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Vanavond raad, beraad en weer raad

Eerste fractieondersteuner doet 
intrede in Aalsmeerse politiek
Aalsmeer - Met de raad begint 
vanavond, donderdag 10 septem-
ber, de vergaderavond van burge-
meester, wethouders en de fracties. 
Om 20.00 uur neemt burgemees-
ter Pieter Litjens de voorzittersha-
mer ter hand in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Dat aangevangen 
wordt met de raad heeft te maken 
met twee officiële momenten, het 
afleggen van de eed door de plaats-
vervangend griffier en het aanstel-
len van fractieondersteuner Teun 
Treur bij de VVD. In de aanloop naar 
de verkiezingen is de wens geuit om 
belangstellenden voor de plaatse-
lijke politiek mee te laten draaien 
in het raadswerk. Per partij kunnen 
twee fractieassistenten aangewezen 
worden en maximaal drie fractieon-
dersteuners. Deze hebben de taak 
om enerzijds de inwoners enthousi-
ast te maken voor het raadswerk en 
raadsleden te werven in de aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2010, anderzijds kunnen zij 
aangesteld worden ter ondersteu-
ning van de fractie. Een fractieon-
dersteuner wordt overigens niet 
gelijk gesteld met een fractieassi-
stent. Een fractieondersteuner ont-
vangt via de e-mail de openbare 
stukken, maar ontvangt geen ver-
goeding in de vorm van presentie-
geld. Een fractieondersteuner heeft 
wel recht op toegang tot de open-
bare vergaderingen van het beraad 
en de raad, maar heeft geen recht 
deel te nemen aan de beraadsla-
gingen en mag hij of zij niet optre-

den als woordvoerder van de frac-
tie tijdens vergaderingen. Ook wordt 
geen toegang verleend voor beslo-
ten raadsbijeenkomsten en kennis 
nemen van vertrouwelijke stukken 
en inzien van informatie waarop ge-
heimhouding is opgelegd, is uit den 
boze. De VVD is de eerste partij die 
een fractieondersteuner voordraagt. 
De komende maanden volgen ook 
vast de andere fracties. 

Serviceappartementen
Na de korte raad, in de planning is 
tien minuten opgenomen, wordt ge-
start met het beraad, dit keer onder 
voorzitterschap van CDA-man Joop 
Vuijk. Het eerste behandelstuk is de 
tweede behandeling van het afslui-
tingsdocument serviceappartemen-
ten aan de Kudelstaartseweg 295-
297. In 2005 is een start gemaakt 
met het project om zestien service-
appartementen te bouwen op ge-
noemde locatie. Tweemaal is door 
het college aan de raad voorgesteld 
een visiedocument voor dit project 
vast te stellen. 
De tweede keer begin 2008. Het 
voorstel is echter in januari 2008 
van de agenda gehaald en er is 
geen besluit genomen. Nu is een 
memo opgesteld met het voorstel 
het project af te sluiten en te wach-
ten tot de nieuwe structuurvisie ge-
reed is waarin ook kaders opgesteld 
worden voor deze locatie. Een en 
ander heeft een negatief resultaat 
tot gevolg van bijna 280.000 euro. 
De eerste stappen om tot een an-

dere inrichting te komen, worden 
overigens wel al gezet en voor de-
ze werkzaamheden wordt een be-
drag uitgetrokken van 65.000 euro. 
Dit geld gaat besteed worden aan 
het slopen van de woningen op de 
nummers 295 en 297 aan de Ku-
delstaartseweg, het inplanten van 
bomen en saneren van de gecon-
stateerde bodemvervuiling. De wo-
ning op nummer 295 wordt op dit 
moment tijdelijk verhuurd en kan 
voor het einde van dit jaar leeg ge-
maakt worden. “De woning kan dan 
worden gesloopt en de kavel tij-
dens het nieuwe plantseizoen wor-
den ingeplant”, aldus het college in 
het voorstel. De woning op num-
mer 297 zal rond 2011 leegkomen 
waarna het huis wordt gesloopt en 
het terrein gesaneerd. Daarna is het 
terrein vrij voor een nieuwe (voor nu 
nog onbekende) inrichting. 
De afsluiting van het project heeft 
tot gevolg dat er geen claims meer 
op het gebied liggen. “Op een nog 
nader te bepalen moment zal in 
overleg met de raad en omgeving 
gekeken worden naar de meest 
wenselijke invulling van het gebied”, 
besluiten de bestuurders het voor-
stel. Uiteraard wordt een alternatief 
genoemd, maar of de fracties hier 
iets mee kunnen: “Behalve inves-
teren in de twee woningen en deze 
in stand laten, is er geen alternatief 
voor dit gebied.” Elders in deze krant 
meer over de discussie over dit on-
derwerp tijdens de eerste behande-
ling eind augustus.

Veiliger rond school bij 
beter rij- en parkeergedrag!
Kudelstaart - In Kudelstaart is 
het vooralsnog hommeles rond het 
brengen en halen van kinderen bij 
de Rietpluim. De wegen van en naar 
het gebouw zijn nog niet af en de 
kiss- en goplek is volgens een ouder 
een lachertje. 
“Auto’s rijden over het fietspad, het 
is echt een zooitje. En de plek om je 
kind even af te zetten is een schuine 
insteekhaven. Eenmaal er in gere-
den, kom je er natuurlijk nooit meer 
uit”, laat een moeder na weer een 
ochtend ‘zwoegen’ geïrriteerd we-
ten. In Oost kunnen ouders zich vast 
vinden in de geconstateerde cha-
os. Ook de brede school De Mika-
do is dagelijks een massaal treffen 
van auto’s, fietsers en wandelaars. 
Om deze laatste doelgroep een vei-
lige oversteek te geven, heeft de ge-
meente een zebrapad laten aanleg-
gen. Een prima oplossing lijkt, maar 
dan moeten de ouders die per au-
to brengen en halen deze oversteek 
ook waarderen en accepteren. Niet 
negeren, zoals een bezorgde om-
wonende middels foto’s en een kort 
kattebelletje laat weten. 

“De auto’s worden op de stoep ge-
parkeerd, pal voor het zebrapad. 
Wat heeft het dan nog voor zin om 
een zebrapad aan te leggen? Als de 
ouders eerst eens na gaan denken 
over hun parkeergedrag, dan wordt 
het vanzelf veiliger rond de school.” 
De bewoonster van de Catharina 
Amalialaan laat verder weten dat 
overigens niet alleen ouders van 
de schoolgaande jeugd onbegrijpe-
lijk parkeergedrag vertonen. “Enke-
le wijkraadleden hadden ‘s avonds 
waarschijnlijk geen zin in een nat 
pak en hadden hun auto’s vlak bij 
de ingang van de school gepar-
keerd. Voor uitritten van woningen. 
Dat is toch te gek voor woorden? 
Een van de eigenaars heeft dit on-
gewone parkeren moeten bekopen 
met een forse boete. 
De bewoonster van de betreffende 
woning heeft de politie gebeld en na 
tweeënhalf uur is de wagen met een 
bekeuring onder de voorruit wegge-
sleept.” En ze besluit: “Rij- en par-
keergedrag kan veel beter en vast 
en zeker dat het dan veel veiliger 
wordt.”

Zaterdag pramenrace!
Hilarische optredens in tent 
tijdens SPIE-spotavond
Aalsmeer - Zaterdag present op 
de braderie, zondag de boot voor 
de proefvaart en maandag optre-
den in de tent: Het programma voor 
het SPIE-bestuur afgelopen dagen. 
Maar dagen waar de heren en da-
me overigens volop van genoten 
hebben. Een prachtige aanhef naar 
het spektakel aanstaande zaterdag 
12 september. Om 12.30 uur start al-
weer de vierentwintigste editie van 
de pramenrace bij de Pontweg en 
publiek is ongeveer een uur voor 
aanvang welkom de verklede teams 
en omgebouwde pramen en bokken 
te komen bekijken. De pramen en 
bokken gaan een route varen over 
de Ringvaart, enkele malen langs 
het centrum, de kleine Poel op tot 
slot bij het Praamplein te eindigen. 
Rond 15.15 uur worden de snelste 
deelnemers verwacht. Voor meer tij-
den, opdrachten en andere nieuw-
tjes is de praambode natuurlijk een 
must en de redactie en het bestuur 
hebben hier de afgelopen periode 
weer met heel veel plezier aan ge-
werkt. Afgelopen maandag is niet 
eens met een spel, maar met optre-

dens ‘gestreden’ om een laag start-
nummer. Thema van de pramenrace 
is Theater van de Lach en aan de 
deelnemers was gevraagd een op-
treden te verzorgen in de feesttent. 
Een bont gezelschap was aanwe-
zig en even leek het al pramenrace. 
Er verschenen echte talenten op 
het podium, stoere bikkels wisten 
grimassen op gezichten te tonen, 
evenals teams die er een hilarische 
presentatie van maakten. Heel leuk 
en veelal heel inventief. Het bestuur 
beet de spits af als de Village People 
met een pramenrace versie van de 
hit YMCA. Piet Keuregies Preem van 
Rody Peters wist het langst de jury 
te bekoren en mag nu zaterdag als 
eerste starten. Vlak daarna mag de 
penta aan van Aquaprama van Wil-
lem van de Polder en derde starter 
is team Uniek van Bram Baardse. De 
pramenrace kent liefst 138 deelne-
mende teams en hekkensluiter van 
deze sliert vormt team De Passant 
van C. Braakman jr. Elders in deze 
krant nog meer pramenrace-nieuws 
en de complete startlijst van de pra-
menrace in volgorde.

Herstart werkzaamheden 
aan brug Van Cleeffkade
Aalsmeer - Op maandag 14 sep-
tember wordt opnieuw begonnen 
met werkzaamheden aan de brug 
van de Van Cleeffkade. Het aanbren-
gen van de nieuwe leuning op de 
brug vindt van 14 tot 25 september 
plaats. Het verkeer kan in deze peri-
ode in twee richtingen over de brug 
blijven rijden. Enige hinder is wel te 
verwachten voor de voetgangers. Het 
afwerken van de brug is gepland van 

maandag 28 september tot 16 okto-
ber. Dan wordt een slijtlaag op de 
rijweg aangebracht en daarna aan 
beide zijden een voetpad. Door de-
ze werkzaamheden in twee fasen uit 
te voeren kan de brug voor één rij-
strook beschikbaar blijven. Het ver-
keer wordt door middel van een ver-
keerlichtinstallatie geregeld. Het 
aanbrengen van de slijtlaag kan al-
leen bij goed weer gebeuren.

Kop-staart botsing op N201
Aalsmeer - Maandag 7 september 
rond half vijf in de middag heeft een 
kop-staart aanrijding plaatsgevon-
den op de N201 ter hoogte van de 
Zwarteweg. Een automobilist remde 
voor het op oranje springende ver-
keerslicht. De achter hem rijdende 
vrachtwagen had hier niet op gere-
kend en kon niet meer op tijd rem-
men. 

De vrachtwagen klapte achterop de 
auto. De auto liep behoorlijke scha-
de. De brandweer is ter plaatse ge-
weest, omdat de airbag niet was uit-
geklapt. Echter, de bestuurder hoef-
de niet uit de auto ‘geknipt’ te wor-
den. Hij klaagde wel over pijn aan 
de nek. De vrachtwagenchauffeur 
kwam met de schrik vrij. 
  	 	 Foto:	Ronald	van	Doorn.

Bouwvakker valt 
4 meter van dak
Aalsmeer - Op de Aalsmeerder-
weg is woensdagochtend 2 septem-
ber een bouwvakker van 4 meter 
naar beneden gevallen. Hij is met 
onbekend letsel overgebracht naar 
een ziekenhuis. De 34-jarige man 
uit Barendrecht was dakplaten aan 
het verwijderen toen het misging. 
Een traumahelikopter assisteer-
de het ambulancepersoneel bij de 
hulpverlening. De arbeidsinspectie 
zal een onderzoek instellen naar de 
oorzaak.

Auto te water 
Aalsmeer - Een 24-jarige man uit 
Uithoorn is op vrijdagavond 4 sep-
tember op de Middenweg met zijn 
auto in een sloot terechtgekomen. 
Hij raakte niet gewond. De automo-

Volgende week donderdag receptie, en:

Jubileumvoetbalwedstrijd 
VVA tegen selectie AZ
Aalsmeer - In het kader van het 90-
jarig jubileum van vv Aalsmeer komt 
een selectie van landskampioen AZ 
volgende week donderdag 17 sep-
tember op bezoek aan de Dreef om 
daar de degens te kruisen met de 
hoofdmacht van de zaterdag derde-
klasser van vv Aalsmeer. Deze wed-
strijd is tot stand gekomen met me-
dewerking van Flynth adviseurs en 
accountants, zowel sponsor van AZ 
als van vv Aalsmeer. De wedstrijd 
begint om 20.30 uur en de toegang 
is vrij. 

Voorafgaande aan deze wedstrijd 
vindt in clubhuis De Silveren Draeck 
van 19.00 tot 20.30 uur een officiële 
jubileumreceptie plaats. Op 15 sep-
tember in 1919 is voetbalvereniging 
Aalsmeer officieel opgericht. Leden, 
oud-leden, sponsors, vrijwilligers, 
etc. zijn allen van harte welkom op 
de receptie en natuurlijk tijdens de 
wedstrijd. Volgende week in een 
speciale uitneemkrant in de Meer-
bode meer over het 90-jarig be-
staan en alle op handen zijnde jubi-
leumactiviteiten.

bilist kwam uit de richting van de 
Aalsmeerderweg en kwam met zijn 
rechtervoorwiel in de berm terecht. 
De correctie die hij vervolgens uit-
voerde was te sterk, waardoor hij 
aan de andere zijde naast de weg, 
in de sloot, eindigde.
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INFORMATIEF
DOkTERs

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 
Amstelveen. Tel. 020-3455000. 
Van 23.00-8.30 u.: Dienstdoende
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
Aalsmeer/Kudelstaart:
in geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

DIERENARTs
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.

bRANDwEER
& pOlITIE

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

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

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
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel: 020-
3453429, fax: 084-8377345, 
info@olga-amstelland.nl,
www.olga-amstelland.nl

hulpDIENsT
Vrijwillige Hulpdienst 
Rijsenhout
ma. t/m vr. bereikbaar tussen 
9.00-10.00 u., tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreek-
uur elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., 
tel: 344094.

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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Advertenties, redactie en 
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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Internet www.meerbode.nl
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aanlever@meerbode.nl

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

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

www.mEErboDE.nl

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

Vermist:
- Uiterweg in Aalsmeer, een cyperse wit/bruin/zwarte poes. Ze is 12 

jaar en heeft een behoorlijke hangbuik. Ze heet “Gabber”.
- Zandoogjesstraat in Aalsmeer, Schildpadpoes met wit, Ze heet 

“Mientje”.
- Schweitzerstraat in Kudelstaart, grijs halflangharig poesje van 13 

weken.
- Copernicusstraat in Kudelstaart, rood-witte kater. Hij heet “Tim-

my” en is 5 jaar oud.
- Oosteinderweg in Aalsmeer, Cyperse poes van 11 jaar. Ze heet 

“Tijger”.
- Emmastraat in Aalsmeer, 20 jaar oude zwart/witte kater. Hij is doof 

en heeft bochel in zijn neus. 
- Maarse en Kroonhof in Aalsmeer, vrij grote zwart witte gecas-

tr. kater met witte snuit. Het zwart is licht gestreept en heeft een 
wond links in nek.

