wageningen (9.19 min.) boekte hij 
afgelopen zaterdagavond een prima 
overwinning bij een wegwedstrijd 
over vier Engelse mijl in het Noord-
hollandse Warmenhuizen. Met een 
flinke voorsprong op de nummer 
twee kwam hij over de meet in een 
rijd van 21.40 min..

Atletiek AV Aalsmeer
Rik Maarsen voor eerst 
onder de minuut!

Aalsmeer - Wevers Sport met twee-
de en derde Erik Wevers en Jalmar 
van Weeren zijn er met hun Skoda 
Fabia WRC 05 in het westelijk ha-
vengebied van Amsterdam niet in 
geslaagd om de 26e editie van de 
LG Amsterdam Rallysprint op hun 
naam te schrijven. Desondanks 
keerde Wevers Sport tevreden terug 
naar de thuisbasis in Markelo.  Met 
een tweede plaats voor Wevers/Van 
Weeren en een derde plaats voor 
de Skoda Fabia van John Temmink 
en Henk-Jan Elbert kon dat in feite 
ook niet anders. Na de eerste klas-
sementsproef zag Erik Wevers de 
bui figuurlijk al hangen, later kwa-
men de buien ook letterlijk. Mark 
van Eldik, met een nieuwe Subaru 
Impreza WRC S12B afgereisd naar 
de hoofdstad, was in topvorm. Na 
twee klassementsproeven bedroeg 
de achterstand van Wevers en van 
Weeren al 17 seconden. Toen Plu-
vius de kranen opendraaide en het 
Amsterdamse havengebied in een 
natte schaatsbaan veranderde kon-
den Wevers en Van Weeren geen 
vuist maken tegen de ontketen-
de Van Eldik. Seconde na seconde 
liep de achterstand op naar 46 se-

conden aan het einde van de vijfde 
klassementsproef. Natuurlijk bleven 
Wevers en Van Weeren met de voor 
verhuur of verkoop bestemde Fabia 
wel enige reserve inbouwen, maar 
stil stonden zij bepaald niet. “LG is 
naast hoofdsponsor van dit evene-
ment ook verbonden aan Wevers 
Sport als sponsor. Dan kom je graag 
naar Amsterdam, al was de Ford Fo-
cus niet beschikbaar. Deze auto, de 
Fabia, is in elk geval goed. Dat heb-
ben we vandaag bewezen. We heb-
ben geen enkel probleem gehad, 
dus de betrouwbaarheid is ook dik 
in orde. Als je ziet dat Mark met ma-
teriaal komt dat dit jaar nog in het 
WRC gereden heeft, dan hebben we 
het niet eens zo slecht gedaan. De 
voorsprong op John en Jasper van 
den Heuvel zegt wat dat betreft ge-
noeg”, klonk Wevers tevreden na af-
loop. 

Navigator Jalmar van Weeren die 
zijn ‘thuiswedstrijd’ in Amster-
dam reed beaamde dat: “We heb-
ben geen foutjes gemaakt. De au-
to was goed. Alleen Mark ging ge-
woon harder. Dan moet je tevreden 
zijn met een tweede plaats.”

Autorallysport
Wevers tevreden met 2e en 
3e plaats in Amsterdam

Aalsmeer - Er waren maar liefst 
4 grote kanshebbers op het zo-
merkampioenschap van Schaak-
club Aalsmeer. Cees Verburg, Ger-
rit Harting en Jan Bosman deelden 
de kop met 28 punten, terwijl jong 
talent Joran Donkers hen op de hie-
len zat met 26 punten. Helaas kon ti-
telverdediger Jan afgelopen vrijdag 
niet spelen, waardoor de drie ande-
re matadoren het pleit moesten be-
slechten. Gerrit Harting liet direct 
duidelijk zien dat hij van plan was de 
titel binnen te slepen en verorberde 
tegenstander Ron Klinkhamer in de 
eerste partij met huid en haar. Hier-
mee leek hij Joran Donkers meteen 
van zich af geschud te hebben, want 
diens tegenstander Bert Drost was 
duidelijk op dreef. Met een ruime 
voorsprong van twee pionnen ging 
Bert het eindspel in. Dankzij een 
vuige truc was het echter toch de 
jongeling die zijn tegenstander ver-
raste en zo ook twee punten pak-
te. Cees Verburg werd ondertussen 
hardhandig afgestopt door Koen 
Beentjes. Koen had maling aan de 
titelaspiraties van Cees en schoof 
hem zonder pardon van het bord 
af. Door deze verwikkelingen was 
remise in de laatste partij voldoen-
de voor Gerrit om de titel binnen te 
halen. Het is echter geheel niet des 
Gerrits om lafjes voor de puntende-
ling te gaan. Opnieuw werd Ron K in 
het defensief gedwongen. Ron was 
echter vastbesloten met een punt-
je naar huis te gaan en verdedig-
de zich tot het uiterste. Toch remi-

se derhalve en het zomerkampioen-
schap voor Gerrit Harting, die al-
le ronden mee speelde. Joran Don-
kers won wel zijn laatste partij, maar 
kwam zodoende 1 punt tekort op 
Gerrit. Hij passeerde hiermee wel 
Cees Verburg, die met remise ge-
noegen moest nemen in de tweede 
pot tegen Koen. Net als zomerko-
ning Gerrit speelden Arie Spaarga-
ren en Clemens Koster alle 14 ron-
den zomercompetitie mee. In totaal 
wisten 36 schakers het Stommeer-
kwartier te vinden deze zomer. 
Volgende week vrijdag 19 septem-
ber wordt het nieuwe seizoen be-
gonnen. Om 19 uur begint de jeugd 
met schaaktraining en de jeugd-
competitie, waarna de senioren het 
om 20 uur overnemen. Iedereen is 
van harte welkom om eens sfeer 
te komen proeven in ’t Stommeer-
kwartier of meteen mee te spelen. 
Locatie: Baccarastraat 15. Zie ook: 
www.schaakclubaalsmeer.nl 

Uitslagen 14e ronde zomercompe-
titie
G. Harting - R. Klinkhamer 3-1  
C. Verburg - K. Beentjes 1-3  
J. Donkers - B. Drost 4-0 
A. Spaargaren - A. Wasei 2-2  
R. Könst - V. Jongkind 3-1  
E. Korenwinder - T. Siecker 4-1  
J. v Willigen - C. Koster 0-4  
T. v.d. Zee - E. Wasei 4-0  
F. Weinhandl - M. Hutters 0-2  
A. Ebadi - M. Hutters 2-0  
A. Ebadi - F. Weinhandl 2-2 

Harting zomerkampioen 
bij Schaakclub Aalsmeer

Gerrit Harting, links, legt Ron Klinkhamer het vuur aan de schenen en wint de 
zomercompetitie. 

Uithoorn - Qui Vive Jongens B1 is 
de hockeycompetitie uitstekend be-
gonnen. Afgelopen zaterdag werd 
in Amstelveen een 0-8 overwinning 
geboekt in de streekderby tegen 
Myra B1. Dat Qui Vive daarmee een 
gooi doet naar een topklassering in 
de hoogste klasse mag duidelijk zijn. 
Vanaf de eerste week van augustus 
is onder leiding van de coaches Erik 
Otto en Thomas Vader intensief ge-
traind om goed uit de startblokken 
te kunnen komen in de Topklasse. 
En met resultaat. Afgelopen zater-
dag was de afgetekende overwin-
ning het resultaat van gecontro-
leerd spel op hoge snelheid, waar-
in de Qui Vive mannen op alle fron-
ten de betere waren. Slechts in het 
begin van de tweede helft kon Myra 
een vuist maken, maar een derde te-
gentreffer, een prachtige dieptepass 
van Bastiaan Vink, die door Casper 
Wilmink bekwaam langs de kee-
per werd geslagen, betekende het 
definitieve vonnis in een overigens 
sportieve wedstrijd, die uitmuntend 
werd geleid.
Na twintig minuten opende Jasper 
van Hijfte met een fraaie backhand-
flats de score. De druk op het Am-
stelveense doel bleef hoog. Dit re-
sulteerde tien minuten later in een 
tweede doelpunt van Jasper na een 
snelle onderschepping door Stijn 
Kluft. Dit was de ruststand.
In de tweede helft durfde Myra wat 

tegengas te geven, maar door ade-
quaat optreden van keeper Mats 
Kaas en goed uitverdedigen bleef 
een doelpunt voor Myra uit. Keeper 
Kaas hoefde daarna slechts enke-
le keren in actie te komen. Qui Vi-
ve kreeg volop kansen in de twee-
de helft. De spitsen werden steeds 
opnieuw in stelling gebracht door 
goed opereren in de achterhoe-
de en op het middenveld. De der-
de treffer bracht Myra op de knie-
en. Vijf minuten later was het Max 
Brakel die een rebound na een 
schot van Casper Wilmink, verzilver-
de. Tom Günther wist door middel 
van een push laag in de linkerhoek 
een strafcorner te benutten: 0-5. Het 
was Max Brakel die uit een pass van 
Jasper van Hijfte de 0-6 op het sco-
rebord kreeg. Goed ingrijpen van 
Reinout Rovers bracht Stijn Kluft in 
stelling die met een prikballetje de 
Amstelveense keeper het nakijken 
gaf. Op slag van tijd mocht Qui Vi-
ve nog een strafcorner nemen. Een 
‘samba’- corner van Stijn Kluft mis-
lukte, maar de strafcorner die hier-
op volgde bracht met een prachti-
ge hoge push door Tom Günther de 
einduitslag op 0-8 voor de Qui Vive-
mannen. Qui Vive B1 ontmoet be-
langrijke tegenstanders in deze Top-
klasse, die uitzicht biedt op lande-
lijk niveau. Alle wedstrijden in deze 
voorronde vereisen uiterste scherp-
te van alle teamleden. 

Hockeycompetitie
Qui Vive jongens B1 start 
met 8-0 overwinning

Qui Vive toonde zich op het hele veld de meerdere van tegenstander Myra.