- Hornweg in Aalsmeer, zwart/wit konijn.
- Lorentzhof in Kudelstaart, bruin cyperse kater. Zijkant 
    vachttekening in vorm van een hart. Witte sokjes en bef. Hij is 12 

jaar en heet “Droppie”.
- Kas in Aalsmeer, kater met tijgertekening. Hij heet “Szarik” en is 9 

jaar.
- Freesialaan  in Aalsmeer, geheel zwarte kitten, 4 mnd. oud. Zijn 

naam is “Boris”.
- Aalsmeerderweg in Rozenburg, zwart-witte poes. Ze is mager om-

dat ze 10 weken geleden bevallen is. Haar naam is “Youki”.
- Einsteinstraat in Kudelstaar, 2 sierduiven. Soort Hollandse meeuw-

tjes met witte ring om poot. Kleur: geel-zilverschild.
  
Gevonden:
- Legmeerdijk t.h.v. nr. 182 in Aalsmeer, kat. Zwarte rug, bruine po-

tjes en witte bef.
- Veiling in Aalsmeer, wit/grijs kitten.
- Helling in Aalsmeer, zwarte kat met witte bef, sokjes achterpoten 

en teentjes voorpoten.
- Einsteinstraat in Kudelstaart, zwarte poes met witte mond en bef. 

Heeft halve witte achterpoten en witte sokjes voor. Klein wit vlek-
je op de buik.

- Hortensialaan in Aalsmeer, Kitten van ongeveer 3 maanden wit 
met zwart.

- Kamperfoeliestraat in Aalsmeer, zwart-witte poes.

Goed tehuis gezocht:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

Ouderensoos 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
17 september om 14.00 uur start de 
ouderensoos van buurtvereniging 
Oostend weer met kaarten voor 
55plussers. Plaats van samenkomst 
is buurthuis het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Nieuwe gezichten 
zijn altijd welkom. “Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd”, aldus de leidsters 
L. Agtersloot en R. Geleijn. De zaal 
van het Middelpunt gaat om 13.30 
uur open alwaar eerst genoten kan 
worden van een kop koffie of thee.

Weinig zitvlees? Meld u aan bij 
Steunpunt Vrijwilligerswerk!
Aalsmeer - De kraam van het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk had 
veel aanloop tijdens de corsobra-
derie. Tal van Aalsmeerse burgers 
en vrijwilligersorganisaties kwamen 
langs voor advies en informatie over 
vrijwilligerswerk. Veel fietsers zul-
len na afloop van hun bezoek aan 
de braderie een handig zadeldek-
je hebben aangetroffen met daarop 
een verwijzing naar de website van 
Vrijwilligerscentrale Cardanus www.
vrijwilligerscentrale.cardanus.nl. Op 
de site kan onder andere de onli-

ne-vacaturebank met een veelzijdig 
aanbod aan werkzaamheden beke-
ken worden. De stand van Vrijwilli-
gerscentrale Cardanus gemist, maar 
wel geïnteresseerd in vrijwilligers-
werk? Neem dan contact op met 
Jacqueline Valkenburg, coördinator 
van het Steunpunt in Aalsmeer via 
tel. 06-30722404 of via e-mail jval-
kenburg@cardanus.nl 
Het Steunpunt is gevestigd in de 
Parklaan 27. Voor een persoonlijk 
gesprek zijn belangstellenden van 
harte welkom.

Dierenbescherming afdeling 
Aalsmeer zoekt collectanten
Aalsmeer - Ook dit jaar gaat de 
Dierenbescherming weer collec-
teren. De nationale collecteweek 
loopt ditmaal van zondag 4 tot en 
met zaterdag 10 oktober. De afde-
ling Aalsmeer en omstreken is in 
Aalsmeer, Amstelhoek, de Hoef, Ku-
delstaart, De Kwakel, Mijdrecht, Rij-
senhout, Uithoorn, Vinkeveen, Wa-
verveen en Wilnis nog op zoek naar 
collectanten. Bent u bereid om een 
paar uurtjes bij u in de buurt te col-
lecteren voor de Dierenbescher-
ming? Neem dan contact op via 
db.aalsmeer@gmail.com. U kunt 
ook bellen naar 0297-343618 op 
werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur. 
De Dierenbescherming hoopt ook 
dit jaar weer op de steun te kunnen 
rekenen van de mensen die vorig 
jaar hebben gecollecteerd. Zij wor-
den de komende tijd, voor zover dat 
nog niet is gebeurd, persoonlijk be-
naderd. Met het geld dat wordt op-
gehaald kan de Dierenbescherming 
haar taken vervullen. Zo onderhoudt 
zij een telefonische hulplijn (bereik-
baar via telefoonnummer 0297-343 
618 op werkdagen van 09.30 tot 
11.30 uur, buiten deze uren kunt u 
de voicemail inspreken), houdt zij 
een lijst van vermiste en gevonden 
huisdieren bij, publiceert deze in 
lokale bladen en beschikt zij over 
een inspectiedienst. Deze inspec-
tiedienst opereert al dan niet naar 
aanleiding van een melding over 
dierenmishandeling of  -verwaarlo-
zing. Ook werkt de Dierenbescher-
ming samen met de dierenambu-
lance. Deze vervoert zieke, gewon-

de en zwervende dieren naar een 
dierenarts of een opvangcentrum, 
meestal het Dierentehuis in Amstel-
veen. Bij ongevallen biedt het am-
bulancepersoneel waar mogelijk 
eerste hulp, die soms al afdoende is. 
Als de eigenaar onbekend is, betaalt 
de Dierenbescherming de kosten.
Daarnaast heeft de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. een eigen afde-
ling van de Kids for Animals, wel-
ke kinderen op speelse wijze liefde 
en respect voor dieren probeert bij 
te brengen, en biedt zij per 5 sep-
tember weer de cursus Gehoor-
zame Huishond aan (de honden-
school). Meer informatie is te vin-
den op www.aalsmeer.dierenbe-
scherming.nl. Bijbelstudies in 

de Spoorlaan
Aalsmeer - De Bijbelstudies in het 
Rode Kruisgebouw in de Spoorlaan 
5a gaan weer beginnen. Natuurlijk 
kan iedereen zelf de bijbel lezen en 
bestuderen. Helderder wordt het als 
dit onder leiding van een Bijbelle-
raar gedaan wordt en men het thuis 
nog eens kunnen nalezen en over-
denken. De eerste studie wordt ge-
geven op dinsdagavond 15 septem-
ber en vervolgens iedere veertien 
dagen, afwisselend door Hoite en 
Peter Slagter. De avonden beginnen 
om acht uur; de koffie staat klaar 
vanaf kwart voor acht. Wilt u voor-
af informatie? U kunt bellen de he-
ren Koster, 0297-323736 of Rosen, 
tel. 023-5551419.

Speelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
10 september, start buurtvereni-
ging Oostend met het nieuwe sei-
zoen klaverjassen. Hiermee komt de 
eerder vermelde datum van 24 sep-
tember te vervallen. De aanvang is 
20.00 uur en de zaal gaat open om 
19.30 uur. Plaats van samenkomst 
is buurthuis het Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat. 

Reanimatieworkshop voor ouderen
Aalsmeer - In het voorjaar 2009 is 
er erg veel belangstelling getoond 
voor de reanimatieworkshop van Vi-
ta welzijn en advies. Heeft u er wel 
eens bij stilgestaan dat elke week 
300 mensen in ons land buiten het 
ziekenhuis plotseling door een hart-
stilstand getroffen worden? Dat ook 
u ooit een omstander kunt zijn bij 
een hartstilstand? Op straat, op het 
werk, in een winkel of, in de mees-
te gevallen, thuis. Weet u dan wat u 
moet doen? Ook u kunt leren reani-
meren. Op donderdag 24 septem-
ber wordt bij voldoende belangstel-

ling een reanimatieworkshop ge-
houden vanaf 13.30 uur in gebouw 
Seringenhorst aan de Parklaan 26a. 
Rieky van Boxel, gecertificeerd in-
structeur van Flora Holland, leert de 
deelnemers aan de workshop hart-
massage en mond-op-mond beade-
ming te geven en de automatische 
externe defibrillator (AED) te bedie-
nen. Deze technieken worden geoe-
fend op een pop. De kosten bedra-
gen 5,50 euro en dit bedrag is in-
clusief koffie of thee. Opgeven kan 
bij Vita welzijn en advies, tel. 0297-
344094.

Zondag 
13 september

Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18 om 10u., vg. Arno 
Post, Aalsmeer.
 
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart om 
10u. 

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

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. 10u. dienst met ds. 
Liesbet Geijlvoet. Opening gemeen-
tejaar. Extra collecte voor doopsge-
zind WereldWerk. Zondagsschool 
en oppas voor allerkleinsten.

Evangelisatie Kring Aalsmeer
Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat. 
Dienst 19u. br. S. de Graaf, Alphen 
a/d Rijn. Bijbelstudie om 20u. in Ro-
de Kruisgebouw, Spoorlaan 5a.  

Geref. gemeente Nederland
Diensten in Chrysantenstraat 1a. 
Zondag 10u en 19u. kand. M. Krijgs-
man.   

Protestantse Gem. Aalsmeer
Open Hof Kerk in Ophelialaan. 
Dienst om 10u. ds J. v. Popering.
Startzondag.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dhr. R. Hondsmerk. Dir. 
St. Chris. 18.30u. 10R-dienst. 
Oost: 10u. dienst prof B.J. Reitsma, 
Ermelo. 

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

KERKDIENSTEN
Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Samenkomst met doven-vertolking 
en vertaling in Engels. Aparte bij-
eenk. voor kinderen. Samenkom-
sten om 10u.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Zondag 10u. ds. K. Muller en 18.30u. 
ds. K. van As, Oostzaan. 

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

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

Karmelparochie Aalsmeer
Vrijdag 9u. Kloosterkapel euch. vie-
ring met Karmelieten. Om 10u. in 
Zorgcentrum Aelsmeer euch. vie-
ring met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof woordcomm. viering 
met N. Kuiper. Zondag 10.30u. euch. 
viering met L. Seeboldt. Mmv alle 
koren. Zondag 14.30u. Poolse dienst 
in Karmelkerk. 

Protestantse gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk Rijsenhout. 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. Startzon-
dag. 10u. Kinderkerk. 

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 
Zondag 10.30u. woordcomm. vie-
ring met Fiore. 

Stadhartskerk Amstelveen
Kruiskerk, V/d Veerelaan 30a.
Geen opgave ontvangen. 
 
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. 

.
Kledingbeurs bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op zaterdag 26 sep-
tember organiseert buurtvereni-
ging Oostend een kinderkleding- en 
speelgoedbeurs. Kleding en spullen 
brengen kan de vrijdag er voor van 
14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 
21.00 uur. De kleding en het speel-
goed dienen voorzien te zijn van een 
prijsje. De beurs is open van 9.30 tot 
12.00 uur en omdat het 26 septem-
ber nationale burendag is, wordt ie-
dere bezoeker getrakteerd op een 
kop koffie of thee. Voor inlichtingen 
kan contact opgenomen worden 
met Ans van der Stroom, tel. 324072 
of Astrid Weij, tel. 870467. Helpen 
met de beurs? Graag, het tweetal 
zoekt nog twee of drie vrijwilligers.

Zwarte kat zoekt (t)huis
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze kater? Het dier loopt al een 
aantal weken rond op de Helling in  
het centrum, op zoek naar zijn baas 
of bazin. De kat is zwart van kleur, 
heeft een witte bef en witte teentjes 
voor. Ook heeft het dier witte sok-

jes aan zijn achterpootjes. Wie de 
kat herkend wordt verzocht contact 
op te nemen met de dierenbescher-
ming Aalsmeer via 0297-343618.
Goed nieuws: De foto van vorige 
week heeft er toe geleid dat de kat 
terug is bij zijn eigenaar.

Watertoren drie 
weekenden open
Aalsmeer - Tijdens het Open Mo-
numentenweekend is de waterto-
ren open voor publiek tussen 10 
en 17 uur. Ook een weekend later 
(19 en 20 september) gaan de deu-
ren open voor belangstellenden. 
Dan in het kader van de Atelierrou-
te, ook van 10 tot 17 uur. In de to-
ren zal kunst van kinderen te zien 
zijn. Tot slot opent het Rijksmonu-
ment aan de Westeinderplas op za-
terdag 26 en zondag 27 september. 
Entreeprijzen voor een tochtje naar 
boven: volwassenen 2 euro; kinde-
ren 1 euro.
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AGENDA
Muziek/Film
Donderdag 10 september:
* Miss verkiezing in feesttent met 
optredens Waylon, Danny de Munk, 
Jan Leliveld en Belle Perez, 20u.
Vrijdag 11 september:
* Hollandse avond in feesttent op 
Praamplein met optredens Wolter 
Kroes, Wesly Bronkhorst, Nick & Si-
mon en dj Martijn vanaf 20u.
* Bands A new Dawn en Vanadis in 
N201, Zwarteweg. Open v/a 21u.
Zaterdag 12 september:
* Feestavond in feesttent Praam-
plein met band Tour de Funk en 
zangers Thomas Berge en Jan Smit 
vanaf 20u.
* Film Gran Torino met Clint East-
wood in Bacchus, Gerberastraat. 
Start 21u. Open vanaf 20.30u.
12 en 13 September:
* Muzikale familievoorstelling in Fort 
Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Zater-
dag en zondag om 12 en 14u.
Zondag 13 september:
* Optreden Basily Boys in Blitzz, 
Marktstraat 22. Van 16 tot 19u.
* Salsaparty met dj Red Delicious 
in The Beach, Oosteinderweg van 
19.30 tot 23.30u.
Vrijdag 18 september:
* Film Brief voor de koning voor tie-
ners vanaf 10jr. op Bindingzolder 
Kudelstaart, Haya van Someren-
straat van 19.30 tot 21.45u.
Zaterdag 19 september:
* Basic Night voor jeugd vanaf 14jr. 
in N201, Zwarteweg vanaf 21u.

Exposities
Tot en met 1 november:
* Kindertekeningen van Carice en 
Jelka van Houten op Kinderkunst-
zolder in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open do. t/m zo. 14-17u. 
Tot oktober:
* Expositie ‘Oud Aalsmeer op de 
schop’ in Historisch Centrum bij His-
torische Tuin, ingang Praamplein. 
* Schilderijen van Aalsmeerse kun-
stenares Conny Fransen in fysiothe-
rapiepraktijk, Kudelstaartseweg.
Tot en met 4 oktober:
* Expositie van fotograaf Eddy Post-
huma de Boer met portretten uit 60 
landen in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do. t/m zo. 14-17u.
* Expositie Jan Paul Heijmans bij 
Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 20 september:
* Zomerexpositie met schilderijen, 
beelden, keramiek en glasobjecten 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg (t.o. watertoren). Open iedere 
zaterdag en zondag 13-17u.
12 en 13 september:
* Luchtoorlog en Verzetsmuseum 
Crash in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derdijk 460 open, zaterdag en zon-
dag van 11 tot 16u. 
* Museum Historische Tuin, ingang 
Praamplein open, zaterdag en zon-
dag vanaf 13.30u. 

Diversen
Donderdag 10 september:
* Vogelkwis bij Vogelvereniging in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
vanaf 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Schouw-
straat, Rijsenhout v/a 19.45u.
* Speelavond BV Oostend in buurt-
huis ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.
Vrijdag 11 september:
* Seniorenmiddag in feesttent op 
Praamplein met Wieteke van Dort 

van 14 tot 16u.
* Amigas koffieochtend met lezing 
Marianne Knecht op Bindingzolder 
in SJOK-gebouw, Haya van Some-
renstraat van 9 tot 12u.
* Schaakcompetitie in ‘t Stommeer-
kwartier, Baccarastraat v/a 20u.
* Kaarten bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3. Open vanaf 
19.30u., aanwezig 19.45u.
Tot en met 12 september:
* Verlichte tuinen op Uiterweg, da-
gelijks 20-23.30u. met optreden 
donderdag smartlappenkoor (21u.).
Zaterdag 12 september:
* 24e Pramenrace met thema The-
ater van de Lach. Start 12.30u. bij 
Pontweg. Finish vanaf 15.15u. bij 
Praamplein.
* Klaverjassen in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 14 tot 16.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
12 en 13 September:
* Rommelmarkt Flora in clubgebouw 
Bilderdammerweg, Kudelstaart. Za-
terdag 10-17u. en zondag 11-17u.
* Open monumentendagen met ou-
de centrum in beeld in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad. Zaterdag en 
zondag van 11 tot 16u.
Zondag 13 september:
* Vogelbeurs Rijsenvogels in club-
gebouw SCW, Konnetlaantje van 
9.30 tot 13.30u.
* Hibra motor-, auto- en kartraces in 
straten bedrijventerrein Hornmeer 
vanaf 11u.
Maandag 14 september:
* Speelavond bridgeclub ‘t Rondje in 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u. 
Dinsdag 15 september:
* Sport- en spelinstuif voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg. Iede-
re dinsdag van 13.30 tot 15.30u.
* Speelavond bridgeclub Strijd 
en Vriendschap in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
* Inloop voor tieners 10-15jr. op Bin-
dingzolder Kudelstaart, Haya van 
Somerenstraat. Ook op donderdag 
19-21u. en vrijdag 15-18u.
Woensdag 16 september:
* Feestelijke opening Binding Oost 
in schoolgebouw Machineweg, in-
gang Hoge Dijk met graffiti spuiten, 
karaoke en dansworkshop hip hip 
voor jeugd basisschoolgroepen 6-8 
en brugklassers 1 en 2. 14-17u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Irene, 
Kanaalstraat. Aanwezig 19.50u.
* Bingo-avond in ‘t Baken, Sportlaan 
vanaf 20u.
Donderdag 17 september:
* Ouderensoos bij BV Oostend in 
buurthuis ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 14u. Vanaf 20u. eer-
ste koppelspeelavond.
Vrijdag 18 september:
* Ronde Tafel gesprek voor ouderen 
in Meander, Clematisstraat, 10-12u.
Zaterdag 19 september:
* Feest met Russisch tintje in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20.30u.
19 en 20 September:
* Kunstroute Aalsmeer op 16 ver-
schillende locaties op Uiterweg en 
in centrum. Opening za. 11u. bij Ot-
to, Uiterweg 94. Te bezoeken zater-
dag en zondag van 12 tot 17u.

Vergaderingen 
Donderdag 10 september:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Woensdag 16 september:
* Vergadering wijkraad Stommeer in 
Seringenhorst, Parklaan, 19.30u.
Donderdag 17 september:
* Inloop vanaf 19.30u. en vergade-
ring wijkraad Hornmeer in buurt-
huis, Roerdomplaan 3.

Zaterdag filmavond
‘Gran Torino’ met Clint 
Eastwood in Bacchus
Aalsmeer - De film ‘Gran Tori-
no’ met Clint Eastwood wordt aan-
staande zaterdag 12 september ver-
toond in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. De film gaat over 
Walt Kowalski die veel heeft mee-
gemaakt en deze rol wordt prima 
vertolkt door de inmiddels 78-jarige 
Clint Eastwood. Walt is een Korea-
veteraan, arbeider van een Fordfa-
briek en recente weduwnaar. Als 
de gepensioneerde Walt Kowalski 
iets ziet wat hem niet bevalt, en er 
is heel veel in de wereld dat hem 
niet bevalt, komt er een ingehou-
den gegrom uit zijn binnenste, als 
een waakhond die op het moment 
wacht dat hij van de ketting mag. 
Van zijn familie hoeft hij het niet 
te hebben; hij heeft slecht contact 
met zijn zonen en hij vermoedt dat 
zijn schoondochter achter zijn huis 
aanzit. In zijn garage staat het eni-
ge waar hij nog waarde aan hecht. 

Het is een Ford Gran Torino uit 1972, 
die hij zelf nog heeft gebouwd in de 
fabriek, een glanzend symbool van 
vervlogen dagen. In dit uit drama 
blijken naastenliefde en een keurig 
verzorgd gazon de beste remedies 
tegen moreel verval, ook al vindt 
de verbitterde, vuilgebekte Kowal-
ski het veel gemakkelijker om het 
gras te maaien dan aardig te doen 
tegen zijn allochtone medemens. 
Net als in zijn meesterwerk Unfor-
given maakt Eastwood in Gran To-
rino uiteindelijk een einde aan de 
wraakmythe, die in zoveel films ver-
lossing brengt. Alles lijkt te worden 
opgezet voor een finale afrekening 
van de veteraan met de jongens die 
zijn buurt en zijn nieuwe vrienden 
terroriseren. De film in Bacchus in 
de Gerberastraat begint zaterdag 
om 21.00 uur, de zaal is open van-
af 20.30 uur en de toegangsprijs be-
draagt 3,50 euro per persoon.

Zaterdag en zondag
Rommelmarkt bij Flora
Kudelstaart -  Dit weekend, za-
terdag 12 en zondag 13 september 
organiseert muziekvereniging Flo-
ra uit Aalsmeer een gezellige rom-
melmarkt. Tijdens deze twee dagen 
zijn bezoekers welkom in het club-
gebouw van Flora aan de Bilder-
dammerweg 118. Er is een keur aan 
spullen te koop. Van boeken, ser-
viesgoed en glaswerk tot stoelen, 

speelgoed en nog veel. Het is zeker 
de moeite waard om te komen kij-
ken en rond te snuffelen tussen alle 
interessant geprijsde artikelen. 

De rommelmarkt is zaterdag 12 sep-
tember tussen 10.00 en 17.00 uur te 
bezoeken en zondag 13 septem-
ber staat de deur open van 11.00 tot 
17.00 uur.

Schilderij van Rustoord in 1910 door Nel Spaargaren van der Laarse.

Zaterdag en zondag monumentendagen

Historische expositie dorp 
in zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Nu schuttingen verdwij-
nen en het centrum van Aalsmeer 
een deel van haar nieuwe gezicht 
laat zien is het de moeite waard om 
even terug te blikken in het verle-
den. 
Dat kan op zaterdag 12 en zondag 
13 september  tijdens de landelij-
ke open monumentendagen van 
11.00 tot 16.00 uur in zorgcentrum 
Aelsmeer aan het Molenpad, een 
historische plek in het oude cen-
trum van Aalsmeer. Hier zetten KCA 
en stichting Oud Aalsmeer, het ou-
de centrum van  Aalsmeer ‘op de 

kaart’. In de grote zaal van het zorg-
centrum wordt een tentoonstelling 
ingericht waar oude foto’s en kaar-
ten een beeld oproepen van vele ja-
ren geleden, van de omgeving van 
de oude dorpskerk, destijds het ker-
kelijk en bestuurlijk centrum van 
Aalsmeer. Vier locaties, de kop van 
de Zijdstraat, de Dorpsstraat, de Ka-
naalstraat en de Helling laten hun 
oude karakter zien.    
Loop even binnen, kijk en vergelijk 
de oude met de  huidige situatie di-
rect om de hoek,  u zult er geen spijt 
van hebben.  De toegang gratis.

Tijdens Kunstroute in Oude Veiling
Expositie Muzikaalsmeer 
met oude instrumenten
Aalsmeer - De Oude Veiling in de 
Marktstraat is ook dit jaar weer als 
locatie opgenomen in de Kunstrou-
te die plaatsvindt op zaterdag 19 
en zondag 20 september. De invul-
ling in het grand café is dit week-
end in handen van stichting Mu-
zikaalsmeer daarbij zal muzikale 
kunst centraal staan! Te verwach-
ten zijn foto’s, schilderijen, beel-
den en keramiek van, door en over 
muzikanten in en uit Aalsmeer. Bij-
zondere muziekinstrumenten uit de 
Aalsmeerse muziekgeschiedenis, 
een collectie bijzondere platenhoe-
zen en affiches en dit alles omlijst 
door een aantal speciale optredens 
door groepen leerlingen van kun-
stencentrum De Hint. 

Oude instrumenten gezocht
De stichting Muzikaalsmeer wil een 
presentatie van oude instrumenten 
en apparatuur inrichten. Het lijkt 
de stichting leuk om middels ou-
de gitaren, accordeons, drumsets, 
versterkers, etc. uit de Aalsmeer-
se popscene van weleer een mini-
tentoonstelling in te richten. Een uit 
1919 stammende F-4 mandoline van 
het merk Gibson krijgt een plaats-
je, evenals een van de eerste flight-
cases in Nederland. Een oud, bij-
zonder instrument in huis en bereid 
deze ten toon te stellen voor Mu-
zikaalsmeer tijdens de kunstroute? 
Contact kan opgenomen worden 
met Leen Mulder van muziekwin-
kel Stage Music Shop in de School-
straat 7, telefoon 0297-328044 of via 
de site www.muzikaalsmeer.nl.

Fruit de Mer op Oude Spoordijk
Fruit de Mer is het thema dat Cathy 
van der Meulen met schilderijen en 
Erica de KatAngelino met sieraden 
laten zien tijdens de KCA-Kunstrou-
te 2009.  Cathy gebruikt dit thema in 
realistisch werk – naar waarneming 
– maar soms ook met een knipoog. 
Erica verwerkt voor deze expositie 
onder andere parels, bloedkoraal, 
schelpen, half-edelstenen en vilt in 
haar sieraden. De expositie is te be-
zichtigen in de woon/werk-ark van 
Cathy aan de Oude Spoordijk 

14. Openingstijden: zaterdag 19 en 
zondag 20 september van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Opening door wethouder
De kunstroute vindt in totaal op zes-
tien locaties aan de Uiterweg en in 
het centrum plaats. Bezoekers wor-
den uitgenodigd een kijkje te ko-
men nemen in ateliers van kunste-
naars. Beelden, schilderijen, gra-
fiek, fotografie, keramiek en siera-
den van bijna vijftig kunstenaars uit 
Aalsmeer en verre omgeving wor-
den gepresenteerd in veelal sfeer-
volle locaties. Locatie 1 is de loods 
van jachthaven Cees Otto aan de 
Uiterweg 94 en hier wordt zaterdag 
om 11.00 de officiële opening ver-
richt door de wethouder van cultuur, 
Jaap Overbeek. Voor meer informa-
tie: www.kunstencultuur.nl.

Symfonische rock en metal 
van A New Dawn in N201
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 11 
september spelen er twee erg goe-
de bands in de N201. Na al het, ove-
rigens zeer geslaagde grindcore en 
onderbroekenlol geweld van afge-
lopen vrijdag, deze keer een wat 
lichter en muzikaler georiënteer-
de metal stijl van A New Dawn en 
het Amstelveense Vanadís. Ooit be-
gonnen als een project mag A New 
Dawn zich sinds 2004 een volwaar-
dige band noemen. De band onder-
scheidt zich door met twee front-
vrouwen te werken: De klassiek ge-
schoolde sopraan Sanne Kluiters en 
zangeres Jamila Ifzaren, die met on-
geveer iedere muziekstijl uit de voe-
ten kan. De klassieke zangpartij-
en en popzang worden afgewisseld 
met de zware grunts van Michiel 
Glas. De muziek van A New Dawn 
is steviger dan die van menig gen-
regenoot. Tegelijkertijd is de band 
vernieuwend, maar ook toegankelijk 
genoeg om een groot publiek aan 
te spreken. De live show van A New 
Dawn is een lust voor het oog, waar 
je ook kijkt, je zult je geen minuut 
vervelen als deze band op het podi-

um staat. Niet zo gek dus dat ze al 
te zien zijn geweest als de support 
van onder andere After Forever, Epi-
ca, en Delain. Met het in 2008 uit-
gebrachte full-length debuut album 
‘Falling From Grace’ bewijst A New 
Dawn dat zij klaar is voor het grote 
werk. Vanadís is als band begonnen 
als een familieproject drie jaar ge-
leden en is in eerste instantie ont-
staan omdat zangeres Lucy en toet-
senist Ruben destijds regelmatig sa-
men als zangduo muziek maakten. 
Hun passie voor symfonische me-
tal dreef hen ertoe om een volledige 
band in dit genre bij elkaar te zoe-
ken en het resultaat mag er zijn: Va-
nadís is ook een hele goede symp-
honische metalband geworden met 
een heel positieve uitstraling, zowel 
op het podium als in de muziek.
Beide bands stonden al eerder op 
het N201 podium en maakten er 
destijds al een fantastische show 
van, zowel om naar te kijken als naar 
te luisteren! De zaal van het jonge-
rencentrum aan de Zwarteweg gaat 
vrijdag open vanaf 21.00 uur en de 
entree is gratis.

Familievoorstelling Yurko 
dit weekend in ‘t Fort
Aalsmeerderbrug - Stadsherstel 
Amsterdam organiseert op zaterdag 
12 en zondag 13 september een mu-
zikaal sprookje op het Fort Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk. De familie-
voorstellingen worden beide dagen 
gegeven om 12.00 en om 14.00 uur. 
De entree is gratis en aanmelden is 
niet nodig
Tijdens de Stellingmaand - een jaar-
lijks terugkerend festival rond de 
stelling van Amsterdam - organi-
seert Stadsherstel in samenwerking 
met Cultureel Erfgoed Noord-Hol-
land en verschillende organisaties, 
gemeenten en de provincie een sca-
la aan culturele activiteiten in ver-
schillende gebouwen van de Stel-
ling van Amsterdam. Zo organiseert 
Stadsherstel aankomend weekend 
op het Fort bij Aalsmeer Yurko: een 

muzikaal sprookje in de openlucht. 
De familievoorstelling Yurko wordt 
gespeeld door theatergroep Wie 
Walvis en gaat over Yurko, de klein-
ste reus ter wereld die graag groot 
wil worden. Om groot te worden 
moet hij een brouwsel maken van 
allerlei ingrediënten die hij uit de 
hele wereld verzamelt. Zo voert zijn 
reis naar het midden van de woes-
tijn om daar de middelste zandkor-
rel te bemachtigen tot in de oerwou-
den van Borneo waar hij een gou-
den apenkeutel van een Makaak-
aapje moet vinden. In de voorstel-
ling spelen een acteur en een aan-
tal muzikanten uit verschillende lan-
den. De acteur blijft de rol van Yurko 
spelen, terwijl de muzikanten steeds 
van rol wisselen. Het publiek wordt 
bij het spel betrokken.