Weer bridgen in De Kwakel

Aalsmeer - Het duivenseizoen zit er 
weer op. Al met al was het een wat 
wisselvallig jaar. 
Gelukkig weinig zogenaamde ramp-
vluchten dus dat is een meevaller. 
De laatste vlucht was uit heet Belgi-
sche Nijvel met een gemiddelde af-
stand van 190 km. tot Aalsmeer. 
Gelost op zaterdagmorgen om 09.00 
uur werd het een echte formule 1-
race. 
Ze gingen knoerthard. Met een ge-
middelde snelheid van bijna 130 km. 
per uur werd een duif van de comb. 
van Leeuwen van Grieken als eerste 
afgevlagd. Mede door deze presta-

tie zijn zij 1e kampioen navlucht ge-
worden. De cijfers; ingekorfd 461 
duiven:
1. Comb. van Leeuwen van Grieken; 
2. J. van Duren; 3. G. v.d. Bergen; 4. 
D. Baars; 5. Comb. Wiersma en Zn.; 
6. Comb. van Ackooy; 7. Th. van de 
Wie; 8. A. Kok; 9. C. van Vliet; 10. M. 
de Block; 11. R. van Tilburg.

Eindstand ploegenklassement:
1. Lasbedrijf van Vliet 15976 pnt
2. Zuivelspec. Langelaan 14884 pnt
3. Oerlemans Confectie 14547 pnt
4. A.A. Sloopwerken 14032 pnt
5. Bosman Kassenbouw 13135 pnt.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Duivenseizoen zit er op!

De Kwakel - Met een openingswoord-
je van voorzitster Elly van Nieuwkoop 
werd de aftrap gegeven voor een 
nieuw bridgeseizoen bij Bridge Ver-
eniging De Kwakel in het als altijd 
sfeervolle Dorpshuis De Quakel.  In de 
A lijn aan de kop van de ranglijst op 
deze eerste speelavond van de eerste 
parencompetitie echtpaar van Nieuw-
koop met een score van 63,8% en dat 
was een fractie meer dan paar Elen-
baas-Verhoef met 63,5%. Rees en Ge-
rard van der Post werden met 56,2% 
derde.  Een andere Gerard had wat 
startproblemen en met partner Piet 
van der Poel landde hij daardoor op 
de ondankbare twaalfde en laatste 
plaats met 34,8%. In de B lijn was er 
een invalster die de aandacht op zich 
wist te vestigen. Nel Hamelynck was 
deze avond gestrikt door Gerda Bos-
boom en dat bleek een gouden greep, 

want dit paar werd met 62,9% eerste. 
Regerend clubkampioen Han Mann 
had in de persoon van Fie Brokke een 
nieuwe bridgepartner gevonden en dit 
paar liet meteen even zien dat we dit 
jaar veel van hen kunnen verwach-
ten. Met 60,4% werden zij tweede. 
Mevrouw Tiny Mann wilde niet teveel 
onderdoen voor manlief en met Ria 
Broers eiste zij de derde plaats op met 
55,4%. Trudy Fernhout en Hetty Hout-
man werden met toch nog ruim 40% 
twaalfde. In de C lijn lieten Marianne 
en Huub Kamp zien dat een geheim 
trainingskamp vruchten kan afwerpen. 
59,4% viel hen ten deel en daar was 
niemand tegen op gewassen. De pa-
ren Bulters-Nieuwendijk en Dekker-
de Jong werden tweede en derde met 
resp. 55,6 en 55,2%.
Irene en Annie werden met 40,63% 
elfde en laatste.

Rijsenhout - Op 18 augustus jl. 
heeft de Zonnebloem Rijsenhout 
een drukbezochte en gezellige bin-
gomiddag in De Reede gehouden. 
Fijn was dat weer 4 nieuwe gasten 
welkom geheten konden worden, 
evenals 3 nieuwe gasten uit Bur-
gerveen. Afgelopen vrijdag heeft 
een groot aantal gasten deelgeno-
men aan de jaarlijkse vaardag. Het 
was een mooie tocht, goed weer en 
er kon lekker gegeten en gedron-
ken worden, kortom een succes. De 
week van 8 tot en met 14 septem-

ber is het weer de landelijke ‘Week 
van de Zonnebloem’. De Zonne-
bloem zorgt er voor dat er bij de Fy-
sio- en huisartsenpraktijk weer een 
vaas met zonnebloemen staat. Een 
ieder die iemand weet die wel een 
opkikkertje dan gebruiken, mag dan 
een bloem meenemen en deze dan 
weggeven. 
Op 20 september staat de afdeling 
Rijsenhout natuurlijk op de vereni-
gingenmarkt in De Reede. De vol-
gende bingomiddag is op 13 okto-
ber.

20 September op Verenigingenmarkt

Bingo Zonnebloem Rijsenhout 

Kudelstaart - Vanaf 1 oktober is er 
weer bridgen in het dorpshuis van 
Kudelstaart op woensdagmiddag. 
Vanaf 12.30 kunnen bridgeliefheb-
bers zich elke woensdag aan de zaal 
inschrijven om mee te doen aan een 
bridgedrive. 
De aanvang is vervolgens 13.00 uur. 
Er wordt gespeeld volgens de gel-

dende regels van de NBB, maar de 
gezelligheid zal voorop staan. Het 
inschrijfgeld bedraagt 2 euro per 
persoon. Elke week kan een prijs-
je verdiend worden. Voorlopig wordt 
in één lijn zes ronden van vier ge-
speeld. Voor meer informatie: Bert 
de Bresser, tel. 0297-326226 of mar-
ber@kpnplanet.nl.

Startdatum is 1 oktober
Bridgedrive in Dorpshuis

Amstelveen - Leerlingen van de 
bovenbouw van het Amstelveen 
College gaan van 10 tot 16 septem-
ber met een dames hockeyteam 
naar Dublin. Tijdens de reis staat 
een aantal hockeywedstrijden tegen 
scholen uit Dublin centraal. Het bij-
zondere van de reis is dat het initi-
atief voor de reis en de organisatie 
ervan volledig bij de leerlingen ligt.
Odile Brouwer en Charlotte Wijlhui-
zen zijn de bedenkers van het plan 
om met een schoolteam een hoc-
keyreis te maken. Dit in navolging 
van het mannen voetbalteam, dat in 
2007 een voetbaltoernooi speelde in 
China. In oktober vorig jaar begon-
nen de dames met het uitwerken 
van hun plannen. Via internet ont-
dekten ze dat Ierland een echt hoc-
keyland is. Ze schreven een groot 
aantal Ierse scholen aan, waarna 
enthousiaste reacties volgden. Na-
dat de directie van het Amstelveen 
College de reis had goedgekeurd 

konden de initiatiefnemers verder 
met hun plannen. In februari orga-
niseerden ze selectiewedstrijden, 
waarna een team van vijftien speel-
sters overbleef. Op het programma 
staan nu vier hockeywedstrijden met 
scholen in Dublin. Op twee scholen 
krijgt het hockeyteam een uitgebrei-
de ontvangst. Daarnaast staan aller-
lei culturele activiteiten, shoppen en 
lol maken garant voor een erg leuke 
en boeiende reis.
De leerlingen hebben allerlei spon-
soractiviteiten ondernomen om de 
reis te kunnen betalen. Ze organi-
seerden een schoolfeest en doen op 
29 augustus mee aan een triathlon 
in Almere. Verder is Radio Veroni-
ca binnengehaald als hoofdsponsor 
en zijn sponsoren gevonden voor de 
shirts en de hockeyballen. 
Het team, dat gisteren naar Dublin 
vertrokken is, wordt begeleid door 
een sportleerkracht en een lerares 
Engels van het Amstelveen College. 

‘Ierland echt een hockeyland’
Leerlingen organiseren 
hockeyreis naar Dublin
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Leimuiden - Het is het shantykoor-
De Marconisten gelukt om voor het   
tweede Rabo-shantyfestival, naast 
de shantykoren ’t Kraaiennest, De 
IJsselmannen en de Ringvaartzan-
gers, een vijfde shantykoor aan te 
trekken. Het shantykoor Nortada 
uit IJmuiden heeft zich bereid ver-
klaard om de vrij gekomen plaats 
op zondag 14 september in te vul-
len. Dit koor is opgericht in septem-
ber 1998 en viert dit jaar hun tien 
jarig bestaan. Nortada is Portu-
gees en betekent Noorderwind. Het 

koor bestaat uit achttien zangers en 
twee accordeonisten en staat on-
der leiding van dirigent Arno Hille-
ge. Het repertoire bestaat uit shan-
ty’s, smartlappen en andere vrolijke 
nummers die met de zee te maken 
hebben. Dit koor is aanstaande zon-
dag vanaf 14.00 uur te beluisteren 
op de podia op het Dorpsplein te 
Leimuiden en bij Rooi Kees aan de 
Leimuiderdijk te Leimuiderbrug.  De 
organisatie hoopt op mooi weer. Bij 
storm en regen zal het festival geen 
doorgang vinden.

Koor Nortada ook present 
op Rabo-Shantyfestival

Kudelstaart - Damesvereniging 
Kudelstaart is opgericht in 1953 en 
bestaat dus dit jaar alweer 55 jaar. 
Eens in de maand komen de le-
den op maandagavond bijeen in 
het Dorpshuis van Kudelstaart van 
20.00 tot 22.30 uur. Het programma 
bestaat uit kienen, sinterklaas- of 
kerstavond en creatieve bijeenkom-
sten. Ook worden regelmatig spre-
kers uitgenodigd en worden lezin-
gen gegeven.   In de zomermaanden 
gaat de leden er op uit om onder 
andere te gaan midgetgolfen, naar 
het strand te gaan of een wandeling 
maken. In juni is de jaarlijkse uit-
gaansdag. Er is geen leeftijd aan de 
vereniging verbonden. De leden zijn 
tussen de 30 en ongeveer 70 jaar 
oud. De vereniging bestaat momen-

teel uit 75 leden, maar nieuwe ge-
zichten zijn nog steeds welkom. De 
contributie bedraagt 30 euro. Heeft 
u zin en tijd in een avondje uit? Dan 
bent u van harte welkom op de eer-
ste avond van het nieuwe seizoen 
op maandag 15 september. Tijdens 
de eerste avond wordt de jaarverga-
dering gehouden en staat kienen op 
het programma. Op de agenda ver-
der onder andere nog een informa-
tie-avond over roofvogels op 10 no-
vember, een Hollandse spelletjes-
avond op 12 januari, hoeden- en 
tassenavond op 9 maart en op stap 
met de Nordic Walking-instructeurs 
op 13 april. Kom gezellig langs of bel 
voor inlichtingen naar de dames E. 
van der  Weijden, tel. 368215 en A. 
Runge, tel. 340514.