Feestelijke opening nieuw 
cultureel seizoen Bacchus
Aalsmeer  - Afgelopen zater-
dag vond in Bacchus de feestelij-
ke opening van het culturele sei-
zoen plaats met een mini-uitmarkt. 
De spits werd afgebeten door Jac-
ky’s Farm met stevige funk, soul en 
R&B. Zangeres Jacqueline Kuperus 
liet zich van haar beste kanten ho-
ren. Deze dame met haar krachti-
ge soulvolle stem wist met haar per-
formance het publiek meteen in te 
pakken. De professionele begelei-
dingsband deed de rest. Dit sei-
zoen komen ze nog een keer te-
rug: een aanrader voor wie van on-
der andere Etta James, Nina Simo-
ne, Amy Whinehouse en Joss Sto-
ne houden. Het culinaire buffet was 
ronduit geslaagd met gerechten uit 
alle windstreken. Daar kan je veel 
over schrijven, maar de uitgelezen 
smaken waren het bewijs. Daarna 
speelde Robbert Tuinhof met grote 
aandacht klassiek werk en Piazzol-
la op piano waarbij hij vocaal werd 
bijgestaan door Ingrid Zonneveld 
en Johanni Pfeiffer die ook nog met 
Piet Vreeken een duet deed. Geluk-
kig was het gelukt de sneakpreview 
van Bacchus Trivia publieksklaar te 
krijgen. Opwinding en fanatisme 
van sommig publiek dat graag wil 
winnen werkt dan altijd aanstekelijk 
op de rest. Binnen de kortste keren 
werd het een tumultueuze toestand 
waarbij de heren quizmasters Rein-
oud en Kees moeite hadden het pu-
bliek in toom te houden. Na de kof-
fie werd het tijd voor steviger kost 
met The HornyAvenue Blues Expe-
rience. Dit was inderdaad een hele 
ervaring. Remco de Hundt, Ab Han-

sen, Peter Geleijn, Henk Groenen-
berg, Marco van der Peet en Chris 
‘C’ Clemens wisten een stevige set 
met een lekkere jam als toetje ten 
gehore te brengen. Deze uit de 
Aalsmeerse kweekvijver afkomsti-
ge (blues) muzikanten toonden het 
beste van hun kunnen geinspireerd 
door de “west-coast” blues. De uit-
smijter waren de Jets met de gewel-
dige Hammond organist Elvis Ser-
go, Tenor saxofonist Wouder Wier-
da en drummer Freek Kroon. Met 
hun onnavolgbare super swingen-
de Boogaloo en 60’s Funk Jazz wis-
ten ze het publiek aan zich te bin-
den. Dit soort muziek, het pakt je 
en laat je niet meer los. Je blijft luis-
teren naar hun energieke stijl met 
soms vernieuwende elementen uit 
het muzikale spectrum. Geweldig 
goed! Dankzij de enthousiaste vrij-
willigers van Bacchus kan er terug 
gekeken worden op een goed be-
gin van het nieuwe seizoen. Inte-
resse in cabaret, film, jazz, en litera-
tuur? Laat je informeren via de web-
site en vraag een maandelijkse digi-
tale nieuwsbrief aan via www.cultu-
reelcafebacchus.nl
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officiële mededelingen
10 september 2009

t/m 14 sept Kapvergunning: Madame Curiestraat 12, 1 sorbus en 
2 elzen;

t/m 15 sept Vergunning voor watersportevenement Surfeiland op 
15 augustus 2009;

t/m 17 sept Tijdelijk verkeersbesluit: t.b.v. Summerdance Party 
op het surfeiland op 15 augustus 2009;

t/m 18 sept Vergunningen voor: de Summer Dance Party op 
zaterdag 15 augustus 2009; kermis parkeerterrein 
Dreef, van 2 tot en met 7 maart 2010;

t/m 25 sept Drank- en Horecawet: vergunning verleend: 
Brasserie het Bonte Schort BV;

t/m 29 sept Exploitatievergunning – terrasvergunning: Brasserie 
het Bonte Schort;

t/m 1 okt Goedkeuringsbesluit peilbesluit Schinkelpolder;
t/m 2 okt Kapvergunningen: Dorpsstraat 125, 1 berk; 

Kudelstaartseweg 81, 6 coniferen; Leeghwaterstraat 
2, 1 conifeer; Mendelstraat 39, 1 zomereik; 
Waterhoenstraat 56, 2 berken;

t/m 2 okt Verkeersmaatregelen i.v.m. evenementen: 22 
augustus: Zomerfestival; 29 augustus: Jordaanse 
avond en Stichting Veteraan Autobussen; 30 
augustus: Triathlon; 5 september: Braderie in het 
dorp:12 en 14 september: Activiteiten i.v.m. de 
Aalsmeerse feestweek;

t/m 8 okt Uitwegvergunningen: Machineweg 297; Uiterweg 19;
t/m 8 okt Evenementenvergunning: feest op een partyschip 

op de Westeinderplassen op 5 september 2009 van 
20.00 - 02.00 uur;

t/m 9 okt Verkeersbesluit vaststellen parkeerschijfzone 
Praamplein;

t/m 9 okt Kapvergunningen: Hadleystraat 53, 1 x berk, 2 x eik, 
2 x wilg, 2 x aesculus hippocastanum, 4 x acer, 1 x 
gleditsia 2 x salix;; Oosteinderweg 292, 2 coniferen, 
2 berken; Schinkeldijkje 22, 59 populieren; 
Sportlaan naast nr. 41, 3 coniferen;

t/m 14 okt Kapvergunning: Wissel 18, 1 prunus en 1 ceder;
t/m 14 okt Uitwegvergunning: Aalsmeerderweg 322;
t/m 14 okt Evenementenvergunning: Historische Motorrace op 

13 september 2009;
t/m 15 okt Exploitatievergunning: De Blitzz, Marktstraat 22
t/m 16 okt Kapvergunning: Westeinderplassen, kadastraal 

bekend, gemeente Aalsmeer, H 3493, 6 elzen;
t/m 16 okt Verkeersbesluit: de Zijdstraat, de Schoolstraat, 

de Marktstraat en de Dorpstraat en gedeeltelijk 
Raadhuisplein voor 5 september 2009 van 07.00 – 
21.00 uur;

t/m 26 okt Verkeersbesluit: Eén rijstrook van de Stommeerweg 
tussen de Ophelialaan en de 1e J.;C. Mensinglaan 
voor 14 september 2009 van 10.00 – 15:00 uur;

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 11 september 2009
• Dorpsstraat 6 en 12, het wijzigen en vergroten van de panden 

waarbij één extra woning wordt gerealiseerd.
inzagetermijn tot vrijdag 2 oktober 2009
• Rozenhof 3, het plaatsen van een dakkapel.
• Uiterweg 253-255, het bouwen van 2 villa’s
inzagetermijn tot vrijdag 9 oktober 2009
• Madame Curiestraat 9, het vergroten van een woning d.m.v. een 

aanbouw en het maken van een onderheid terras.
inzagetermijn tot vrijdag 16 oktober 2009
• Achter Bilderdammerweg 113, het plaatsen van een voet-/

fietsbrug
inzagetermijn tot vrijdag 23 oktober 2009
• Lorentzhof 18, het plaatsen van een dakkapel
• Westeinderplassen H 429 en H 3217, het plaatsen van een 

schuilhut
• Uranusstraat 8, het vergroten van de woning

sCHiPHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en voor het door-
geven 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.

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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 
41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Ampèrestraat 21, het plaatsen van een dakkapel;
• Baanvak 103, het plaatsen van een dakkapel;
• Beethovenlaan 70, het wijzigen van de achterpui;
• H. Bierlingstraat 31, het plaatsen van 2 dakkapellen;
• Distelvlinderstraat 17, het plaatsen van een terrasoverkapping;
• Nieuwe tracé N201 tussen Middenweg en Legmeerdijk, het 

plaatsen van geluidsschermen langs de nieuwe provinciale weg;
• Uiterweg 215, het bouwen van een woning.
Bouwaanvraag 2e fase:
• Bosrandweg naast 25, het bouwen van een hippisch educatief 

centrum.

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 en handhaving, balie 6, 
tel. 0297-387746. 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:
• Poldermeesterplein 19, het wijzigen van de gevel;
• Schweitzerstraat 50, het plaatsen van een dakkapel;
• Zijdstraat 77, het bouwen van een winkelruimte met 2 

appartementen.

Verleende bouwvergunningen met toepassing van een ontheffing

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 en handhaving, balie 
6, tel. 0297-387746. 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 Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 
AW Amsterdam. 

• Aalsmeerderweg 459, het vergroten van een woning en het 
verplaatsen van een garage/berging;

• Bilderdammerweg 76, het oprichten van een bijgebouw bij een 
woonhuis;

• Wissel 1, het vergroten van een woning.
Verzenddatum bouwvergunningen: 10 september 2009.

wet milieUBeHeer

melding artikel 8.40

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

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Installatiebedrijf Stefan Jacobs
Adres : Aalsmeerderweg 253-W 
Plaats : Aalsmeer
Datum : 07-09-2009
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Ver-
gunningen en Handhaving.

inZaGe BiJ De afDelinG DienstVerleninG, weeK 37

t/m 11 sept Wet milieu: kennisgevingen: de Groot 
Waterbouw: oprichten en in werking hebben 
van een  baggerdepot op een perceel in het 
Westeinderplassengebied, kad. sectie H, nummers 
294 en 295:, Loogman Tanken en Wassen B.V. 
Aalsmeerderweg 497 te Aalsmeer ambtshalve een 
aantal  nieuwe voorschriften toevoegen;

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 Dienstverle-
ning open van 8.30-20.00 uur. 
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling 
alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Het 
gemeentehuis is op werkdagen telefo-
nisch bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

wiJKraDen
Heeft u vragen of wilt u informa-
tie over de wijkraden? Kijk dan op 
www.wijkraden-aalsmeer.nl

afsPraKen BUrGemeester
en wetHoUDers
Wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester of met een van de wet-
houders, 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. Raad-
pleeg voor de portefeuilleverdeling 
www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fraCtiesPreeKUUr
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 22 september en 6 oktober 
2009. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de griffie, 
tel. 0297-387660.

Gemeente-info oP weBsite
De gemeente-info kunt u ook op 
www.aalsmeer.nl vinden. Kijk op de 
homepage onder het kopje ‘actueel’ en 
vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt 
u daar de gemeente-info’s van de afge-
lopen 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. 0297-513111
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden, 
tel. 0297-38 17 17 of 
info@meerlanden.nl.
Loket Wonen, Welzijn & Zorg:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur
tel. 0297-513131.
Budgetbegeleiding en Schuldhulp-
verlening Gemeente Uithoorn:
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, 
tel. 0297-513931.

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

Calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in 
het weekend. Bereikbaar via het hoofd-
nummer: 0297-381738.

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 van de gemeente Aalsmeer maken be-
kend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen te 
nemen ten behoeve van de braderie in Aalsmeer, door middel van 
het plaatsen van borden C01 en/of E01 uit bijlage I van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor de 
hieronder genoemde wegen op volgende dag gesloten verklaring en 
parkeerverboden in te stellen:
• Eén rijstrook van de Stommeerweg tussen de Ophelialaan en de 

1e J.C. Mensinglaan voor 14 september 2009 van 10.00-15.00 
uur.

Exploitatievergunning
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2.3.1.2 van 
de APV de volgende exploitatie-terrasvergunning is verleend:
• De Blitzz, Marktstraat 22
Datum verzending vergunning: 3 september 2009.

ontHeffinGen inGeVolGe De wet rUimteliJKe orDeninG

De onderstaande ontwerpbesluiten, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van aanstaande vrijdag gedurende 6 weken 
tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Aalsmeer. 
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende bij voorkeur schriftelijk 
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die bui-
ten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn 
zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
vergunningen en handhaving via telefoonnummer (0297) 387 746.

Ontwerpbesluit buitenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat zij 
voornemens zijn om, met toepassing van artikel 3.23 van de Wet 
ruimtelijke ordening en artikel 40 van de Woningwet, ontheffing 
van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen 
voor:
• Uranusstraat 8 te Aalsmeer: het vergroten van de woning

Ontwerpbesluit binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruim-
telijke ordening en artikel 3.6 van het bestemmingsplan, maken 
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voorne-
mens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de 
Wet ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Ku-
delstaart 2006 en bouwvergunning te verlenen voor:
• Lorentzhof 18 te Kudelstaart: het plaatsen van een dakkapel.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 5 van de Wet ruim-
telijke ordening en artikel 24.3 van het bestemmingsplan, maken 
burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij voorne-
mens zijn om, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub c. van de Wet 
ruimtelijke ordening, ontheffing van het bestemmingsplan Uiterweg 
Plasoevers 2005 en bouwvergunning te verlenen voor:
• Westeinderplassen H 429 en H 3217 te Aalsmeer: het plaatsen 

van een schuilhut.

woninGwet

Bouwaanvragen

Deze bekendmaking strekt ertoe belanghebbenden te informeren. Be-
zwaarschriften kunt u pas indienen nadat over de hieronder vermelde 
aanvragen een besluit is genomen. Nadere informatie kan gedurende de 
wekelijkse openingstijden worden verkregen bij de afdeling vergunnin-
gen en handhaving, balie 6, tel. 0297-387 746.
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19  September in Bacchus
Eerste cabaretvoorstelling 
tijdens de kunstroute
Aalsmeer - Op zaterdag 19 sep-
tember is  de eerste  cabaret voor-
stelling van het cabaretseizoen in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Johan Hoogeboom en  Bas 
Marée brengen het cabareteske 
liedjesprogramma ‘Wil je mijn pleis-
ter zien?’ Johan Hoogeboom was 
in 2001 en 2004 al eerder te zien 
in Bacchus met zijn soloprogram-
ma. Hij heeft zijn sporen ruim ver-
diend als zanger en cabaretier. Hij 
toont zich een meester in het spe-
len met tekst. Zijn droge zwartgal-
lige humor is te vergelijken met 
de humor van Hans Dorrestein en 
Kees Torn. Hij besloot zijn ervaring 
in dienst te stellen van kleinkunst-
talent Bas Marée. Zij kennen el-
kaar van de theateracademie in Den 
Bosch, waar Hoogeboom docent is. 
Bas Marée maakte afgelopen sei-
zoen indruk als zanger van liede-
ren van Bram Vermeulen in de hom-
magevoorstelling ‘Sterker dan de 
tijd’. Samen met Johan Hoogeboom 
speelde hij op Zomertheaterfestival 
De Boulevard de voorstelling ‘Man-
nen onder elkaar’.
Over ‘Wil je mijn pleister zien’: Na-
tuurlijk. Bas had ook liever gehad 
dat er wél vrouwen van zijn eigen 
leeftijd op hem vielen (Johan het te-

genovergestelde) en  dat hij en Jo-
han nou eens wél op tijd naar huis 
gaan. En dat ze wél een stabiel leven 
hadden en ook eens aanspraak zou-
den kunnen maken op de titel ‘me-
dewerker van de maand’, maar om 
daar nou een drama van te maken.
Bas Marée en Johan Hoogeboom 
schrijven er liever liedjes over, waar-
in ze met humor en muzikale preci-
sie een werkelijkheid scheppen die 
je laat lachen om je ongeluk. Kaar-
ten voor deze voorstelling zijn te be-
stellen via www.cafebacchus.nl, te 
koop tijdens de kunstroute op zater-
dag 19 september en verkrijgbaar 
voor aanvang van de voorstelling in 
café Bacchus vanaf 20.15 uur. De 
entree bedraagt 10 euro, de voor-
stelling begint om 21.00 uur.

BC Onder Ons
Aalsmeer -  Bridgeclub Onder Ons 
organiseert op de woensdagavond 
vrij bridgen in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat. De aanvangstijd is 
20.00 uur, maar in verband met de 
indeling wordt kaarters gevraagd 
om uiterlijk 19.50 uur aanwezig te 
zijn. Nieuwe en vertrouwde gezich-
ten zijn van harte welkom.

Dammers weer aan zet
De Kwakel - Na de betrekkelij-
ke rust van de vakantie maken de 
dammers van K&G zich op voor 
de innerlijke rust achter hun bor-
den in het vertrouwde Fort De Kwa-
kel. Vanaf 14 september spelen el-
ke maandagavond vanaf 19.00 uur 
de leden van K&G hun onderlinge 
competitie. 
Daarnaast worden er bekerwedstrij-
den gespeeld en komt de damclub 
met twee teams uit in de Noord-
Hollandse dambond. Gezelligheid 
staat voorop bij deze 83 jarige club 
die naast haar leden ook zo een 
150 donateurs telt. Voor deze men-

sen die de damclub steunen orga-
niseert K&G elke laatste zaterdag 
voor de Kerst een donateur dam-
toernooi dit jaar op 19 december. 
Voor damliefhebbers staan de deu-
ren van het damlokaal wijd open. 
Er kan altijd gespeeld worden om-
dat Theodoor de damcomputer voor 
een even aantal dammers zorgt. 
Door het gehanteerde competitie 
systeem speelt men meestal tegen 
gelijkwaardige tegenstanders.
Schroom dus niet een stap over de 
damdrempel te zetten. Inlichtingen: 
Rene de Jong, tel. 0297-568308 of 
Adrie Voorn, tel. 0297-568472.

  Jongeren zondebokken in Aalsmeer?
Mijn zoon Daan is 15 jaar en zit 
soms met zijn vrienden op plekken 
die niet door iedereen gewaardeerd 
worden. Afgelopen zaterdagmiddag 
kwam Daan thuis met de medede-
ling dat hij die middag een boete 
van 90 euro  had gekregen, omdat 
hij met vier vrienden op het pleintje 
in de Berkenlaan zat. 
Wij zijn naar het politiebureau ge-
weest en daar hoorde we dat er al 
vaker klachten over overlast waren 
geweest. In de ochtend waren er 
andere jongeren geweest die dui-
delijk wel voor overlast hadden ge-
zorgd. In overleg met de wijkagent 
is de handhaving plotseling ver-
anderd in gelijk bekeuren. De ver-
ontwaardiging bij mijn zoon en zijn 
vrienden was heel groot, mede om-
dat zij in het begin van de week 
daar ook hadden gezeten en con-
tact hebben gehad met twee agen-
ten in een busje en die zeiden dat 
als ze daar gewoon rustig zaten het 

geen probleem was. Dit is voorge-
legd op het bureau aan de bekeu-
rende agente en die vond dit ook 
wel vreemd van die twee dienders. 
Blijkbaar is er dus geen algemeen 
beleid. Ik ben naar het bureau ge-
weest om te vragen wat de defini-
tie van overlast volgens de politie 
is? Bij ons in de buurt is er meerde-
re keren overlast per jaar door be-
woners die zich absoluut niet aan 
de regels houden. Ze geven buiten 
feesten en draaien keiharde muziek 
tot 3-4 uur in de nacht en meerde-
re keren waarschuwen door de poli-
tie helpt niet. Bij de derde keer bel-
len werd het advies gegeven bene-
den een boek te gaan lezen totdat 
het over was...
Wat is het verschil tussen beleid en 
handhaving tussen beide verhalen? 
Blijkbaar zijn jongeren in Aalsmeer 
gemakkelijke zondebokken.
J.J.Dekker
Rameaulaantje 27, Aalsmeer

ingezonden

Verkoop kinder- 
en dameskleding
Kudelstaart - Op zaterdag 26 sep-
tember wordt een baby-, kinder- en 
dameskledingbeurs gehouden in 
het Dorpshuis. Het betreft kleding 

voor de herfst en winter. De ver-
koop vindt van 12.00 tot 14.30 uur 
plaats. Kleding inbrengen kan tus-
sen 8.30 en 9.30 uur. Wie kleding wil 
verkopen, kan een inschrijfnummer 
aanvragen bij Truus de Geus, tel. 
323072, Leni Buisma, tel. 360942 of 
Joke Koolen, tel. 329408.
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 13 septem-
ber organiseert vogelvereniging De 
Rijsenvogel weer een vogelbeurs in 
Rijsenhout. Een beurs die ware vo-
gelliefhebbers niet mogen missen. 
Ook dit keer zijn diverse handelaren 
uitgenodigd en zij bieden een uit-
gebreide collectie aan vogels, waar-
onder kanaries, agaporniden, grote 
en kleine parkieten en diverse tro-
pische vogels. 
Er zijn ook leden die eigen ge-
kweekte vogels aanbieden. En wie 
zelf vogels wil verkopen, is wel-

kom. Er wordt hiervoor geen staan-
geld gevraagad. Ook is een hande-
laar uitgenodigd die diverse soorten 
vogelvoer, zoals zaden, zaadmen-
gels, meelwormen en zachtvoer, te 
koop aanbied, evenals vogelacces-
soires. Heeft u problemen met uw 
vogel of wilt u zelf vogels gaan hou-
den? Er zijn leden aanwezig die u 
daarbij willen helpen. De beurs is in 
het gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje van 9.30 
tot 13.30 uur en de entree is 50 eu-
rocent.

Reinold van Zijl verlaat organisatie na vijf jaar

Saskia Bruines nieuwe directeur 
van Kunstencentrum de Hint
Aalsmeer - Kunstencentrum de 
Hint heeft sinds eind augustus een 
nieuwe directeur. Reinold van Zijl 
heeft de organisatie na vijf jaar ver-
laten. Zijn opvolger is de 47-jarige 
Saskia Bruines, die onder meer wet-
houder in Amsterdam was en over 
veel bestuurlijke ervaring in de kun-
stensector beschikt. Vertrekkend 
directeur Reinold van Zijl werd in 
2004 aangesteld om leiding te ge-
ven aan het kunstencentrum in het 
werkgebied Aalsmeer, Uithoorn en 
De Ronde Venen. 
“De tijd is omgevlogen”, zegt Rei-
nold, die zich in de beginperiode 
vooral bezighield met het verbete-
ren van de relatie tussen De Hint en 
de verschillende gemeenten. “Het 
wantrouwen dat in het verleden 
over en weer misschien bestond, is 
nu weg. 
In alle gemeenten werken we prima 
samen, al is natuurlijk altijd verbe-
tering mogelijk.” Reinold is bijzon-
der content met zijn opvolger. De 
vacature voor directeur van De Hint 
leverde maar liefst vijftig sollicita-
ties op. Uit deze kandidaten kwam 
Saskia Bruines als meest geschik-
te naar voren. 
Tot voor kort was zij als zelfstandig 
adviseur werkzaam bij de Stichting 
Culturalis, de Haagse organisatie 
voor de bevordering van cultuurpar-
ticipatie en amateurkunsten. Eerder 
was Saskia onder andere voorzitter 
van de branche- en werkgeversver-
eniging Kunstconnectie en tussen 
1999 en 2002 wethouder Kunst en 
Cultuur in Amsterdam. “Wij denken 

Afscheidnemend directeur Reinold van Zijl overhandigt symbolisch de sleutels 
van De Hint aan de nieuwe directeur Saskia Bruines.

dat Saskia gezien haar ervaring en 
bestuurlijke achtergrond de juiste 
persoon op de juiste plek is”, zegt 
Reinold, die in 2008 met De Hint 
nog op grootse wijze het 40-jarig 
bestaan vierde.

Onder de indruk
De nieuwe directeur heeft er veel 
zin in. “Ik wilde heel graag bij een 
kunstencentrum werken. Deze baan 
geeft mij bovendien de mogelijk-
heid weer een beetje terug te ke-
ren naar mijn geboortegrond, want 
ik ben geboren in Aalsmeer. Ik ben 
zeer onder de indruk van wat er bij 
De Hint gebeurt. 
Er is hard gewerkt om de boel weer 
op orde te krijgen. Het is een pro-
fessionele organisatie. Er wordt 
goed lesgegeven, een flink aantal 
dansleerlingen heeft de weg naar 
vervolgopleidingen gevonden. De 
samenwerking met basisscholen 
is hartstikke goed. Het is mijn be-
doeling om de positie van De Hint 
nog verder te verstevigen.” De ko-
mende jaren wil het kunstencen-
trum in gang gezette ontwikkelin-
gen uitvoeren. Zo wordt in De Ron-
de Venen gewerkt aan een ‘cultuur-
huis’ en leven er in Uithoorn plan-
nen om te komen tot een cultuur-
profielschool. 
Ook de activiteiten op het gebied 
van naschoolse opvang, in samen-
werking met kinderopvangorgani-
saties, worden voortgezet. Het aan-
tal cursisten dat bij De Hint muziek-
, dans- en theatercursussen volgt is 
al enige jaren stabiel. Saskia Brui-

nes heeft nog wel de ambitie om dit 
te laten groeien. 
“Muziek- en kunstonderwijs is een 
publieke voorziening. Het is ook 
ontzettend belangrijk. Niet alleen 
het uiteindelijke resultaat telt, maar 
ook de weg ernaartoe. Neem het 
bespelen van een instrument. Als 
je daar net mee begint is het soms 

moeilijk en vergt het doorzettings-
vermogen. Maar als je merkt dat je 
er iets mee bereikt geeft dat voldoe-
ning. Voor kinderen is het een goe-
de manier om op een leuke manier 
iets leerzaams te doen.”

Klavier bouwen
Voor Reinold van Zijl liggen andere 
uitdagingen te wachten. Hij is nog 
drie dagen in de week directeur van 
een kunstencentrum in Maarssen. 
Daarnaast gaat Reinold zich inten-
siever bezighouden met een bijzon-
der ambacht: klavieren bouwen. “Ik 
zit voor de komende drie jaar al vol 
met opdrachten”, zegt de scheidend 
directeur. De Hint wenst hem het al-
lerbeste.

Derde Rabo Shantyfestival
Leimuiden - Op zondag 13 sep-
tember organiseert shantykoor De 
Marconisten uit Leimuiden voor de 
derde maal het Rabo Shantyfesti-
val in Leimuiden op het Dorpsplein 
en in Leimuiderbrug bij café Rooie 
Kees aan de Leimuiderdijk nabij de 
brug over de Ringvaart. Het is de or-
ganisatie wederom gelukt om kwa-
litatief goede koren naar dit festival 
te halen. Naast De Marconisten, dit 
koor is bekend zowel in als buiten 
de regio, treden De IJsselzangers 
uit Montfoort, Die Maeze Sanghers 
uit Maassluis, De Peijesjongens uit 
Drachten en Rumor di Mare uit Lei-
den. 
De IJsselzangers is opgericht in het 
najaar van 2002 en bestaat uit 35 
zangers en 5 muzikanten en staat 
onder leiding van Kees van der Pijl. 
Hun repertoire bestaat voornamelijk 
uit Oudhollandse en Nederlandstali-
ge zeemansliedjes en shanty’s. Toch 
gaan ze ook Engels- en Duitstalige 
liederen niet uit de weg. Die Maeze 
Sanghers is opgericht op 30 maart 
1987 door een aantal gepensioneer-
de loodsen. Dit ervaren koor telt op 
dit moment 90 leden en staat on-
der leiding van Eric van Dalum. Dit 
koor vertokt de shanty en seasongs 
in het Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Zweeds, Russisch en Nederlands. 
De Peijesjongens bestaat inmid-
dels negen jaar en telt 42 zangers 

en enkele muzikanten. Het koor is 
vernoemd naar de in Drachten le-
gendarische Peije Rasp, de laat-
ste speelman van de Friese Wou-
den. Rumor di Mare  is in de shanty 
wereld al een redelijk oud koor. Dit 
koor, met 45 zangers, onderscheidt 
zich door een uitgebreid en eigen-
zinnig repertoire en is mede hier-
door al winnaar geworden van di-
verse festivals. Tijdens optredens in 
binnen- en buitenland weet het koor 
als geen ander de sfeer van de tra-
ditionele shanty’s en zeemansliede-
ren vanuit de hele wereld te vertol-
ken. Soms is het ruig en opzwepend, 
zoals de zee kan zijn. Dan weer in-
getogen, bij sfeervolle luistermuziek. 
Dit koor staat onder leiding van een 
geen moment stilstaande dirigent 
Jan Maarten de Vries.
Elk koor zal drie optredens verzor-
gen en wel twee op het Dorpsplein 
in Leimuiden en één optreden bij 
café Rooie Kees te Leimuiderbrug. 
Per platte boot zullen de koren al 
zingende worden vervoerd naar hun 
locatie. De officiële opening van dit 
festival is op 13.20 uur op het Dorps-
plein te Leimuiden waarna het orga-
niserend shantykoor De Marconis-
ten als eerste zullen optreden. Rond 
18.30 uur zal het festival worden af-
gesloten op het Dorpsplein met een 
gezamenlijk optreden van alle ko-
ren.

Start cursussen Salsa, Zouk 
en Zumba in The Beach
Aalsmeer - Voor diegene die af-
gelopen vakantie de voeten niet stil 
konden houden op Latijns- Ameri-
kaanse muziek en daar graag mee 
verder willen, kunnen in The Beach 
op maandag 14, woensdag 16 en 
vrijdag 18 september deelnemen 
aan gratis proeflessen Salsa, Zouk 
en Zumba. Vanwege de grote be-
langstelling is het vanaf nu ook mo-
gelijk om Zouk en Zumba cursus-
sen te volgen. Salsa en Zumba wor-
den reeds door een breed publiek 
gedanst. De dansvorm Zouk is een 
mix van lambada en moderne dans. 
Het intieme dansen, het zwieren van 
de haren en een dosis lenigheid, 
zijn kenmerkend voor deze steeds 
populair wordende dans. De gra-
tis kennismakingslessen voor Salsa 
zijn op maandag 14 en woensdag 16 
september en worden in samenwer-
king met Salsa.nl georganiseerd. De 
proeflessen beginnen om 19.30 en 
om 20.30 uur. 
De proeflessen Zumba en Zouk 
zijn op vrijdag 18 september. Zum-
ba start om 19.30 uur en Zouk om 
20.30 uur. Na de lessen is er de mo-
gelijkheid tot het stellen van vragen. 

De cursussen starten direct in de 
week na de proeflessen en duren 
tien weken.

Zondag salsaparty
Vanaf zondag 13 september organi-
seert The Beach weer elke tweede 
zondag van de maand haar maande-
lijkse Salsa Party. De kick off van het 
indoor seizoen is deze keer in han-
den van lady dj Red Delicious. Deze 
Latin allround specialiste zal de zaal 
trakteren op veel muzikaal lekkers. 
Van zwoele bachata, snelle meren-
gue tot pittige salsa! Naarmate de 
avond vordert zal zij steeds meer up 
tempo nummers gaan draaien. Hier-
door komt iedere danser aan zijn/
haar trekken. Het belooft een brui-
sende avond te worden met om 
20.00 uur een gratis surprise work-
shop.  De avond start om 19.30 uur 
en om 23.30 uur wordt de laatste 
dans ingezet. Iedereen is welkom 
en de toegang is gratis. Voor meer 
informatie surf naar www.beach.nl 
of naar www.leersalsadansen.nl. Of 
kom een keer langs op één van de 
cursusavonden in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a.

Tijdelijke tentoonstelling 
Wrakdelen Havilland Mosquito 
voor CRASH museum ’40-‘45
Aalsmeerderbrug - De Bergings-
dienst van de Koninklijke Lucht-
macht heeft op 31 augustus wrak-
stukken van de De Havi l land 
Mosquito PZ 174 overgedragen het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45. Daarmee heeft het 
museum onderdelen in de collec-
tie gekregen van een vliegtuig dat 
de gemoederen zeer lang heeft be-
ziggehouden. CRASH doet al meer 
dan dertien jaar onderzoek naar dit 
vliegtuig en heeft de crashlocatie 
vastgesteld. Het vliegtuig werd vo-
rig jaar september/oktober gebor-
gen in Woubrugge waar het op 21 
juli 1944 neerstortte. De wrakdelen 
zijn tijdens een tijdelijke expositie in 
het museum te bezichtigen. De drie 
pallets met wrakdelen zijn, zoals ze 
door de Luchtmacht zijn afgeleverd, 
tijdelijk opgesteld in het museum en 
tijdens de Stellingmaand te bezich-
tigen. 
CRASH gaat zich nu verder bezig-
houden met het onderzoek naar de 
onderdelen om waar mogelijk, het 
verhaal te completeren. CRASH 
heeft lang aangedrongen op berging 
van dit toestel, mede omdat er sterke 
aanwijzingen waren dat er nog twee 
500 pond bommen in het wrak zou-
den kunnen zitten. Daarnaast be-
stond het vermoeden dat het stoffe-
lijk overschot van piloot Grimwood 
zich nog in het toestel zou bevin-
den. De stichting heeft in verband 
met haar doelstelling, de Koninklij-
ke Luchtmacht gevraagd onderde-
len van dit toestel te mogen opne-

men in de collectie. CRASH is dan 
ook zeer verheugd dat het nu moge-
lijk is in het museum het aangrijpen-
de verhaal te vertellen van de twee 
bemanningsleden die bij deze crash 
om het leven kwamen: piloot F.Lt. 
Francis Leonard Grimwood en navi-
gator/radio-operator P/O. Frederick 
Bernard Woodman.Vanaf september 
tot en met 12 oktober 2008 is de Klu 
Bergingsdienst bezig geweest met 
de ruiming. Beide 500Lbs bommen 
zijn inderdaad gevonden, waarvan 
een op 1.50 meter diep en de an-
der op 2.50 meter. Ze werden al na 
enkele dagen aangetroffen. De ver-
moedens van CRASH werden hier-
mee bevestigd. Ook zijn stoffelijke 
resten aangetroffen. CRASH diende 
al eerder een verzoek in om wrakde-
len van de Mosquito voor het muse-
um beschikbaar te krijgen zodat het 
verhaal van Grimwood en Woodman 
kan worden blijven verteld. Zowel 
aan de oudere generatie, maar meer 
nog aan de jeugd. 
Het museum is geopend op zater-
dag van 11.00 tot 16.00 uur. Op de 
zondagen van de Stellingmaand 
(september) is het museum even-
eens geopend. Groepsbezoeken zijn 
mogelijk op andere dagen op af-
spraak. Het museum is gevestigd in 
fort Aalsmeer, aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug. Voor 
meer informatie over de collectie 
van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 kan ge-
keken worden op de website www.
crash40-45.nl.