Damesvereniging houdt 
vergader- en kienavond

Aalsmeer - Tijdens de open monu-
mentendagen op 13 en 14 septem-
ber organiseert de Federatie Haar-
lemse Koren voor de vijfde keer het 
Korenlint. Ruim vijfenzeventig koren 
mogen zich daar twee keer 20 mi-
nuten laten horen op verschillende 
locaties in Haarlem. Alle optredens 
zijn vrij toegankelijk. Meer informa-
tie over het Korenlint en het pro-
gramma van deze twee dagen is te 
vinden op www.federatiehaarlem-
sekoren.nl. Davanti zingt van 13.00 
tot 13.20 uur in de Lutherse Kerk 
aan de Witte Herenstraat 22 en van 
14.00 tot 14.20 uur in de St. Joseph 
Kerk aan de Janstraat 41. Het vijf-
tien leden tellende damesensemble 
zingt al jaren op hoog niveau met el-

kaar. Inmiddels geniet Davanti lan-
delijke bekendheid door haar suc-
cesvolle optreden tijdens het Televi-
sieprogramma Korenslag vorig jaar. 
Het repertoire bestaat uit klassieke 
muziek in de breedste zin van het 
woord. A- capella zang voert hierbij 
de boventoon.

Jubileumconcert
Vijftien jaar geleden ging de afde-
ling ‘meisjeskoor’ van het Aalsmeers 
jeugdkoor verder onder de naam 
Davanti. Om dit te vieren is er een 
jubileumconcert gepland op 7 no-
vember. Meer informatie over Da-
vanti en haar optredens is te vinden 
op www.Davanti.nl of bel met P.  van 
de Berg, tel. 027-322298.

Davanti treedt op tijdens 
korenlint in Haarlem

Open avond Amstel Singers
Amstelveen - De Amstel River Sin-
gers, het dames barbershopkoor 
van Amstelveen, houdt aanstaan-
de dinsdag 16 september een open 
avond. Iedereen die kennis wil ma-
ken met ‘barbershop zingen’ is van 
harte welkom. Bij voldoende nieu-
we leden start het koor een cursus 
barbershop zingen, waarbij in zes 

weken de beginselen van het bar-
bershop zingen worden aangeleerd. 
De open avond is in het Noorddam-
centrum aan de Noorddammerweg 
1 te Amstelveen-Bovenkerk. De deur 
staat open vanaf 20.00 uur. Meer in-
formatie is te vinden op www.am-
stelriversingers.nl of verkrijgbaar via 
telefoonnummer 020-6451608.

Aalsmeer - In de fraaie Oud-Ka-
tholieke kerk aan de Oosteinderweg 
394 vindt op zaterdag 13 september, 
tijdens monumentendag, een uniek 
concert plaats. Bart Klijnsmit zal op 
twee instrumenten uit de pastorie-
collectie werken ten gehore bren-
gen. Onder andere worden werken 
gespeeld van Cesar Franck, Louis 
Vierne en de Nederalndse compo-
nist Cor Kint. De instrumenten die 
bespeeld zullen worden zijn een 
Frans drukwind-harmonium uit 1859 
van Alexandre Debain en een or-
gue-expressive van Victor Mustel uit 

1897. Slechts weinigen zijn in staat 
om deze instrumenten, die een spe-
ciale techniek vereisen, naar beho-
ren te bespelen. Bart Klijnsmit heeft 
zich deze techniek na lange studie 
eigen weten te maken. De grootste 
componisten van hun tijd waren zo 
onder de indruk van dit type instru-
ment, dat zij er op grote schaal voor 
hebben gecomponeerd. 
De toegang is vrij, dus laat u niet 
weerhouden om kennis te maken 
met dit aspect van het rijke negen-
tieneeuwse muziekleven. De aan-
vang is 13.00 uur.

Monumentendag 13 september
Concert op harmonium in 
Oud Katholieke kerk

Aalsmeer - Vogelvereniging 
Aalsmeer houdt vanavond, donder-
dag 11 september, haar maandelijk-
se kontaktavond in buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Voor 
deze avond zijn de dierenartsen N. 
Slooten en J. van Brederode uitge-
nodigd, die ingaan op vogelproble-
men betreffende ziektes en kwa-
len. Natuurlijk kunnen de dames 

een goed advies geven voor de juis-
te behandeling van verschillende 
soorten vogels. Er is voldoende tijd 
gereserveerd om vragen te stellen. 
De onderwerpen zullen tevens op 
het scherm te zien zijn. Het belooft 
een interessante avond te worden 
Iedereen geïnteresseerde is wel-
kom. De avond in buurthuis Horn-
meer begint om 20.00 uur.

Dierenartsen te gast bij 
de Vogelvereniging

Aalsmeer - Het lijkt erop dat de he-
ren van klaverjas club De Hornmeer 
in zwaar water zitten. Weer waren 
het de dames die fl ink om zich heen 
geslagen hebben, en dat moet voor 
de heren een zeer pijnlijke zaak zijn. 
Dat het je eens overkomt is voor te 
stellen, maar twee weken achter-
een, dat geeft te denken. Komende 
vrijdag 12 september is het voor de 
heren de laatste kans om het goed 
te maken, want na vrijdag begint het 
echte werk weer. 
De zaal was weer ruim gevuld, en 
dat geeft toch wel een heerlijk ge-
voel voor het bestuur van De Horn-
meer. Ook deze keer werden door 
de spelers twee goede partijen afge-
wisseld met een matige derde. Heel 
opmerkelijk was verder dat het twee 
bestuursleden waren die de eerste 
plaats voor zich opeisten! Het kop-
pelkaarten is gewonnen door Plony 
de Langen en Bep van Netten met 

5413 punten. Op plaats twee zijn 
Nel Weij en Nico Besselsen geëin-
digd met 5308 punten, op drie Cees 
Joore en Antoon van Rijn met 5075 
punten, op vier Cees Kuggelijn en 
Floor van Engelen met 4896 punten 
en de poedelprijs was voor Grada 
Groenendijk en Marja van de Burgt 
met 3703 punten. Een bijzonderheid 
is wel dat deze dames een kaart-
week end hebben aangeboden ge-
kregen hebben van een sponsor uit 
Aalsmeer, die niet met naam ge-
noemd wil worden. Het jokeren is 
gewonnen door Nel Schouten met 
275 punten en op plaats twee is Ri-
na Tas geëindigd. 
Aanstaande vrijdag 12 september 
is er weer een koppelspeelavond. 
De avond is 20.00 uur, koffi e en 
thee staan vanaf 19.30 uur klaar, en 
plaats van samenkomst is natuurlijk 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.

Heren in zwaar weer bij 
buurtvereniging Hornmeer

Kinderboerderij Boerenvreugd 
aan de Beethovenlaan bestaat 
in 2008 15 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan verschijnt er dit jaar el-
ke twee weken een stuk in deze 
krant over de jarige kinderboer-
derij. Monique van der Linden en 
Huub van Schaik (resp. beheer-
der en vrijwilliger) geven hun ei-
gen kijk op het werk, de organi-
satie, de activiteiten, de bezoe-
kers en gebeurtenissen op Boe-
renvreugd.

Aalsmeer staat bekend om haar 
Westeinderplassen, de waterpartij-
en, de Ringvaart. Het is al water wat 
de klok luidt. In de zomermaanden 
maken we allemaal maar wat graag 
gebruik van het water dat ons ge-
boden wordt. De medewerkers van 
de kinderboerderij kunnen er over 
mee praten: als het warmer is dan 
25 graden moet je, ook als bezoeker, 
dekking zoeken, want dan is het tijd 
voor een watergevecht. Binnen ben 
je veilig, daar wordt niet met wa-
ter gegooid. Eén van de medewer-
kers maakt daar, als het even kan, 
dan ook dankbaar gebruik van. Hij 
steekt zijn hoofd uit het raam van de 
kantine en probeert van bovenaf zijn 
collega’s te raken. U bent gewaar-
schuwd! De gemeente Aalsmeer 
liet enige tijd terug weten grootse 
plannen te hebben met het Horn-
meerpark. Er moet meer water ko-
men, zodat er een soort moeras-
sig gebied ontstaat. Eigenlijk hoeft 
er dus niet zo heel veel te gebeuren 
aan het park, want na een stevige 
regenbui is het hele park, inclusief 
de kinderboerderij, een moerasge-
bied. Probeer maar eens een rond-
je te lopen rondom de boerderij zon-
der natte voeten te krijgen. De drai-
nage en de pomp bij de vijver draai-
en op zo’n moment overuren om al 
het overtollige water van de weides 
kwijt te raken. Helaas blijkt op die 
momenten maar al te vaak, dat de 
waterstand in de naastgelegen sloot 
net zo hoog is als dat van de vijver 
en dat komt neer op hozen met de 
kraan open. 

De dakgoten en regenpijpen van 
de hooiberg kunnen soms het re-

genwater niet verwerken. Dan is het 
een kwestie van uitkijken als je naar 
het voerhok loopt: voor je het weet 
heb je een plons water in je nek. Dat 
gebeurt echter over het algemeen 
maar één keer; het is gelukkig al-
tijd hetzelfde punt waar het water 
naar beneden komt. Ondanks meer-
dere schoonmaakacties en herstel-
werkzaamheden blijft dat ene stuk 
in de goot een zwakke plek, maar 
ach, als je het weet, houd je er re-
kening mee.

Ook voor de dieren heeft (heftige) 
regenval consequenties: ezel Roos 
heeft zeer gevoelige voetjes en 
moet, wanneer het regent, droog lo-
pen. Zij en haar vriendin koe Babs 
zijn dan verplicht enige tijd in hun 
stal en op het pleintje te vertoeven.
Voor de geiten en schapen geldt, 
dat zij op die momenten gebonden 
zijn aan de zandwei; daar is het het 
droogst. Op de hoge stukken van de 
wei is het ook uitkijken geblazen: 
voor je het weet schuif je onderuit. 
En wanneer je de wei naast de vijver 
betreedt na een bui, en dan met na-
me als er dieren lopen, is het goed te 
weten dat je er een schoen of laars 
kwijt kunt raken in de modder. 
Gelukkig werkt de drainage over het 
algemeen prima en is het terrein van 
de kinderboerderij het grootste deel 
van het jaar droog en begaanbaar 
voor iedereen, mens en dier. Vroe-
ger was een groot deel van de het 
terrein onverhard en stonden de 
hooiruiven en voerbakken van de 
grote dieren gewoon op een stuk-
je van de wei.
Eén van de medewerkers had tot 
taak de dieren iedere ochtend hooi 
te geven. Dat deed hij vol overgave 
en stak heel zijn hart in de zorg voor 
de dieren. Dat uitte zich na een fl in-
ke hoosbui in de volgende conver-
satie: Medewerker: het is echt he-
lemaal niks. Begeleiding: hoe be-
doel je dat? Medewerker: het is een 
grote rommel bij de hooiruif. Bege-
leiding: tja, het heeft geregend. Me-
dewerker: ja, maar al die prut is niet 
goed voor de dieren, dan gaan hun 
poten roesten…

Monique van der Linden

Allemaal water

Van boer 
tot vreugdtot vreugdtot vreugd

Caribische feestavond op 
agenda van Oude Veiling
Aalsmeer - De Oude Veiling orga-
niseert op vrijdag 19 september een 
sfeervolle en swingende Caribische 
feestavond in de grote bovenzaal. 
Natuurlijk geheel in sfeer zal de dis-
co van Color Paradise zorgen voor 
de muziek en een gezellige uitstra-
ling. Tropische sferen zullen doen 
denken aan de zonnige stranden en 
palmbomen in het Caribische ge-
bied.

In de kleine zaal kunnen de bezoe-
kers rustig en gezellig zitten met een 
biertje of een lekker wijntje. Vanzelf-
sprekend zijn er zonnige cocktails 
verkrijgbaar. Ook is er tegenwoor-
dig een aparte rookruimte aanwe-
zig. Je hoeft dus niet buiten in de 
regen te staan. De feestavond be-
gint om 20.30 uur en iedereen is van 
harte welkom in De Oude Veiling in 
de Marktstraat.

Bovenkerkse Urbanuskerk 
open op monumentendag
Bovenkerk - De Bovenkerkse Urba-
nuskerk  is op zaterdag 13 septem-
ber van 11.00 tot 16.00 uur geopend 
in het kader van Open Monumen-
tendag. Deze kerk is een van de ve-
le neogotische kerken die gebouwd 
zijn door de vermaarde architect Dr. 
Pierre Cuypers. Zijn bouwstijl is af-
geleid van de middeleeuwse goti-
sche kathedralen, waardoor hij al tij-
dens zijn opleiding geïnspireerd was 
geraakt. De kerk is, nadat de eerste 
gebouwde toren in 1881 was afge-
waaid, in 1888 geheel afgebouwd.
De monumentendag wordt geor-
ganiseerd door de Stichting Vrien-
den van de Bovenkerkse Urbanus 
en er zullen op deze dag rondleidin-
gen worden georganiseerd, die on-
der leiding staan van kunsthistori-

cus Cor Schrama. De rondleidingen 
vinden plaats om 11.30, 12.30, 14.00 
en 15.30 uur. Tevens zullen een aan-
tal kerkattributen worden tentoon-
gesteld die in het verleden en inci-
denteel ook nu nog worden gebruikt 
voor erediensten. Daarnaast zullen 
ook originele bouwtekeningen wor-
den getoond, waarbij een vakman 
uitleg geeft over de betreffende te-
keningen. Dit programma wordt on-
derbroken om 13.30 en om 14.45 
uur door het zangkoor Alegria, die 
dan gedurende een half uur profane 
muziek ten gehore zal brengen.  
Op zondag 14 september is de kerk 
alleen beschikbaar voor genodig-
den in het kader van het 15-jarig ju-
bileum van de hierboven genoemde 
vriendenstichting.

Er was eens een grote doos met ge-
boortekaartjes met heel veel her-
inneringen aan een mooi periode 
van vroedvrouwschap. Maar de ja-
ren verstrijken en de kasten raken 
vol.  Er zijn regelmatig oproepen in 
de krant  van mensen die geboor-
tekaartjes sparen. Zal ik ze dan nu 
maar wegdoen? Zomaar weg doen? 
Eerst maar eens kijken hoeveel het 
er zijn. En dan krijg je het volgen-
de:Veel herinneringen aan  door-
waakte nachten, aan hard werken 
voor moeder en vroedvrouw, aan de 
weelde van een pasgeboren kind. 
Het mee genieten van de vreugde—
in een gezin. Dat zit allemaal ge-
koppeld aan al die kaartjes, waar-
van ik echt niet bij allemaal meer 
de gezichten en namen weet. Maar 
ook wel bij veel, die herinneringen 
oproepen. Ik weet ook dat de her-

innering aan een bevalling levend 
blijft. Mijn jarenlange betrokkenheid 
werpt nog steeds vruchten af. Mijn 
dochter en ik hebben een database 
gemaakt van de kaartjes. Misschien 
zijn er mensen die na jaren nog een 
geboortekaartje willen hebben van 
een dochter, van een zoon, vader of 
moeder. Bij veel mensen ben ik ge-
weest, maar natuurlijk ook bij veel 
mensen niet. Zuster J. van der Eyk 
was mijn collega in deze regio. Het 
plan is een paar maanden de gele-
genheid te geven een kaartje op te 
vragen. Daarna gaan ze naar de ver-
zamelaars. Bel gerust of stuur een 
mail. 
Nel van der Meer–Siekman, tele-
foon 324673, e-mail uiver@wa-
nadoo.nl of Inge van der Meer, 
telefoon 343244, e-mail black-
sie2@wanadoo.nl. 

ingezonden
Geboortekaartjes ‘in de aanbieding’

Aalsmeer - Op donderdagavond 25 
september van 19.30 tot 22.00 start 
bij De Werkschuit een cursus vil-
ten voor gevorderden. De vervolg-
cursus begint met opfrissen van de 
viltkennis. De overige lesavonden 
zullen de cursisten zich voorname-
lijk bezighouden met het vilten van 
werk naar keuze, waarbij de lera-
res hen zal begeleiden. In onderling  
overleg kan er ook een avond wor-
den besteed aan het maken van vil-
ten sieraden of het vilten van een 
shawl. Wie weet wil de groep una-

niem dezelfde tas of hoed maken. 
Mogelijkheden genoeg om ook 
van de vervolgcursus een waar vilt-
feest te maken. Inlichtingen over de 
cursussen is verkrijgbaar via inter-
net  www.gklein.org/wsa/. Opgeven 
kan bij Margot Tepas, telefoonnum-
mer. 0297 340150, e-mail margot.te-
pas@printex-int.com. Folders van 
het complete cursusaanbod van De 
Werkschuit liggen voor geïnteres-
seerden klaar in het gemeentehuis, 
het zwembad, de bibliotheek en de 
boekwinkels.

Cursus ‘Vilten voor gevorderden’
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Op woensdagmiddag 17 september

Kindermatinee met film over 
muis Fievel in Oude Veiling
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
17 september vertoont De Oude 
Veiling voor kinderen in het  kinder-
matinee de film: Fievel in het Wilde 
Westen. De film gaat over Fievel het 
dappere muisje dat alle harten ver-
overd. De familie Mouskewitz ont-
dekt dat het leven in Amerika niet 
over rozen gaat. Tanya droomt van 
een leven als beroemde zangeres, 
terwijl Fievel zichzelf ziet als de ge-
duchte sheriff in het Wilde Westen, 
waar hij al gauw ontdekt dat de ko-
lonisten bestemd zijn om als muis-
burgers te eindigen. Met behulp van 
zijn katvriend Tiger en idool Wylie 
zet Fievel alles in het werk om dit 
snode plan te verijdelen.
De film begint om 14.30 uur, zaal 

open vanaf 14.00 uur. Kinderen be-
talen 3 euro toegang, volwassenen 
die meekomen slechts 1,50 euro. 
De Oude Veiling, Marktstraat 19, tel. 
0297-368378.

Menno Koolhaas (links) en Paddy van Dijk werden eerste en tweede bij de je-
gudtriatlon in Bodegraven. 

Menno eerste, Paddy tweede
Jeugdmulti’s presteren bij 
Triatlon in Bodegraven
Aalsmeer - De jeugd van het Ocea-
nus/Multi Supplies Triathlon Team 
heeft zich bij de triatlon van Bode-
graven weer goed laten zien. Men-
no Koolhaas uit Amstelveen won de 
mini-afstand. Zijn teamgenoot Pad-
dy van Dijk uit Aalsmeer werd twee-
de. De andere Multi’s deden het al-
lemaal goed met veel persoonlijke 
records. Freek de Boer won bij de 
senioren de achtste triatlon. 

Ruime voorsprong
Menno Koolhaas klom na 250 me-
ter zwemmen in een buitenbad als 
eerste op de kant. Daarna gaf hij 
zijn koppositie in de wedstrijd niet 
meer af. Met ruime voorsprong zette 
hij na 10 kilometere fietsen zijn fiets 
terug in het rek en kon zo tijdens 
de afsluitende 2,5 kilometer lopen 
zijn voorsprong behouden. Kool-
haas won daardoor voor de twee-
de keer op rij de jeugdtriatlon van 
Bodegraven. Zijn teamgenoot Pad-
dy van Dijk finishte als tweede in de 
wedstrijd. De Aalsmeerder had met 
zijn tijd van 38.55 minuten zijn tijd 
van een jaar geleden in Bodegraven 
ruim verbeterd. Davy Heysteeg uit 

Aalsmeer finishte in Bodegraven als 
negende in een knappe tijd: 46.59 
minuten. Achter hem finishte team-
genoot Leolis Knook uit Rijsenhout 
op de elfde plek in 50.44 minuten. 
Zijn jongere broertje Bertijn kwam 
op de twaalfde plek bij de jongens 
over de finish in 52.44 minuten. De 
twee broers waren daarmee allebei 
sneller dan vorig jaar in Bodegra-
ven. Janneke Grabijn uit Amstelveen 
werd bij de meisjes derde in 53.16 
minuten. 

Achtste triatlon
Na de mini-triatlon was het de beurt 
aan de oudere triatleten. Freek de 
Boer uit Zwaanshoek won de acht-
ste triatlon met grote voorsprong in 
57.57 minuten. Hij bewees daarmee 
weer op de goede weg terug te zijn. 
In diezelfde wedstrijd moest ook 
John Heysteeg aan de bak, nadat hij 
eerst zijn zoon Davy had aangemoe-
digd. De Aalsmeerder finishte op de 
28e plek bij de heren in 1.09.09 uur. 
Achter hem finishte nog een Mul-
ti-jeugdvader: Pieter Grabijn. Na 
1.10.14 kwam de vader van Janneke 
als 34e bij de heren over de streep. 