Retro met Rotary:
Amstelland Live! met PeeWee en 
Blues Brothers Dedication Revue
Mijdrecht - De editie 2009 van Am-
stelland Live! zal op zaterdag 26 
september geheel in het teken staan 
van muziek uit de jaren tachtig en 
negentig. Voor de organisatie van 
dit muziekspektakel tekent weer de 
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn en 
ook dit jaar gaat de opbrengst weer 
naar een goed doel: de Bosmobiel. 
Plaats van handeling is De Meijert 
in Mijdrecht en de aanvangstijd is 
20.00 uur.  Vanaf 21.00 uur gaat het 
feest echt van start. 
De band PeeWee zal een werve-
lende show neerzetten met klas-
sieke toppers uit de tachtig en ne-
gentig. Pee Wee is een jonge band 
met een moderne uitstraling en een 
lekker repertoire van rock en pop, 
de beste nederpop en dance clas-
sics. De band wordt vaak geroemd 
om de uitstekende podium perfor-
mance. Eenmaal op de dansvloer 
worden aanwezigen meegenomen 
in een trein vol supergroovers, rock 
‘n roll, disco- en soulmedleys die de 
avond onvergetelijk maken!  Een VJ/
DJ set, helemaal toegespitst op hits 
uit de laatste twee decennia van de 
vorige eeuw, ondersteunt de avond 
door vertoning van de oorspronke-
lijke videoclips op twee grote scher-
men. En als klap op de vuurpijl kun-
nen de bezoekers terug in de tijd 
met de Blues Brothers Dedication 
Revue. Deze spetterende show rond 
Jake en Elwood Blues wordt vertolkt 
door Steve Powell en Hans Sligter. 
Wie tijdens hun optreden de ogen 
sluit, weet zeker dat er een fantas-

tische live band staat te dampen! 
Niet voor niets heeft niemand min-
der dan Dan Aykroyd (als Jake El-
wood) het concept bekeken, de act 
beluisterd en het duo zijn zegen ge-
geven. “I am happy they are keeping 
the flame of Blues music alive!” On-
getwijfeld zal er een speciaal woord 
van welkom zijn voor de ‘Mijdrecht 
Law Enforcement Community’. Op 
de videoschermen worden ook real 
time foto-impressies en live video-
beelden van het evenement gepro-
jecteerd. Zo wordt Amstelland Live! 
echt een feest van alle aanwezigen. 
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
heeft het initiatief genomen om 
mensen uit gemeenten rond het 
Amsterdamse Bos die slecht ter 
been zijn de mogelijkheid te bie-
den van ‘een elektrisch voortbewo-
gen boswandeling’. Daartoe heeft 
de serviceclub de Stichting Bosmo-
biel opgericht en konden al twee 
Bosmobielen worden aangeschaft. 
Dat zijn een soort golfkarretjes die 
plaats bieden aan zes personen. Ze 
worden ingezet in samenwerking 
met het Amsterdamse Bos. De op-
brengst van Amstelland Live! 2009 
komt geheel ten goede aan dit pro-
ject voor minder valide mensen uit 
Amsterdam, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, Aalsmeer, Uithoorn en 
Mijdrecht. Voor 17,50 euro heb je 
niet alleen een fantastische avond, 
maar ondersteun je ook de stichting 
Bosmobiel. Kaarten kunnen vanaf 
nu online besteld worden via www.
amstellandlive.nl

Cursus werelddansen bij 
Nivon in de Hornmeer
Aalsmeer - Nivon Natuurvrienden 
Aalsmeer e.o. heeft een nieuwe cur-
sus werelddansen opgezet. Onder 
leiding van Annie Keijzer, een erva-
ren dansleidster, gaat elke donder-
dagavond van 20.00 tot 21.30 uur in 
de gymzaal Roerdomplaan gedanst 
worden. De eerste les is op 24 sep-
tember. Werelddansen is iets dat ie-
mand met een beetje maatgevoel 
snel kan leren. Er zal aandacht zijn 
voor dansen afkomstig uit allerlei 
landen, die met elkaar aangeleerd 
worden. Vooral bij het ouder wor-
den is het goed dansen in de leef-
stijl ‘meer bewegen’ op te nemen. 
Onderzoek naar de werking van de 
hersenen toont aan dat een veelvor-

mige inspanning, zoals dansen, de 
hersenen fitter maakt. Vooral het ge-
heugen profiteert hiervan. Wereld-
dansen wordt expliciet genoemd als 
mogelijkheid. Nieuwe leden worden 
van harte welkom geheten op 24 
september. Voor mensen  die weer 
willen beginnen met sporten en 
daarbij graag genieten van muziek 
en dans, is deze activiteit heel ge-
schikt. Er een  pauze ingelast; deel-
nemers nemen zelf iets te drinken 
mee. De kosten zijn 54 euro (leden 
48 euro) per cursus. Deze is tot half 
januari, daarna kan een vervolgcur-
sus gevolgd worden. Meer informa-
tie en aanmelden: 020-6436334 of 
tel: 0297-322479 .
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Bliksembezoek Turbana’s 
aan bewoners Aelsmeer
Aalsmeer - Het Turbana promotie-
team ging maandagavond voor hun 
optreden in de feesttent, even op 
bezoek bij bewoners in het zorgcen-
trum aan het Molenpad. Met heer-
lijke zoete banaantjes en sleutel-
hangers werden enkele bewoners 
verrast met de komst van dit pra-
menrace-team. Team Turbana tim-
mert lekker aan de weg en laat zich 
op vele plaatsen zien zo vlak voor 
de 24e pramenrace. “Een promotie-

team in de vorm van een banaan is 
de manier om jezelf en het team aan 
Aalsmeer bekend te maken”, aldus 
de heren die vorig jaar beloond zijn 
met de ‘ik heb eerbied voor jou grijze 
haren trofee’. Of dit te maken heeft 
met de gegeven traktatie, Peijnen-
burg koeken, voor aanvang aan de 
race aan de bewoners... In ieder ge-
val is een prijs altijd leuk en een be-
zoek aan bewoners in zorgcentrum 
Aelsmeer altijd gezellig! 

Vijftiende feestweek in volle gang!
Miss Verkiezing, Wolter Kroes 
en Jan Smit in de feesttent
Aalsmeer - Veel bezoekers tij-
dens de kerkdienst afgelopen zon-
dag in de feesttent, ook ‘volle’ bak 
tijdens de oergezellige SPIE-spot-
avond voor de pramenrace maan-
dag, een uitverkochte Aalsmeer Fa-
shion Night op dinsdag en ‘s avonds 
veel deelnemers aan de dorpsloop. 
Woensdagmiddag wisten vele kin-
deren de weg naar de tent op het 
Praamplein te vinden en ‘s avonds 
was een waar Aalsmeers treffen tij-
dens de Aalsmeerse bandjesavond. 
Vandaag, donderdag 10 septem-
ber, wordt een speciale avond met 
een miss verkiezing met als deelne-
mers tien winnaars van de afgelo-
pen vijftien jaar. De jury en het pu-
bliek bepalen samen de winnaar. 
Voor de muziek dragen de beken-
de sterren Waylon, Danny de Munk 
en de Belgische Belle Perez zorg 
en de Aalsmeerse zanger Jan Leli-
veld zal het podium betreden. Vrij-
dag 11 september worden ouderen 
uitgenodigd naar de tent te komen 

van 14.00 tot 16.00 uur. Wieteke van 
Dort komt optreden en de toegang 
tot deze activiteit is eveneens gratis. 
Vrijdagavond wordt een echte Hol-
landse avond met in de schijnwer-
pers Wolter Kroes, Wesly Bronkhorst 
en Nick & Simon. Voor het overige 
dansgedeelte draagt dj Martijn zorg. 
Zaterdag 12 september begint na-
tuurlijk met de pramenrace. De start 
is vanaf 12.30 uur bij de Pontweg en 
de fi nish is bij het Praamplein. Vanaf 
15.15 uur worden de eerste deelne-
mers verwacht. De tent is open voor 
consumpties en de prijsuitreiking. 
Om 18.00 uur gaat de tent dicht om 
op te bouwen voor de laatste feest-
avond met de band Tour de Funk en 
optredens van de zangers Thomas 
Berge en Jan Smit. De toegang voor 
de donderdag, vrijdag en zaterdag 
is 17,50 in de voorverkoop en 22,50 
euro aan de tent. Of er nog kaar-
ten zijn, vrijdag uitverkocht, en voor 
het laatste nieuws kan de site www.
feestweek.nl bekeken worden.

Warm tijdens Dorpsloop
Aalsmeer - Warm weer troffen de deelnemers aan de Dorpsloop van Atle-
tiekvereniging Aalsmeer afgelopen dinsdag. De jeugd kon kiezen uit de af-
standen 1 en 2 kilometer, voor volwassenen was een parcours van 10 kilome-
ter uitgezet door het centrum en de Uiterweg heen en terug. 

Aalsmeer - Tot en met aanstaande 
zaterdag 12 september is het mo-
gelijk om een ‘rondje’ verlichte tui-
nen op de Uiterweg te maken en 
dit is zeker de moeite waard. Leu-
ke tafereeltjes zijn gemaakt in diver-
se tuinen en kleurige lichtjes ma-
ken het sprookjesachtige compleet. 
De Buurtverlichters trakteren ove-
rigens niet alleen op verlichte tui-
nen, maar hebben ook een leuk mu-
zikaal programma opgezet. Zo gaf 
afgelopen maandag shantykoor De 

Poelzangers een optreden, stond de 
dinsdagavond in het teken van prik-
burren en was het woensdagavond 
weer feest met De Dippers. Van-
avond, donderdag 11 september, tot 
slot gaat smartlappenkoor Denk aan 
de Buren van zich laten horen. Op 
het schoolplein is het concert en de 
start is om 21.00 uur. 
Publiek wordt van harte welkom ge-
heten. De verlichte tuinen kunnen 
tussen 20.00 en 23.30 uur bewon-
derd worden.

Rondje verlichte tuinen kijken

Zondag achtste Historische Bloemenrace
Demoraces met motoren en karts 
op bedrijventerrein Hornmeer
Aalsmeer - Tijdens de achtste edi-
tie van de Historische Bloemenrace 
Aalsmeer (HiBRA) kunnen liefheb-
bers van motor- en autosport ko-
mende zondag 13  september hun 
hart weer ophalen. Op het Aalsmeer-
se bedrijventerrein Hornmeer zijn de 
hele dag demoraces met klassieke 
motoren en karts. 
Liefhebbers van snelheid kunnen 
tijdens de achtste editie van de Hi-
BRA weer genieten van motor- en 
autosport. Vooral de demoraces 
met klassieke motoren (van bouw-
jaar 1972 of eerder) maken het eve-
nement uniek. Dit jaar is voormalig 

Grand Prix rijder Jan Huberts, in één 
van zijn nog schaarse races, deel-
nemer aan HiBRA. De HiBRA is in-
middels uitgegroeid tot een waar 
begrip onder coureurs en publiek. 
Het evenement trekt jaarlijks naar 
schatting meer dan tienduizend be-
zoekers en mag zich daarmee tot de 
grotere publieksevenementen in de 
regio rekenen. 

Flynth Zijspan Bokaal
Het, dankzij de inzet van sponsoren 
en vrijwilligers, gratis toegankelij-
ke spektakel gaat rond de klok van 
11.00 uur van start. Er wordt door al-

le klassen een trainingsmanche ge-
reden van ongeveer tien minuten. 
Na de officiële opening wordt om 
13.00 uur gestart met de demora-
ces. De motoren met zijspan zor-
gen voor een spectaculair onder-
deel van de demonstraties. Ook dit 
jaar strijden de zijspancoureurs om 
de Flynth Zijspan Bokaal, vernoemd 
naar de hoofdsponsor van de Hi-
BRA. 

Aalsmeers kart talent 
Naast de demoraces met klassieke 
motoren is er dit jaar naast het cir-
cuit speciale aandacht voor de kar-
ting sport. 
Op het Horticoopplein aan de La-
kenblekerstraat is een kartbaan 
aangelegd waar ondermeer de jon-
ge karttalenten Dylan Huiskens 
uit Aalsmeer en Quirijn van Beek 

(Hoofddorp) de hele dag op de baan 
actief zijn in de karts waarmee zij 
deelnemen aan het NK. Een unie-
ke gelegenheid om beide rijders in 
Aalsmeer in actie te zien. Naast de 
kartbaan is op het Horticoopplein te 
genieten van het imposante  trac-
torpulling Team Horticoop Black 
Cat. Naast de catering is de onver-
moeibare Aalsmeerder Kees Mark-
man aanwezig met zijn Aalsmeer 
Roest Niet DJ set. Op het naastge-
legen Burgers Carrosserie plein ver-
zorgen Auto Maas, Auto Bouw Ser-
vice uit Kudelstaart en Mercedes G-
Center uit Amstelveen spectaculaire 
presentaties.
 Kortom: HiBRA 2009 belooft weer 
veel spektakel in een dag vol auto- 
en motorsport. Kijk voor alle infor-
matie over het evenement op: www.
hibra-aalsmeer.nl.

Sunny Side Up aanwezig in feesttent
Aalsmeer hangt Martijn op: 
Hoogtepunt tijdens Feestweek
Aalsmeer  - De ludieke actie 
‘Aalsmeer hangt Martijn op’ nadert 
het hoogtepunt. Al wekenlang kun-
nen de Aalsmeerders in zo’n 25 win-
kels voor 5 euro een aandeel kopen 
in een exclusief schilderij: een por-
tret van dorpsgenoot René Martijn.  
Op donderdag-, vrijdag- en zater-
dagavond verkoopt het wandelteam 
Sunny Side Up ook aandelen in de 
feesttent. Op zaterdagavond wordt 
de totale opbrengst bekend ge-
maakt en krijgt burgemeester Pie-
ter Litjens het schilderij overhan-
digd. Het werk is deze week nog te 
bezichtigen in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat. De opbrengst van 
de actie gaat geheel naar Pink Rib-
bon, en wordt besteed aan onder-
zoek naar borstkanker. Gea Peek 
van Sunny Side Up: ”Geurt Ouwer-
kerk schilderde dit portret en bood 

het ons spontaan aan voor het goe-
de doel. Wij vinden dat zo’n bijzon-
der doek een plek verdient in het 
gemeentehuis, bijvoorbeeld de eer-
ste in een portretgalerij van opval-
lende dorpsgenoten. René Martijn 
was meteen bereid mee werken en 
Pieter Litjens heeft toegezegd dat 
hij het werk zal laten ophangen in 
het gemeentehuis. Ik hoop dat ook 
alle Aalsmeerders ook hun steen-
tje bij willen dragen aan onze strijd 
voor meer borstkankeronderzoek.” 
De aandelen zijn deze week nog 
te koop bij winkeliers die herken-
baar zijn aan de actieposter en in 
de feesttent. Het wandelteam loopt 
mee in de sponsorwandeling A Sis-
ter’s Hope op 10 en 11 oktober. Zie 
www.sunnysideup.nl en www.wan-
deltegenborstkanker.nl voor meer 
informatie.