Rennen geblazen vanaf 12.00 uur
6 Aalsmeerse scholen op 
pad voor kinderpostzegels
Aalsmeer - Vanaf woensdag 24 
september 12.00 uur gaan in het 
hele land ruim 240.000 kinderen er 
op uit om kinderpostzegels en kaar-
ten te verkopen. Sinds 1948 is het 
elk jaar opnieuw een race om zoveel 
mogelijk bestellingen op te nemen, 
in weer of wind. De afgelopen zestig 
jaar is het doel van de Kinderpost-
zegelactie hetzelfde gebleven: kin-
deren helpen andere kinderen die 
het minder goed hebben. Met het 
ingezamelde geld steunt Stichting 
Kinderpostzegels Nederland hon-
derden projecten in binnen- en bui-
tenland waarin veiligheid en ont-
wikkeling van kinderen in een ach-
terstandspositie centraal staan. Het 
thema van de kinderpostzegelac-
tie dit jaar is: ‘Laat kinderen leren’. 
Goed onderwijs in een veilige om-
geving is van doorslaggevend be-
lang voor de ontwikkeling van kin-
deren. Daarom is het thema van de 
Kinderpostzegelactie dit jaar: ‘Laat 
kinderen leren’. Veel kinderen willen 
of kunnen niet naar school. In Ne-
derland zijn er kinderen die zich on-

veilig voelen omdat ze gepest wor-
den. Naar school gaan is voor hen 
een dagelijks terugkerende straf. 
Kinderpostzegels steunt met de op-
brengst van de Kinderpostzegelac-
tie de landelijke uitrol van de PRI-
MA anti-pestmethode (PRoefIMple-
mentatie Antipest-beleid) om pes-
ten op school tegen te gaan.
In ontwikkelingslanden is onderwijs 
nog steeds niet vanzelfsprekend. Er 
zijn wereldwijd meer dan 100 mil-
joen kinderen die niet naar school 
kunnen. In Senegal bijvoorbeeld 
kunnen kinderen niet naar school 
omdat ze moeten werken voor het 
gezinsinkomen of omdat er in hun 
dorp geen school is. Kinderpostze-
gels maakt in samenwerking met de 
organisatie ENDA in Senegal onder-
wijs voor deze kinderen mogelijk. 

In de gemeente Aalsmeer gaan leer-
lingen van zes scholen op pad met 
kinderpostzegels en -kaarten.
Kijk voor meer informatie over Kin-
derpostzegels op www.kinderpost-
zegels.nl.

Rinze Winters met zijn ijsberenknuffel. Foto: WNF/Ellen Halfwerk.

Meeste geld voor WNF-Rangeractie
Rinze (14) wint VIP-dag in 
Ouwehands Dierenpark
Aalsmeer - Samen met acht an-
dere kinderen is Rinze Winters (14 
jaar) uit Aalsmeer zondag 7 septem-
ber in het zonnetje gezet tijdens de 
VIP-dag in Ouwehands Dierenpark 
Rhenen. De kinderen kregen deze 
bijzondere dag aangeboden, omdat 
zij het meeste geld hebben ingeza-
meld voor de WNF-Rangeractie ‘IJs-
beer in nood.’ In totaal deden 10.107 
kinderen mee aan de actie. Geza-
menlijk haalden zij ruim 540.000 eu-
ro op. Met dit geld kan het Wereld 
Natuur Fonds (WNF) de Noordpool 
koud houden en zo het leefgebied 
van de ijsbeer beschermen. 
De kinderen en hun familie werden 
zondag feestelijk onthaald in de die-
rentuin. Een dierenverzorger gaf ze 
een exclusief kijkje achter de scher-
men bij de ijsberen. Bijzonder was 
het om te zien hoe de ijsberen ge-
voederd werden. Als afsluiting van 
de dag kreeg iedere prijswinnaar 
een Wii spelcomputer, een Wildlife 
bordspel en een grote ijsberenknuf-
fel.

Stijgende temperaturen
WNF-Rangers en andere kinderen 
hebben zich de afgelopen maan-

den op vele manieren ingezet voor 
de WNF-Rangeractie ‘IJsbeer in 
noord’ die 541.500 euro opbracht. 
Naar schatting leven er wereld-
wijd 24.500 ijsberen. Een groot deel 
daarvan leeft in Canada. Door de 
stijgende temperaturen zijn de win-
ters korter en is er minder ijs. Moe-
der en jong hebben dit nodig om in 
een sneeuwhol aan te sterken. Min-
der ijsschotsen houdt in dat het 
jachtgebied kleiner wordt en prooi-
dieren onbereikbaar worden. Daar-
naast leven er in het Noordpoolge-
bied verschillende walvissoorten zo-
als de beloega, de Groenlandse wal-
vis en de noordkaper. Ook leven er 
dieren, zoals de walrus, baardrob, 
poolvos, Groenlandse haai, kabel-
jauw en ijseend.

WNF-Rangerclub
De WNF-Rangerclub is met 95.000 
leden de grootste wilde-dierenclub 
van de wereld. WNF-Rangers ko-
men op voor bedreigde wilde dieren 
en hun leefgebied. De WNF-Ran-
gerclub heeft een eigen clubblad: 
TamTam, een eigen website, www.
rangerclub.nl, en een eigen tv-pro-
gramma: Rangers! bij Jetix. 

Afsluiting project Olympische spelen

Sponsorloop Samen Een
Aalsmeer - Op woensdag 3 septem-
ber was de afsluiting van het project 
Olympische Spelen op OBS Samen 
Een. De afsluiting werd groots ge-
vierd met een heel geslaagde spon-
sorloop. Om 10 uur vertrokken al-
le leerlingen en leerkrachten in gro-
te optocht richting Stokkeland. Deze 
lange stoet werd opgevrolijkt door 
vlaggen van verschillende landen.
Om half 11 was het als eerste de 
beurt aan de kinderen van groep 
1 tot en met 4 om zoveel mogelijk 
rondjes te rennen. Ze werden hier-
bij aangemoedigd door kinderen 
van de bovenbouw. Na 20 minuten 

was het de beurt aan deze kinderen. 
De leerlingen van de groepen 5 tot 
en met 8 moesten een groter rond-
je rennen. Onder aanmoediging van 
vele (groot)-ouders werd door de 
kinderen zoveel mogelijk rondjes 
gelopen. En dit is zeker gelukt! 

De kinderen hadden van te voren 
sponsoren gezocht om zoveel mo-
gelijk geld op te halen voor nieuwe 
sporttenue’s. Een deel van de op-
brengst gaat naar ‘Wings of sup-
port’. Met dit project steunt de open-
bare basisschool in het centrum een 
school in Kenia.

Toch corso in Aalsmeer?!
Aalsmeer -  Speciaal afgelopen za-
terdag 6 september reed er dan toch 
een (kinder)-corso door de straten 
van Aalsmeer. Er is zelfs een tradi-
tionele stop gemaakt bij de Water-
toren. Tien vriendinnen en klasge-
nootjes van goep 7 van basisschool 
De Hoeksteen hebben afgelopen 
zaterdag als opdracht voor een ver-
jaarspartijtje de corsotradtie voort-
gezet. Ieder mocht met echte bloe-
men, steekschuim en binddraad zijn 
eigen fiets versieren. Veel bekijks en 
verwonderde, vooral lovende, blik-
ken met opmerkingingen: “Er zou 
toch geen corso zijn, wat een leuk 
initiatief en onder andere gelukkig, 
toch nog een corso.
Anneke, Dana, Hannah, Hilde, Ivan-
ka, Jessie, Jiska, Jade, Lysanne en 
Mariska hopen met hun creatieve 
actie een aanzet te hebben gegeven 
voor een misschien eenvoudig bloe-
mencorso volgend jaar, dat door ve-
le Aalsmeerders als een groot gemis 
gezien wordt.
Niet alleen deze tieners, maar ook 
vele Aalsmeerders vinden het nog 

steeds onbegrijpelijk dat het hart van 
de bloemenbusiness en de plaats 
waar ‘s werelds grootste Bloemen-
veiling gevestigd is, niet in staat is 
deze nostalgie en tevens promotie 
van Aalsmeer bloemendorp te la-
ten bestaan. Deze creatieve kanjers 
doen wat dat betreft graag mee om 
in ieder geval een (eenvoudig) cor-
so te kunnen presenteren.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens A FIQAS winnen 
Ambiorixcup in België
Aalsmeer - De jongens A van FI-
QAS Aalsmeer reisden zaterdag 6 
september af naar het Belgische 
Tongeren om een toernooi te spe-
len (om de Ambiorixcup). De eer-
ste wedstrijd speelden ze  tegen Lo-
real Venlo. Loreal opende sterk: 3-1, 
maar daarna wisten de Aalsmeer-
se jongens het goed op te pakken 
en door goed verdedigend werk 
en een goed score verloop, liep FI-
QAS Aalsmeer nu uit naar een voor-
sprong: 9-3. Het werd uiteindelijk 
10-5 in het voordeel van Aalsmeer. 
De tweede wedstrijd werd tegen 
United HC Tongeren gespeeld. Ook 
in deze wedstrijd opende de tegen-
partij de score, maar dit werd een 
zeer spannende wedstrijd. Van-
af 4-4 was het steeds Tongeren dat 
een voorsprong nam, maar bij 11-
11 kon het nog steeds alle kanten 
op. Eerst werd het nog 12-11 voor 
Tongeren, maar met nog twee doel-
punten van FIQAS  Aalsmeer in de 
slotfase wisten de jongens ook deze 
tweede wedstrijd winnend af te slui-
ten. De derde wedstrijd was Atomix 
Haacht (België) de tegenstander. 
Ook in deze wedstrijd kwamen de 
Aalsmeerders eerst op achterstand, 
maar die werd halverwege de wed-
strijd omgezet tot een voorsprong 
van 7-3, met name door het snel-
le spel van FIQAS Aalsmeer dat ook 

deze wedstrijd won: 12-5. De vierde 
wedstrijd werd er gespeeld tegen de 
nummer twee van de andere poule. 
Dit was HC Visé uit Belgïe gewor-
den. In deze wedstrijd kwam FIQAS 
Aalsmeer dal snel met 3-0 voor. Een 
tijd lang bleef het verschil drie doel-
punten, maar er werd door de jon-
gens van Aalsmeer zo goed verde-
digd en goed keeperswerk geleverd, 
dat Visé er in de slotfase niet meer 
doorheen kon komen, terwijl de 
Aalsmeerders wel lustig doorgingen 
met scoren. Zo werd ook deze wed-
strijd gewonnen (eindstand van 17-
6) en was de ploeg geplaatst voor 
de finale. Die finale werd gespeeld 
tegen het team van Loreal, waar de 
jongens de eerste wedstrijd van het 
toernooi al tegen gespeeld hadden. 
Die was vrij makkelijk gewonnen, 
maar deze finale gaf een heel an-
der scoreverloop. De strijd ging in 
de beginfase behoorlijk gelijk op, tot 
de Aalsmeerse jongens vanaf een 
4-3 stand wisten uit te lopen tot een 
voorsprong van vier doelpunten: 8-
4. Maar Loreal gaf zich nog lang niet 
gewonnen en kwam met drie doel-
punten op rij terug, tot 8-7. Het werd 
dus echt een super spannende fi-
nale, waarbij Aalsmeer uiteindelijk 
als winnaar uit de bus kwam: 12-11 
en de beker mee naar huis mocht 
nemen. 

‘Enzo’ in poppentheater
Amstelveen - Op woensdag 17 sep-
tember om 14.30 uur brengt Pop-
pentheater Vlinders & Co uit België 
de voorstelling ‘Enzo, de rode wolf’.
Enzo, de kleine, lieve wolf met zijn 
rode pels, is anders dan de ande-
re wolven. Hij lust alleen maar pas-
ta met tomatensaus. Als hij op een 
dag de wijde wereld intrekt, op 
zoek naar een eigen plekje, sluit hij 
vriendschap met Lisa, het schaap. 

Ze vestigen zich in een vallei en vin-
den er onderdak en een baantje bij 
meneer Knor, de pizzabakker. Hun 
leven verloopt naar wens. Tot op een 
dag Lisa een pizza moet leveren bij 
de familie Wolf boven op de berg. 
Toegangsprijs is 7 euro. Reserveren 
kan op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 14.00 uur 
via 020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl

Inleveren ‘crea-watertorens’ 
kan nog tot 15 september!
Aalsmeer 2000 organiseert een te-
kenwedstrijd voor kinderen. Dit in 
het kader van de 80-jarige verjaar-
dag van het mooie monument aan 
de Westeinder. Jongens en meiden 
die de watertoren zo mooi of apart 
mogelijk kunnen natekenen ma-
ken kans op mooie prijzen! Inleve-
ren kan nog tot 15 september. Op 
de kindermiddag in de watertoren - 
6 september - kwamen diverse kin-
deren al aanlopen met hun inzen-
ding. “Maar... er moeten toch véél 
meer creatieve kids zijn in Aalsmeer 
en Kudelstaart”, vraagt de organise-
rende stichting zich af. 
Ook ‘oudere’ kinderen mogen mee-
doen. Wie weet wil jij wel architect 
of bouwkundige worden? Maak een 
zo mooi mogelijke afbeelding van 
de watertoren, die bekend staat als 
een van de allermooiste van Neder-
land, en val in de prijzen. Als de in-
zendingen binnen zijn, worden drie 
geldbedragen uitgeloofd. De mooi-
ste ‘watertoren’ is goed voor 60 eu-
ro, de tweede prijs bedraagt 40 eu-
ro en de derde 20 euro. Daar kun je 
leuke dingen voor kopen! Meer we-
ten? bel 06-50284402. 

Ballonnenwedstrijd
Al heel wat teruggestuurde kaart-
jes heeft ‘Aalsmeer 2000’ ontvangen, 
naar aanleiding van de ballonnen-
wedstrijd op 6 september. De flinke 
wind heeft gezorgd dat de ballon-
nen best ver zijn gewaaid! 
De organisatie wacht echter nog 
even voordat ze de prijzen uitlooft. 

Wie weet moet de ‘verste’ nog bin-
nenkomen. De bedoeling is om de 
prijzen van zowel de ballonnen als 
de tekeningen tegelijkertijd uit te 
reiken. 

Dit is de inzending van de 8-jarige 
Lulu-may uit Kudelstaart. Tijdens de 
Kindermiddag op 6 september wer-
den al heel wat leuke watertorencre-
aties ingeleverd, waaronder dit kleu-
rige exemplaar. Nog steeds kun je 
meedoen! Stuur  je getekende (of 
geverfde enz.) watertoren in bij: PR 
Watertoren, Bisschop Koenraadstraat 
2, 1433 HS Kudelstaart. Afgeven kan 
ook dit weekend in de watertoren.

Weer jeugddarts
Kudelstaart - In sportcafé de 
Proosdijhal vinden dit najaar jeudd-
arts toernooien plaats onder de noe-
mer ‘let’s play darts’. Het eerstvol-

gende toernooi vindt plaats op za-
terdag 27 september, aanvang 14.00 
uur. Deelname bedraag 1 euro per 
persoon. Het toernooi is zowel voor 
pupillen aspiranten en junioren. In-
fo: 0297-327823 06-24504321. 
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AALSMEER FESTIVAL

Van 8 tot en met 14 september in tent Praamplein

Vanavond Miss verkiezing 
in Feestweek Aalsmeer
Aalsmeer - De feestweek is maan-
dag 8 september jl. van start gegaan 
met allereerst de SPIE-spelavond in 
de tent op het Praamplein. Dinsdag 
kregen de gehandicapten de ‘dag 
van hun leven’ en stond de eerste 
Aalsmeerse Fashion Night op het 
programma. Woensdag vond de tra-
ditionele Rabo-kindermiddag plaats 
en ‘s avonds lieten de Aalsmeerse 
bands Mac Jigger en de Hucksters 
van zich horen in de tent. Vandaag, 
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? 

Jan, Monique en 3 J’s
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
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. 

Dutch party
Vrijdagavond wordt u/jij uitgeno-
digd voor een beregezellige Dut-
ch Party met optredens van dj Mar-
tijn, de van het songfestival beken-

de zangeres Glennis Grace, volks-
lieveling Wolter Kroes en de vrien-
den van Jan Smit, Nick Schilder op 
gitaar en zang en zanger Simon Kei-
zer. De Dutch Party begint om 20.30 
uur, zaal open vanaf 20.00 uur, en 
de toegang bedraag 17 euro in de 
voorverkoop en 20 euro aan de zaal 
(indien voorradig). 

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). 

Vanavond, donderdag 11 september, strijden deze dames voor de titel Miss Aalsmeer. Wendy Guldemeester, Francine 
van Strien, Jolien Meijer, Laura Berghoef, Wilma van Tol, Nicky Held en Fanny Eigenhuis. Niet op de foto, maar wel in de 
strijd voor de titel zijn tevens Daisy Outshoorn en Henrieta Duchonova. Foto Lindy Sietsema.
 
 

SPIE trakteert op oud-Aalsmeers spel in feesttent

Al ‘nat pak’ voor start van 
pramenrace deze zaterdag
Aalsmeer - De eerste avond in de 
feesttent wordt, bijna traditiege-
trouw, verzorgd door de Stichting 
Pramenrace In Ere. De organisatie 
van de pramenrace bedenkt jaar-
lijks een spel waarmee de deelne-
mers een hoge (of niet) startnote-
ring kunnen winnen. Het thema van 
alweer de 23ste pramenrace is ‘Ho-
ren, zien, zwijgen en 2008 andere’ 
en daarom was een oud-Aalsmeers 
spel uit de kast gehaald. 

Water naar de Poel dragen stond 
maandag 8 september op het pro-
gramma en dit betekende voor de 
meeste racers al een ‘nat pak’ voor 
aanvang van de pramenrace. Aan-

staande zaterdag 13 september is 
dé dag van de tocht der tochten. 
Om 12.30 uur is de start bij de Pont-
weg in Oost en de eerste snelle ra-
cers worden vanaf 15.00 uur bij het 
Praamplein verwacht. De prijsuitrei-
king begint om 17.00 uur in de tent. 

De deelnemers wacht overigens 
eerst nog het palaver op vrijdag-
avond 12 september in de VVA-kan-
tine aan de Dreef waar de startzak 
met ook de laatste opdracht aan de 
teams wordt uitgereikt en de zater-
dag begint natuurlijk met een ge-
zellig en voedzaam pramenontbijt 
vanaf 8.00 uur bij het Drijfhuis aan 
de Uiterweg. Voor meer nieuwtjes, 

weetjes, etc. over de pramenrace is 
bladeren in de Praambode een aan-
rader!

Definitieve startvolgorde
Het waterspel afgelopen maandag 
heeft bepaald welke teams aan-
staande zaterdag 13 september 
als eersten en wie als laatsten mo-
gen vertrekken bij de Pontweg.  Er 
wordt gevaren in vier categorieën. 
Eerst mogen de snelle deelnemers 
het ruime sop van de Ringvaart kie-
zen, daarna zal het startschot klin-
ken voor de bokken en de dames-
teams en daarna mag de grootste 
groep deelnemers, de recreanten, 
de penta-motor aantrekken. 

Demoraces met klassieke 
motoren in Hornmeer
Aalsmeer - Tijdens de zevende edi-
tie van de Historische Bloemenrace 
Aalsmeer (HiBRA) komende zondag 
kunnen liefhebbers van motor- en 
autosport hun hart weer ophalen. 
Op bedrijventerrein Hornmeer zijn 
de hele dag demoraces met klassie-
ke motoren en rallyauto’s. Ook naast 
het circuit staan diverse attracties 
op het programma. 
Liefhebbers van snelheid hoeven 
komende zondag niet naar het au-
tocircuit van Zandvoort. De zevende 
editie van de HiBRA heeft genoeg te 
bieden om Aalsmeer voor één dag 
het Mekka van de motor- en auto-
sport te mogen noemen. Vooral de 
demoraces met klassieke motoren 
(van bouwjaar 1972 of eerder) ma-
ken het evenement uniek. 

De HiBRA is inmiddels uitgegroeid 
tot een waar begrip onder coureurs 
en publiek. Het evenement trekt 
jaarlijks naar schatting meer dan 
tienduizend bezoekers en mag zich 
daarmee tot de grotere publiekseve-
nementen in de regio rekenen. 

Flynth Zijspan Bokaal
Het gratis toegankelijke spektakel 
gaat rond de klok van 11.00 uur van 
start. Dan wordt er door alle klassen 
een trainingsmanche gereden van 
ongeveer tien minuten. Na een kor-
te pauze wordt vervolgens gestart 
met de demoraces. De motoren met 
zijspan zorgen voor een spectacu-
lair onderdeel van de demonstraties. 
Dit jaar strijden de zijspancoureurs 
om de Flynth Zijspan Bokaal, ver-
noemd naar de hoofdsponsor van 
de HiBRA. 