Nieuw aan start pramenrace: 
Team De Rode Schoentjes 
Aalsmeer - In onze vriendengroep 
is het regelmatig ter sprake geko-
men: meedoen met de pramenrace. 
De meeste van ons hebben wel eens 
als opstapper gefungeerd en zo de 
sfeer een beetje geproefd. Toen er 
een tijdje geleden een artikel in de-
ze krant verscheen over een te koop 
staande bok was er direct overleg. 
Een paar dagen later was het balle-
tje rond: Team ‘De Rode Schoentjes’  
is geboren! 
Aangezien het allemaal erg kort dag 
is, moest er snel vergaderd wor-
den. De eerste (en volgens ons ook 
de beste) gelegenheid was op het 
Dancefestival Mysteryland. Zo ge-
zegd zo gedaan. Onder het genot 
van voldoende inspiratievocht heb-
ben wij daar onze eerste vergade-
ring beleefd (zie foto). Zeer nuttig 
overigens! Na een slordige 11 uur 
vergaderen, heeft ieder lid zowaar 
al een functie gekregen. Een kor-
te voorstelronde. Rick Eikelenboom, 
geluidsman. Nancy Berk, catering. 

Martin van Tol, geluid- en techni-
sche man. Ron Winters mag zich-
zelf captain noemen. Verder heb-
ben wij een ‘anoniem’ lid, te weten 
een bestuurslid van het SPIE! Zijn 
naam mag helaas niet vermeld wor-
den, maar het is niet Erna, niet Joost, 
niet Martin, niet Wim, niet Arnaud, 
niet Jan en ook niet Willem. Zo Roy, 
je naam is tenminste niet genoemd. 
Het laatste lid is ook zo’n anonieme. 
Een sponsor welke de naam Paraat 
Brandbeveiliging Aalsmeer draagt. 
De eerste vraag die je vaak krijgt als 
nieuw team zijnde is: winnen of ge-
zelligheid? Gezien onze connecties 
in het SPIE bestuur hoeven we die 
niet meer voor ons te winnen. Onze 
bok is in goede staat en de penta in 
topvorm. Wij weten het zeker: wan-
neer we de wil hebben om te win-
nen, dan gaan we winnen! Helaas 
ontbreekt die wil, maar wij hebben 
er wel heel veel zin in! 

Team De Rode Schoentjes.

Team “De Rode Schoentjes” op hun eerste vergadering
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            Startnr.                                   Categorie/naam                        captain
                           Snelheid  

   1 Piet Keuregies Preem Rody Peters
   2 Aquaprama Willem v.d. Polder
   3 Uniek Bram Baardse
   4 Drijfhuis 5 J. v.d. Polder
   5 WWW.Drijfhuis.NL Arno Verhoeve
   6 Poelduikers Ronald Penne
   7 Diepe kelen R. Schuilenburg
   8 @traction M.L. Verbruggen
   9 De Barrel Piet Pannekoek
  10 De Gemiste Kans Ronald Onclin
  11 t’ Allegaartje Cees Piet
  12 ‘t Molmme Goedje C.A. de Moor
  13 t’ Wije Gat Bob Kooy
  14 De Stoppies H.A. Spaargaren
  15 De Witte van Leeuwens Piet van Leeuwen
  16 St.Oud Aalsmeer Hans Alderden
  17 De Eerebajeplokkers C. v.d. Schilden
  18 Ockernockel 2 Arie v/d Schilden
  19 Legale Beppies Marja v/d Schilden
  20 Aquadrama Bart. v.d. Schilden
  21 Tot dat ‘t Zinkt Danny Lanser
  22 As ‘t maar drijft H. Janssens
  23 DIP Henk van Leeuwen
  24 Union Junior Ronald van leeuwen
  25 Stenhuis Maatjes Jordy Brouwer
  26 Dicht en Vast Marco Offerman
  27 Vh Moterschip Josephina Henk van den Heuvel

                             Bokken  
  28 De wijzen uit ‘t Oosten  Rolf Maarse
  29 De Poelderboys Joost Zandstra
  30 Frau Schöderbuck Andre van de Poppe
  31 De Titanic Willem Dijt
  32 Van Begin tot ‘t End Jan Jorrit Eveleens
  33 Aaltje Bagger  Henk Jansen
  34 De Praam van PvP J. Bos
  35 Swaffelaars Gerben van der Knaap
  36 Rentapraam.com Martin Eveleens
  37 Nattevoetjes.nl Richard Kortenoeven
  38 Meubeltjes 1 J. v.d. Schilden
  39 Het Seringenland A. Buis
  40 Bokkie Beh M. Uiterwijk
  41 De Ideale Schoonzonen Johan van Arkel
  42 Abra-CaHaDiBA Derk Heemskerk
  43 Kees K en de Godmajoor Willem Groen
  44 De Beurtskippers Richard Pannekoek
  45 Ticketboks Rens Blauwkuip

  46 Errug Narrig Frans v.d. Meer
  47 Dattifl oat-team Andrew Pommerel
  48 The Coopers Gerard Spaargaren
  49 BB Spienautic Klaas van Leeuwen
  50 De Blauuwe Broekies Marijn van wijk

                                         Dames teams 
  51 BLOEMM Elise Moolhuysen
  52 Team 207 Connie Stokman/Ann Hansen
  53 De Vrouwen van… Petra Jansen
  54 Candy Girls Cindy Veerman
  55 10 PK Franka Zwetsloot
  56 Blitzz Willeke v. Karpathios v. Roode
  57 Tam-Tam Evelyn Vurens van Es
  58 The Mime-Angels Fleur Moolhuijsen
  59 De Houtluizen I Claudia. v.d. Laarse
  60 Badgirls “Have more Fun” Wilma Hoogenboom
  61 The Beachlady*s Jolanda Turk
  62 Papuhdepoellos  Brenda Schenkius                                
  63 La Bloemen I. Anema
  64 De Witte Wieven Karin van Leeuwen
  65 De Vriesinnen Thea Dijt
  66  ‘s avonds een poes 
                            ‘s-morgens een kater  Inge van Arkel

       Recreanten
  67 De Weijekoppen Jack Weij
  68 Dirrekies gaatje Jacco Arendse
  69 De Vreeselijke Vreekens Ed Vreeken
  70 Heerenmetijd Bertus Heeren
  71 Ons Praem Martin de Vries
  72 De Kurkentrekkers Frank Karssing
  73 Buijte Durrup Albert Maarse
  74 De Kale Zak    Frank rinkel                                          
  75 Kees Bonkezak Maarten Maarse
  76 Grote Pino Ton van Veen
  77 Het D(r)onkere End Erik van den Beitel
  78 Beachbikkels Ruud Vismans
  79 De Nachtwacht Paula Verbeek
  80 De Lemo’s Leo Moolhuisen
  81 De Prutpraam M. van Vuren
  82 Witte van Tol Witte van Tol
  83 Spraam Peter Sparnaaij
  84 Tante Pala Rob van Veen
  85 De Raketjes Stephan Tromp
  86 Team Turbana Jerry Tukker
  87 d’ weilers Jan de Weille
  88 Oversharing M.M. van Bers
  89 De Reebonk W. ter Reehorst
  90 Pacifi c Princess Jeroen Dikkeboom

Offi ciële startlijst pramenrace!
Aalsmeer - Vrijdag is het palaver 
en zaterdag de pramenrace, meer 
nieuws over de tocht der tochten 
is te lezen in de speciale Praambo-
de, die vandaag ook alle deurmatten 
in Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsen-
hout valt. De Praambode wordt al 
vele jaren met plezier gemaakt door 
de redactie van de Meerbode en 
het SPIE-bestuur en bevat heel veel 
praam-wetenswaardigheden en 
nieuwtjes. Voor een ‘ding’ moet toch 
echt de Nieuwe Meerbode open ge-
slagen worden: 
De officiële startlijst. Tijdens de 
spotavond op maandag in de feest-
tent wordt namelijk gestreden om 
een laag startnummer en dan is de 
Praambode al naar de drukker. De 
besten mogen als eerste starten 
en deze eer valt dit jaar Piet Keu-

regies Preem van Rody Peters ten 
deel. Het was overigens een ande-
re spelavond dan anders. Geen race 
met kruiwagens, geen water naar 
de overkant brengen, maar optre-
den en dit was prachtig! 
Thema dit jaar Theater van de Lach 
en de lachers hadden de teams af-
gelopen maandag zeker op de hand. 
Al verkleed arriveerde menig team 
in de tent, het leek bijna al pramen-
race. Leuke, spannende, grappige, 
inventieve en ook talentvolle optre-
dens kreeg het publiek voorgescho-
teld. Een avond waar vast ook nog 
lang over gepraat zal worden. En het 
heeft onderstaande offi ciële start-
lijst opgeleverd. Rest voor nu alle 
deelnemers een behouden vaart te 
wensen en het publiek veel kijk- en 
zwaaiplezier.

Modeshow volledig uitverkocht
Spetterende Aalsmeer Fashion 
Night in feesttent! 
Aalsmeer - Dinsdagavond was de 
feesttent op het Praamplein goed 
gevuld voor de Aalsmeer Fashion 
Night. Alle 600 kaarten en 60 VIP-
kaarten waren uitverkocht voor 
de modeshow, die dit jaar voor de 
tweede keer werd georganiseerd. 
De laatste trends op modegebied 
werden aan het enthousiaste pu-
bliek, dat voornamelijk uit gezellig 
kwebbelende dames bestond, ge-
toond. Zangeres Sasja Brouwers 
trad in de pauze en na afloop op 
en bracht een paar prachtige, maar 
ook swingende nummers ten geho-
re. De professionele modellen ver-
stonden hun vak en lieten de aan-
wezigen genieten van al het moois. 
De veertien deelnemende winkeliers 
uit Aalsmeer veroverden de catwalk 
met de mooiste kleding, lingerie en 
nachtkleding, schoenen en laarzen, 

(zonne)brillen, sieraden en de hip-
ste haartrends. Deelnemende zaken 
waren: All About Hair, Beau Gran-
des, Big L, Broeckmans Mode, De-
nise Fashion, Ed Kriek Optiek, He-
ij Modeschoenen, Henrita Footwear, 
Romee Women, Small Talk, Spar-
naaij Juweliers, De Studio, Teddy’s 
en Van der Schilden Lingerie. 
Het aanwezige publiek werd getrak-
teerd op een wervelende fashion-
show met leuke en aparte combi-
naties tussen de verschillende za-
ken. En voor ieder wat wils, in diver-
se prijsklassen. De toegangskaart 
niet weggooien was de tip na afl oop 
van de show, want deze verandert 
in een kortingsbon, die besteed kan 
worden bij alle deelnemers aan de 
Aalsmeer Fashion Night.

Door Ilse Zethof

Lange sliert verlichte boten
Aalsmeer - De forse bries zaterdag 
overdag deed menig deelnemer aan 
de verlichte botenshow sidderen. 
Als het zo hard blijft waaien, is gaan 
varen geen optie, zeker niet voor de 
kleinere boten. Toch bleef menig-
een optimistisch en werd door ge-
werkt om kleurig en mooi verlicht ‘s 
avonds bij het startpunt te kunnen 
verschijnen.
 In de avond kon in de handen ge-
klapt worden, de wind was fors af-
genomen. Een lange stoet presen-
teerde zich in de Ringvaart en op de 
Westeinder en menig booteigenaar 
maakte er met vrienden en kennis-
sen een gezellig feest van met mu-
ziek en drankjes aan boord. Het 
kleurige, bonte lint trok veel belang-
stelling. Niet alleen de deelnemers 
maakten er overigens een feest aan, 

ook kijkers langs de kant maak-
ten er een gezellig samenzijn van 
met vrienden. In de middag werden 
de partytenten reeds opgebouwd, 
de stoelen neergezet en hapjes en 
drankjes klaar gezet voor het avond-
spektakel.
 Allen zijn beloond: De kijkers op 
een lange sliert apart verlichte bo-
ten en de deelnemers op veel ap-
plaus van belangstellenden langs 
de kanten. Eenmaal bij de waterto-
ren werd helemaal goed zichtbaar 
hoeveel deelnemers de verlichte bo-
tenshow dit jaar kende. In de lange 
rij werd gewacht op de laatste ac-
tiviteit: Het vuurwerk en dit wach-
ten is zondermeer beloond! Terecht 
was het applaus van de bezoekers 
en het toeteren van de bootjes na 
afl oop!

  91 De Pitspoezen Britt Visser
  92 PZN Praam Zonder Naam Danny v.d. Polder
  93 Aprameja Aldert Leegwater
  94 Polder Power Richars Hofstede
  95 De Barreltjes Frank de Vries
  96 t’ Vooroordeel Piet Boom
  97 Mixed team van ‘t End Kees Kramer
  98 De groene banaan Thomas Eveleens
  99 De Drifters Andre v.d. Drift
100 Hermamixers P.M. Buys
101 Het Witte Hek Auke Ceelen
102 De Zwarte Ruiter Peter Stokman
103 De Hoge Dijk M. Ceelen
104 Kipara Jack Bakker
105 De Kikker G. Eveleens
106 Historische Tuin 2 J.W. Wegman
107 De Pinta’s Rene Visser
108 Rondje Omweg Marcel Harting
109 Mozes Kees Alderden
110 After Dorst Henk Spaargaren
111 Gang is Alles Ron van Leeuwen
112 Een ons Geluk Nico Delwel
113 PAP Arjan de Vos
114 Bledje ‘92 Rob Penha
115 Kleine Pino Dennis van Veen
116 Jacob Pekkie H. Kennedy
117 Tuuteblik J.H. Strampel
118 Recreatiever. de Kleine Brug W. Heeren
119 Neeltje Jacoba Marcel van Langeraad
120 Gouwe Rokken Esther Gouwerok
121 De Gouwe Tientjes Henk Maarse
122 Snot en Kwail Bas Pannekoek
123 Reigertje Dirk Maarsen
124 De Rode schoentjes R.J. Winters
125 The Lastminute Anita Weening
126 De Bloembollen Vreters Jaivy Eikelenboom
127 Achterste Zaal J. Eigenhuis
128 De Goochelaars P. Steur
129 Praa-M-aatje R.L.A. Stolwijk
130 Alupra Willem Fokker
131 De Harde Bezems Pieter de Vries
132 De optimale achter blijvers Piet-Hein Buskermolen
133 De Farregatters L.S. de Vries
134 De Vlijtbuiters Tom de Vries
135 Team Ome Dirk Jan Jongkind
136 De Dekzwabbers Koen Bakker
137 Eerste deuntje Dio Middelkoop   
138 De Passaat C. Braakman jr
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Aalsmeer -  Even na half elf zater-
dagavond leek het of heel Aalsmeer 
hetzelfde doel had: Gaan kijken 
naar het vuurwerk boven de West-
einderplassen. Voetgangers, fietsers 
en voetgangers gingen massaal 
richting Kudelstaartseweg om maar 
op tijd te zijn voor het jaarlijkse, 
kleurige spektakel. Even voor aan-
vang stonden overal langs het water 
dikke rijen klaar om getrakteerd te 
worden op mooie kleuren en spec-
taculaire combinaties. Het vuurwer-
klint vanaf de watertoren richting 
panton naar de rest van het vuur-
werk gaf de aanvang aan en daar-
na was er bewondering na bewon-
dering. “Mooi”, klonk menigmaal en 
“wouw”. Spuitende ‘vuurstaven’, uit 
elkaar knallende bloemen in allerlei 
kleuren, vuurwerkringen en, als be-
loofd, aan het einde vijf knallen. Het 
sein om te klappen en te toeters op 
de boten aan te zetten. Een half uur 
duurde het vuurwerk, het leek kor-
ter, maar het was op de kop af. Mas-
saal als het publiek naar de show 
was gekomen, hoe snel allen zich 
ook weer uit de voeten maakten en 
dit kwam mede omdat het begon te 
regen.  De ‘stroom’ ging de ande-
re kant weer op. Wel tevreden alle-
maal: “Het was weer prachtig”. 