Naast de demoraces met klassieke 
motoren is er dit jaar op het circuit 
ook aandacht voor autosport. De 
top van de Nederlandse rallysport 
is zondag aanwezig met het KN-
AF Talent First team. De jonge cou-
reurs krijgen in dit team met onder-
steuning van het NOC*NSF en au-
tosportfederatie KNAF de kans zich 
te ontwikkelen in de rallysport. Hans 
Weis junior is een van de twee van 
de jonge coureurs die in Aalsmeer 
zijn rijkunsten laat zien. Na die de-

monstratie is de auto, waarmee de 
coureurs ook aan het junior we-
reldkampioenschap rallyrijden mee-
doen, ook stilstaand te bewonde-
ren. 
 
Formule 1 simulator
Op bedrijventerrein Hornmeer zijn 
ook naast het circuit allerlei activi-
teiten op autosport gebied te bele-
ven. Op het Horticoopplein aan de 
Lakenblekerstraat kunt u, in samen-
werking met ING Bank, genieten van 
de ING Formule 1 Roadshow. In één 
van de twee Formule 1 simulatoren 
kunt u zelf ervaren hoe het is om als 
Fernando Alonso of Nelsinho Piquet 
een Formule 1 race te rijden. Op het 
Horticoop terrein worden ook de-
monstraties met quad´s gegeven en 
zorgen Auto Maas, Auto Bouw Ser-
vice uit Kudelstaart en Mercedes G-
Center uit Bovenkerk voor specta-
culaire presentaties. Kortom: de Hi-
BRA 2008 heeft wederom alle ingre-
diënten in zich voor een dag vol au-
to- en motorsport. Kijk voor meer in-
formatie op: www.hibra-aalsmeer.nl 

Eind	 Categorie/naam	 Captain

 SNELHEID
1 Dicht en Vast Marco Offerman
2 Poelduikers Ronald Pennne
3 Stenhuis Maatjes Jordy Brouwer
4 Legale Beppies Marja v/d Schilden
5 Uniek Bram Baardse
6 WWW.Drijfhuis.NL Arno Verhoeve
7 Drijfhuis 5 J. v/d Polder
8 Ockernockel 2 Arie v/d Schilden
9 De Eerebajeplokkers C. v/d Schilden
10 St. Oud Aalsmeer Hans Alderden
11 De Witte van Leeuwens Piet van Leeuwen
12 De Stoppies H.A. Spaargaren
13 ‘t Wije Gat Bob Kooy
14 ‘t Molmme Goedje C.A. de Moor
15 ‘t Allegaartje Cees Piet
16 De Gemiste Kans Ronald Onclin
17 De Barrrel Piet Pannekoek
18 Union Junior Ronald van Leeuwen
19 De Paalzitter M.L. Verbruggen
20 DIP Henk van Leeuwen
21 Tot dat ‘t Zinkt Danny Lanser
22 Aquaprama Willem v/d Polder
 
 BOKKEN  
 
23 The Black Pearl Frans v/d Meer
24 Aaltje Bagger Henk Jansen
25 De Wijzen uit ‘t Oosten Rolf Maarse
26 De Bojem Pieter Hulsbos
27 Frau Schöderbuck André van de Poppe
28 De Achterste Zaal Rens Blauwkuip
29 De Praam van PvP J. Bos
30 De Beurtskippers Richard Pannekoek
31 De Titanic Willem Dijt
32 Kees K en de Godmajoor Willem Groen
33 De Poelderboys Joost Zandstra
34 Abra-CaHaDiBa Derk Heemskerk
35 Diepe kelen Patrick Spaander
36 De Ideale Schoonzonen Johan van Arkel
37 De Kersentuin P.H. Kersloot
38 Bokkie Beh M. Uiterwijk
39 Het Seringenland A. Buis
40 Meubeltjes 1 J. v/d Schilden
41 Nattevoetjes.nl Richard Kortenoeven
42 Hemels Bier Sven Snel
43 De Feestbeesten Ferry Marbus

 DAMES	TEAMS
45 De Vriesinnen Thea Dijt
46 Praamangels Fleur Moolhuijsen
47 Team 207 Connie Stokman/Ann Hansen
48 10 PK Franka Zwetsloot
49 De Houtluizen 1 Claudia v/d Laarse
50 De Beachlady*s Jolanda Turk
51 Cleefmuisjes op het water K.K.T. Visser
52 BLOEMM Elise Moolhuijsen
53 Candy Girls Cindy Veerman
54 Bad*T*Girls Wilma Hoogenboom
55 De Vrouwen van... Petra Jansen
56 De Witte Wieven Karin van Leeuwen
57 De Pleedies I. Anema

 RECREANTEN
59 De Bierbaron Klaas van Leeuwen
60 Janssens 2 H. Janssens
61 De Dekzwabbers Koen Bakker
62 Beachbikkels Ruud Vismans
63 De Gouwe Tientjes Henk Maarse
64 Gouwe Rokken Esther Gouwerok

65 Team Turbana  Jerry Tukker
66 Team Ome Dirk Jan Jongkind
67 Heerenmetijd Bertus Heeren
68 Ons Praem Martin de Vries
69 De vreeselijke Vreekens Ed Vreeken
70 Neeltje Jacoba Marcel van Langeraad
71 Recreatiever. de Kleine Brug W. Heeren
72 Tuuteblik J.H. Strampel
73 Keurig Gedaan Pieter Maarsen 

74 Keurig gedaan Peter Maarsen
75 Buijte Durrrup Albert Maarse
76 De Kurkentrekkers Frank Karssing
77 De Vlijtbuiters Tom de Vries
78 Rentapraam.com Martin Eveleens
79 Dirrekies Gaatje Jacco Arendse
80 De Pitspoezen Britt Visser
81 Spraam Peter Sparnaaij
82 ‘t Open Eind Marcel van Tol
83 Wie de schoen past trek hem aan G Spaargaren
84 De Nachtwacht Paula Verbeek
85 Jacob Pekkie H. Kennedy
86 Kees Bonkezak Maarten Maarse
87 Het D(r)onkere End Erik van den Beitel
88 Tam-Tam Evelyn Vurens van Es
89 Veni Vidi Vici Dennis van Veen
90 Mis ‘S’ Helwegen M.M. van Bers
91 ‘t Vooroordeel Piet Boom
92 Bledje 92 Rob Penha
93 Piet Keuregies Preem Rody Peters
94 Het Witje Witte van Tol
95 De Farregatters L.S. de Vries
96 Pacific Princess Jeroen Dikkeboom
97 Bluskater Aad Rekelhof
98 PAP Arjan de Vos
99 Polder Power Richard Hofstede
100 De Reebonk W. ter Reehorst
101 Grote Pino Ton van Veen
102 De Lemo’s  Leo Moolhuijsen
103 De Optimale Achter Blijvers P-H Buskermolen
104 Een ons Geluk Nico Delwel
105 d’Weilers Jan de Weille
106 Aprameja Aldert Leegwater
107 Gang is Alles Ron van Leeuwen
108 Raketjes Stephan Tromp
109 De Harde Bezems Pieter de Vries
110 De Weijekoppen Jack Weij
111 De Barreltjes Frank de Vries
112 Dattifloat-team Andrew Pommerel
113 Slecht Blauw Tom Otto
114 Van Begin tot ‘t End Jan Jorrit Eveleens
115 Afterdorst Henk Spaargaren
116 De Prutpraam M. van Vuren
117 Mozes Kees Alderden
118 Praamchicks on a Mission Jill Berk
119 Rondje Omweg Marcel Harting
120 Alupra  Willem Fokker
121 De Pinta’s Rene Visser
122 Historische Tuin 2 J.W. Wegman
123 De Kikker G. Eveleens
124 Kipara Jack Bakker
125 Praa-M-aatje R.L.A. Stolwijk
126 De Hoge Dijk M. Ceelen
127 De Passaat C. Braakman jr.
128 De Zwarte Ruiter Peter Stokman
129 Het Witte Hek Auke Ceelen
130 Hermamixers P.M. Buys
131 De Drifters Andre v/d Drift
132 De Koperen Ketel Richard Vos
133 De Lichte Maan C. van Dam
134 De ouwe doos Bas Pannekoek
135 De Sloepies J.L. Eveleens

ONDERSTAAND	DE	DEFINITIEVE	STARTVOLGORDE:
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AALSMEER FESTIVAL
Zaterdag 13 en zondag 14 september

Sporen zoeken tijdens open 
monumentenweekend
Aalsmeer - Op zaterdag 13 en zon-
dag 14 september vinden de jaar-
lijkse open monumentendagen 
plaats. Het weekend staat lande-
lijk in het teken van sporen en ook 
in Aalsmeer kunnen de deelne-
mers op ‘jacht naar sporen’. Sporen 
is een breed thema waarvan in el-
ke gemeente aanknopingspunten 
te vinden zijn. Sporen zijn te vinden 
in straten en gebouwen in dorpen, 
in het landschap en op het water. 
De commissie monumenten van de 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
heeft dit weekend sporentochten 
uitgestippeld te voet, per fiets en/
of al varend. Er is een speciale wan-
delroute uitgezet en deze is geïnspi-
reerd op het Nederlandse deel van 
het pelgrimspad. De start is bij de ro-
tonde bij de brug over de Ringvaart 
die de verbinding vormt met de bos-
rand van het Amsterdamse bos en 
Schiphol-Oost. Via de mr. Jac. Tak-
kade passeren de wandelaars mo-
lens, de schinkel- en de oosteinder-
poelpolder en wordt hen onder an-
dere een blik gegund op de aanleg 
van de nieuwe N201. De fietstocht 
start bij de Historische Tuin aan de 
Uiterweg en volgt via het Stokke-
land, de Stommeerkade en de Hel-
ling langs sporen van tuinbouwge-
bieden en droog gemalen polders. 
Zowel de fiets- als de wandelrou-
te kunnen deelnemers op eigen ge-
legenheid en te allen tijden starten. 

Rustpunt tijdens beide tochten is 
de watertoren aan de Kudelstaart-
seweg waar de fietsers en wande-
laars iets kunnen drinken en eten en 
op live-muziek worden getrakteerd. 
In tegenstelling tot de wandel- en 
fietsroute kan de vaartocht alleen 
op zondag 14 september gemaakt 
worden. Captain Henk van Leeuwen 
gaat sporen zoeken met liefhebbers 
op de Westeinderplassen. ‘Varen 
door de ontginning’ is het thema en 
reken maar dat er op het water van 
de Poel tal van ontginningssporen 
te vinden zijn. De start van de vaar-
tocht is bij de Westeinder Rondvaart 
op het Praamplein. 

Bijzonder routeboekje
Ter gelegenheid van de jaarlijk-
se Open Monumentendagen op 13 
en 14 september as, heeft de werk-
groep monumenten en architec-
tuur van de stichting Kunst Cultuur 
Aalsmeer een boekje samengesteld 
waarin drie routes door Aalsmeer 
beschreven staan. Neem de tijd 
om Aalsmeer wandelend, fietsend 
en varend per éénmalige rondvaart, 
te verkennen. U vindt in het boekje 
niet alleen de routes maar ook oude 
foto’s en interessante feiten over de 
geschiedenis van Aalsmeer.
Dit boekje met alle bijzonderheden, 
is helemaal gratis te verkrijgen bij 
de drie boekhuizen, de Historische 
Tuin en de bibliotheek in Aalsmeer.

Nog tot en met zaterdag
Verlichte tuinen Uiterweg
Aalsmeer - Sinds vrijdag 5 septem-
ber zijn de lichtjes weer aan in tui-
nen op de Uiterweg. Door het team 
Buurtverlichters zijn diverse open-
bare plekken en bruggen in de 
schijnwerpers gezet. Ook zo be-
nieuwd hoe de buurters dit jaar hun 
tuinen en waterpartijen in het licht-
zonnetje hebben gezet? Zeker gaan 
kijken! 
Aangeraden wordt zoveel moge-
lijk de tuinen per fiets of al wande-
lend te gaan bekijken. De Uiterweg 
loopt dood en draaien met auto’s is 
niet gemakkelijk. Om extra gezellig-

heid aan de verlichte buurt te ge-
ven, zijn nagenoeg iedere avond ac-
tiviteiten georganiseerd. Maandag 
was er prikburren, dinsdag klonken 
zeemansliederen op de buurt en 
woensdag presenteerden de Dip-
pers een waar buurtslootspektakel. 

Vanavond, donderdag 11 septem-
ber kan meegezongen worden met 
smartlappenkoor Denk aan de Bu-
ren op het schoolplein aan de Uiter-
weg 154 vanaf 21.00 uur. De verlich-
te tuinen zijn tot en met zaterdag 13 
september te bewonderen.

Eerste wedstrijd groot succes
Familie Hansen op dreef 
bij prikburkampioenschap
Aalsmeer - Maandag 8 septem-
ber vond het eerste kampioenschap 
prikburren van de Uiterweg plaats. 
De meeste aanwezigen waren twij-
felachtig over de kwaliteit van de 
ondergrond, maar mondjesmaat 
werd toch ingeschreven. De koek 
en zopietent draaide op volle toeren 
en de liters chocomel werden uit-
geschonken. De jeugd ging als eer-
ste van start.De jongens en meis-
jes scheerden over het zwarte glim-
mende ijs en waren in rap tempo te-
rug op de finischlijn. Na twee man-
ches bleek Anne-Marie Hansen de 
snelste met 48 seconden. Michelle 
Groenewege eindigde op de twee-
de plaats en Noortje van der Meer 
werdderde.
Bij de jongens op de derde plaats 
Kees Oussoren, tweede Ricki Rossi-
ni en de eerste plaats was voor Luuk 
Persoon. Bij de dames werd het erg 

spannend. Het werd een dolle strijd  
en uiteindelijk bleek Nikki van der 
Meer de snelste. Helma Persoon 
bereikte de tweede plaats en Sel-
ma van der Meer de derde plaats. 
De mannen maakten er een vurig 
spektakel van. De vonken vlogen er 
van af en menigeen belandde in de 
‘sneeuwrand’ of bijna in een wak!
Uiteindelijk eindigde Peter Maarsen 
op de derde plaats, Hans van der 
Meer op de tweede en Jan-Willem 
Hansen op de eerste plaats met een 
record van 40,1 seconden.
Het staat al vast dat er volgend 
jaar wederom gestreden gaat wor-
den om dit record te breken. De be-
langstelling is er groot genoeg voor 
en de eigenaar van de buitenge-
woon mooie zwarte baan stelt deze 
opnieuw voor volgend jaar ter be-
schikking. De IJsclub kijkt terug  op 
een zeer geslaagd evenement.

Nog een prijs bij pramenrace
Nieuw: Westeindergate
Aalsmeer - Er is een nieuwe prijs in 
het leven geroepen  bij de Pramen-
race: The Westeindergate. De Prijs 
is voor het team wat het SPIE be-
stuur op de meest foutieve manier 
weet om te kopen. De omkopingen 
zijn overigens al in volle gang. Geld, 
pizza’s, drank, bloemen en noem 
maar op. Er is zelfs al aangeboden 

aan SPIE- voorzitster Erna van den 
Heuvel om haar huis te schilderen. 
Helaas gelden beloftes niet als om-
koping! Je kan nog steeds in aan-
merking komen voor de prijs, tijdens 
de race kan alles afgegeven worden 
bij de juryboot! Tijdens het juryover-
leg, wordt er gekeken welk team de 
Westeindergate ontvangt.

Ook op dinsdag was de Dorpsloop van Aalsmeer. Voor de jeugd was een par-
cours van 1 en 2 kilometer uitgezet in de straten in het centrum. De deelne-
mers aan de 10 kilometer werden na een kort rondje dorp de Uiterweg op en 
neer gestuurd. De jeugd was overigens goed vertegenwoordigd bij dit spor-
tieve evenement. De één liep zijn of haar kilometer met gemak, de ander had 
wel een beetje aanmoediging nodig van een volwassen loper. Het maakt niet 
uit, de finish werd door iedereen bereikt en een medaille is de klinkende be-
vestiging van dit goede resultaat!

Dorpsloop voor jong en oud

Gezellig druk was het woensdag in de tent tijdens de Rabo Kindermiddag. De 
jongens en meisjes werden getrakteerd op de show ‘Op ‘t puntje van je stoel’ 
met Joke Smith en Wim Uijtdewilligen. Een combinatie van comedy, kinderpop 
en interactie werd gepreseneteerd en gewaardeerd door de kids. Ook was er 
voor ieder kind een suikerspin en een ballon.

Gezellige kindermiddag

Gehandicaptenmiddag in feesttent
Dag van je Leven surprise-
party voor clown Berry
Aalsmeer - Stichting Dag van je 
Leven organiseerde dinsdag 9 sep-
tember een groot feest voor mensen 
met een lichamelijke en/of verstan-
delijke beperking in de feesttent op 
het Praamplein. Vanuit verschillende 
woonvoorzieningen en dagcentra 
van Ons Tweede Thuis en stichting 
De Bruggen uit Aalsmeer, Nieuw-
veen, Amstelveen en Uithoorn kwa-
men circa 250 gasten voor een paar 
gezellige uurtjes feesten.
De populaire clown Berry Merlin is 
een graag geziene gast op alle fees-
ten van Stichting Dag van je Leven. 
Helaas is hij lange tijd uit de rou-
latie geweest door een auto onge-
luk, maar door keihard werken aan 
zijn revalidatie en zijn doorzettings-

vermogen, kon dinsdag zijn terug-
komst gevierd worden met een su-
priseparty. Berry werd toegezon-
gen door Sandra Swart, Gene Travis, 
Rene Eshuijs, Eric Newman en na-
tuurlijk vele gasten uit het publiek. 
Hij kreeg zelfs cadeautjes en lieve 
kaarten. Vele vrienden en fans van 
Berry hadden zich voor deze speci-
ale gelegenheid ook als clown ver-
kleed. Ook burgemeester Pieter Lit-
jens kwam, samen met wethouder 
Jaap Overbeek, een kijkje nemen 
in de feesttent, wat het bestuur van 
Stichting Dag van je Leven een zeer 
grote eer vond. Vele polonaises later 
gingen de feestvierders met schorre 
kelen en zere voetjes zeer voldaan 
weer naar huis.

Toegangskaart is waardebon!
Ook op mode-gebied is 
Aalsmeer helemaal thuis
Aalsmeer - De eerste Aalsmeer-
se Fashion Night vond jl. dinsdag 
9 september plaats in de feesttent. 
Twaalf modezaken uit onze gemeen-
te trakteerden de bezoekers op een 
gevarieerde show op muziek. Kle-
ding, schoenen, juwelen en brillen 
werden apart en in combinatie met 
elkaar op de catwalk getoond door 
professionele modellen en voorzien 
van een kort verhaal door de pre-
sentator. Geen lange omschrijvin-
gen met details, maar pakkende tek-
sten over de winkels zelf schalden 
de zaal in. Ongeveer 500 inwoners, 
voornamelijk vrouwen, woonden de 
show bij en allen hadden goed zicht. 
De stoelen waren rond de catwalk 
gesitueerd en de extra spots zorg-
den er voor dat de mannequins let-
terlijk in de schijnwerpers stonden. 
Voor aanvang stonden de bezoe-
kers in de rij voor de tent, eenmaal 
binnen was de sfeer gemoedelijk en 
waren zowel de deelnemende on-
dernemers als de bezoekers vol ver-

wachting. Applaus klonk na de pre-
sentaties, natuurlijk was dit harder 
bij de mannelijke showers, en be-
wondering was er alom voor de iet-
wat verlegen kinderen. In de pauze 
was het podium voor de Aalsmeer-
se zanger Dirk Box. Daarna volg-
de een tweede presentatie met op-
nieuw een flitsende show van de 
twaalf winkels waar Aalsmeer best 
trots op mag zijn! De Fashion Night 
heeft laten zien dat Aalsmeer ook op 
mode-gebied veel en divers te bie-
den heeft. 
Iets van uw/jouw gading gezien? Ga 
het dorp in met de toegangskaart 
van de modeshow, want deze is ‘ge-
woon’ nog 12,50 euro waard en kan 
ingeruild worden voor een aankoop 
bij Beau Grandes, Big L, Denise Fa-
shion, Van de Schilden Lingerie, 
Small Talk, de Studio, Teddy’s Kin-
der- en positiemode, Hans Heij mo-
deschoenen, Henrita Schoenen, Ed 
Kriek Optiek, Sparnaaij Juweliers en 
Trendy Hair. Veel winkelplezier!