Gezien de drukte langs de Poel doet 
de gemeente er volgend jaar wel 
goed aan om het gedeelte van de 
Kudelstaartseweg tussen de Men-
singlaan en de Beethovenlaan af te 
sluiten voor doorgaand verkeer. De 
auto’s, fietsers en voetgangers za-
ten elkaar best flink in de weg! 

“Het was weer prachtig”
‘Dikke’ rijen langs Poel voor vuurwerkshow

Foto’s: Peter de Weijer / Fotoi.nl 
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Picknick bij de Zevensprong  
Rijsenhout - Woensdag 2 septem-
ber heeft OBS De Zevensprong te 
Rijsenhout een zeer geslaagde 
picknick gehouden op het school-
plein. Het plein was feestelijk ver-
sierd. Ruim 50 gezinnen kwamen 
aan het einde van de middag met 
goed gevulde picknickmanden en 
kleden naar het schoolplein. Het 
weer speelde mee, want tijdens de 
happening was het droog en scheen 
de zon, dit was overdag wel anders. 
Gedurende  de  gehe le  p ick-
nick dreven donkere wolken 
dreigend voorbij , maar op het 
schoolp le in  was het  zonnig .                                                                                             
Dj Jeffrey ( een oud-leerling) zorg-

de op voortreffelijke wijze voor de 
muziek. Tijdens de picknick waren 
er diverse playback-optredens van 
de schoolkinderen en spontaan ont-
stonden nog meer optredens.
Ook was er een taartbakwedstrijd. 
Dit was een groot succes! Vijf-
tien taarten stonden klaar om ge-
keurd te worden.  Nadat iedereen 
één of meerdere stukken taart  of-
ficieel had geproefd werd een sco-
reformulier ingevuld. De grote win-
naar was Juliette Roos, zij kreeg een 
workshop taart maken aangeboden 
door deleukstetaartenshop.nl Fami-
lie Sarkosh had een eervolle twee-
de plaats.

Filmavond voor tieners
Kudelstaart - Heb jij ook zo’n zin 
om lekker onder uitgezakt je druk-
ke school weekje af te sluiten? Het 
begin van een heerlijk weekend. 
Dan is de filmavond op de Binding 
Zolder iets voor jou! Op vrijdag 18 
september wordt de film ‘De brief 
voor de koning’ vertoond. Het is 
een spannende film over een jon-
gen die een brief moet geven aan de 
Koning. Deze brief mag niet in ver-
keerde handen terecht komen. Zal 
hij het halen en hoe gaat het hem 
af? De film is bedoeld voor tieners 

vanaf 10 jaar. Om 19.30 uur start de 
film en is rond 21.45 uur afgelopen. 
Om 19.15 uur gaat de deur open. De 
entree is 1 euro inclusief wat te drin-
ken en iets lekkers.
Er zijn maar een beperkt aantal 
plaatsen, dus vooraf opgeven is een 
vereiste. Dit kan door een e-mailtje 
te sturen naar Manon@debinding.
nl. Vermeld even je naam, leeftijd, 
adres en telefoonnummer. De Bin-
ding Zolder is te vinden in het SJOK 
gebouw aan de Haya van Someren-
straat 35c. 

Inloopmiddag en -avond voor 
tieners op de Binding Zolder  
Kudelstaart - Ben jij tussen 10 en 
15 jaar en verveel jij je weleens na 
schooltijd? Heb je niet altijd zin om 
naar huis te gaan? Wil je gewoon 
even lekker met vrienden bij elkaar 
komen? Kom dan eens binnenlo-
pen tijdens de inloopmiddag op de 
Binding Zolder. De Binding Zolder 
is een plek speciaal voor tieners. 
Naast diverse activiteiten, cursus-
sen en workshops is er twee keer in 

Binding Oost opent deuren met 
veel activiteiten voor jeugd
Aalsmeer - Op woensdag 16 sep-
tember opent de Binding officieel 
haar deuren in Aalsmeer Oost. Iede-
re belangstellende is van harte wel-
kom om deze gebeurtenis mee te 
vieren. Op het openingsfeest wor-
den vanaf 14.00 uur allerhande ac-
tiviteiten georganiseerd voor de 
jeugd. Zo staat een professione-
le dansworkshop hip hop voor jon-
gens en meiden op het program-
ma, evenals graffiti spuiten op een 
grote wand, karaoke zingen en al-
lerlei spelletjes, waaronder de ze-
nuwspiraal. De officiële opening zal 
om 15.00 uur plaatsvinden. Uiter-
aard staan hapjes en drankjes voor 

de bezoekers klaar. Binding Oost 
is gevestigd aan de Machineweg 
op nummer 12, in het gebouw van 
Kinderhof Oostkroost. De locatie is 
toegankelijk via de Hoge Dijk. Het 
nieuwe jeugdhonk is met name voor 
meiden en jongens uit de groepen 
6 tot en met 8 van de basisschool 
en de eerste en tweede brugklas-
sers. Het feest duurt tot 17.00 uur en 
is uiteraard gratis toegankelijk. Re-
gen deert het jeugd- en jongeren-
werk overigens niet, er komt een 
tent op het plein te staan. Allen wel-
kom. Voor meer informatie kan ge-
keken worden op de site www.de-
binding.nl.

Yoga voor kinderen bij 
De BindingBoven
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 18 sep-
tember start De Binding Aalsmeer  
in samenwerking met gediplomeerd 
kinderyogadocente  Ellen Nissen 
met het aanbieden van yogalessen 
aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 
en met 12 jaar. 
De lessen vinden plaats bij De Bin-
dingBoven in de Zijdstraat 53 van 
13.30 tot 14.45 uur voor jongens 
en meisjes van de groepen 1 tot en 
met 4 van het basisonderwijs en van 
15.45 tot 17.00 uur voor de jeugd van 
de groepen vijf tot en met acht. Yoga 
voor kinderen is een vrij nieuwe en 
speelse vorm van yoga, die is aan-
gepast aan de fysieke mogelijkhe-
den en de belevingswereld van de 
leeftijdsgroep. Yoga vormt voor kin-
deren een rustpunt in de vaak hec-

tische week en leert hen bewust 
te worden en om te gaan met ver-
velende gevoelens zoals onrust en 
spanningen. In de lessen zal aan-
dacht worden besteed aan de yo-
gahoudingen, ontspanning, adem-
haling, concentratie, energiebe-
heersing, innerlijke beleving, sa-
menwerking, positieve levenshou-
ding en het ontwikkelen van zelf-
vertrouwen. Per yogagroep is ruim-
te voor minimaal 6 en maximaal 10 
kinderen. Voor informatie en/of aan-
melding kan contact worden opge-
nomen met Lenneke Heijjer van De 
Binding, Aalsmeer. Zij is bereikbaar 
op dinsdag en woensdag  van 9.00 
tot 17.00 uur via telefoonnummer 
0297-326326 of per mail via lenne-
ke@debinding.nl.

Gezellige dag team-beelden
Leerkrachten Samen Een 
maken samen beeld
Aalsmeer - Op 11 juni heeft het 
team van OBS Samen Een een leu-
ke teambuildingsdag doorgebracht 
in het atelier van Mark van Kuppe-
velt. De leerkrachten hebben toen 
onder andere een beeld ontworpen. 
Ieder teamlid heeft een onderdeel in 
was  gemaakt  en samen hebben zij 
het beeld  vorm gegeven. In de peri-
ode daarna heeft Mark van Kuppe-
velt het in brons gegoten. Het beeld 
straalt het “Samen Een gevoel” mooi 
uit: Vele handen werken samen om 
de kinderen tot bloei te laten ko-
men. Donderdagmiddag 3 septem-
ber is het beeld feestelijk onthuld en 
kon het door iedereen bewonderd 
worden. Het beeld krijgt een mooie 

plaats in de hal van de school. 
Team-beelden is een samenwerking 
van beeldend kunstenaar Mark va-
na Kuppevelt en teamcoach Hugo 
Meijs. Zij stellen een team in staat 
een geheel eigen teambeeld te cre-
eren in één dag. Ideaal om op een 
creatieve en unieke manier een 
teamdag, heidesessie, uitje, aftrap 
of brainstormdag vorm te geven. De 
Teambeelden dag wordt aangebo-
den inclusief gebruikmaking van het 
atelier, koffie en thee, uitgebreide 
boerenlunch, alle materialen en be-
geleiding door Hugo en Mark.  Meer 
weten? Kijk op www.team-beelden.
nl of bel Mark: 06-54981504 of Hu-
go: 06-24577754.

World Cup voor 
5-jarigen RKDES
Kudelstaart - Zaterdag 19 sep-
tember gaat de World Cup voor de 
Vijfjarigen bij RK.Des van start. De 
deelnemende landen zijn: Brazi-
lië, Italië, Nederland en Spanje. De-
ze vier landen zullen gedurende 4 
zaterdagen gaan uitmaken wie de 
sterkste is. In de eerste speelron-
de gaat Brazilië het opnemen te-
gen Italië en speelt Nederland te-
gen Spanje. De start is om 9.35 uur 
en gespeeld wordt er bij DES aan de 
Wim Kandreef.Voor meer informatie 
bel Gerrit 06-10013095.

Uniek optreden Jong Sursum 
en Drumband Ophelia 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het rond de klok van 14.00 uur 
een drukte van belang op het plein-
tje voor Korenmolen De Leeuw tij-
dens de braderie. Jong Sursum en 
Drumband Ophelia gaven een geza-
menlijk verrassingsconcert. Het was 
een erg leuk gezicht om de jonge 
mensen met elkaar muziek te zien 
maken. Een uniek samenwerkings-
verband! Er werd met veel enthou-
siasme gespeeld. Zowel Jong Sur-
sum als Drumband Ophelia wa-
ren zeer tevreden over het optre-
den en de massale belangstelling 
van het publiek, dat volop genoot 
van het optreden. Wellicht komen 
er meer gezamenlijke optredens in 
de toekomst. Zowel Jong Sursum, 
het jeugdorkest van de Christelij-
ke Muziekvereniging Sursum Cor-
da als Drumband Ophelia,zijn naar-

stig op zoek naar nieuwe muzikan-
ten. Ben jij razend enthousiast ge-
worden na het zien van ons optre-
den? Bespeel je een instrument? Of 
zou je dat willen leren? Twijfel dan 
niet, pak de telefoon en bel! Voor 
Jong Sursum kan contact opgeno-
men worden met Marijke Haijtink 
via telefoonnummer 0297-521128 
of Annette van Oudenallen via te-
lefoonnummer 0297-344334. Voor 
Drumband Ophelia kan gebeld wor-
den met Marco van der Ven via te-
lefoonnummer 0297-267191. Uiter-
aard ben je van harte welkom om 
ook eens te komen kijken tijdens de 
repetities. Jong Sursum speelt elke 
vrijdag in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat van 18.45 tot 19.45 uur.  
Voor meer informatie: www.sursum-
corda-aalsmeer.nl of www.drum-
bandophelia.mysites.nl.

Volleybaljeugd oefent op dinsdagtraining.

Tijdstip jeugdvolleybal in 
Bloemhof gewijzigd
Aalsmeer - Vorige week woensdag 
is voor de eerste keer getraind door 
de nieuwe jeugdvolleybalgroep in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. In overleg met de ouders is 
toen besloten de les een uur later te 
laten beginnen. De training is voort-
aan van 14.00 tot 15.15 uur. Voor de 
meeste kinderen is het jaar waar-
in je zeven wordt een geschikt mo-
ment om met volleybal te beginnen. 
Een vereiste is, dat een kind een 
bal zonder veel moeite kan gooi-
en en vangen. De lessen zijn geba-
seerd op het circulatie minivolley-
bal (CMV), dat speciaal is bedacht 
voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd. De kracht van het spel is, dat ie-
der kind op haar of zijn eigen niveau 
kan spelen. 
Het aantal balcontacten is hoog, 
omdat een team uit slechts vier spe-
lers bestaat. Wanneer een speler 
zich een nieuwe volleybaltechniek 
heeft eigen gemaakt, dan kan hij of 
zij weer een stapje hoger. De zes ni-
veaus, waaruit het nieuwe jeugdvol-
leybal is opgebouwd, vormen een 
uitgekiende methode. Het spel is 
daardoor heel dynamisch gewor-
den. Bovendien is het nu ook mo-
gelijk, dat alle kinderen vrijwel met-
een aan de maandelijkse competi-
tietoernooien kunnen meedoen. De 
wedstrijden worden door de NeVo-
Bo met de hulp van de verenigin-
gen bij toerbeurt georganiseerd bin-

nen de regio. De reisafstanden zijn 
bij volleybal gelukkig niet erg groot. 
De ouders wordt namelijk gevraagd 
volgens een in overleg opgesteld 
rooster te zorgen voor het vervoer 
van de kinderen. 
De afdeling circulatievolleybal van 
Oradi behoort tot een van de grote-
re in de regio. Als onderdeel van SV 
Omnia staat tevens kwaliteit hoog in 
het vaandel. Zo wordt bijvoorbeeld 
op ieder niveau met ballen gewerkt 
die bij die groep passen. Ook jeugd-
trainers Mariska Bus en Frits van 
der Zee zijn zeer ervaren. Zodoen-
de krijgt ieder kind tijdens de trai-
ningen individueel de aandacht die 
het nodig heeft. Lijkt volleybal uw 
kind een leuke sport, dan kan het 
een aantal proeflessen volgen. De 
lessen circulatie minivolleybal zijn 
op op dinsdagmiddag van 16.00 tot 
17.15 uur in de Proosdijhal voor 10- 
en 11-jarigen), op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 15.15 uur in de Bloem-
hof voor jeugd vanaf 7 jaar en don-
derdagmiddag van 16.00 tot 17.30 
uur in de Proosdijhal voor  8- en 9-
jarigen.
Ook voor de oudere jeugd biedt vol-
leybalvereniging Oradi/Omnia vol-
doende mogelijkheden. Kijk hiervoor 
op de website van SV Omnia on-
der volleybal. Voor vragen kan con-
tact opgenomen worden met Maris-
ka Bus, tel. 0297-329323 of Frits van 
der Zee, tel. 0297-329682.

Voorstelling Barbie-Rama in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 13 sep-
tember om 14.30 uur  speelt The-
ater Tieret de voorstelling Barbie-
Rama voor iedereen vanaf 6 jaar  
in het Amstelveens Poppenthea-
ter. Het bestaan van een sprook-
jessprokkelaar is hard en ondank-
baar. Jarenlang wetenschappe-
lijk onderzoek heeft immers aan-
getoond dat veel sprookjes berus-
ten op één groot misverstand. Ja, ze 
leefden nog lang! Maar gelukkig? 
Barbie, de moeder, dochter én prin-
ses aller sprookjes, zoals men haar 
nog nooit te zien kreeg. Een inter-, 

hyper- en mogelijk ook radio-actie-
ve voorstelling.
Een voorstelling waarbij poppen-, 
vertel-, muziek- en mimetheater el-
kaar in een razend tempo kruist met 
de nodige muzikale en decortechni-
sche hoogstandjes. Voor je het weet, 
ben je 45 minuten, 10 sprookjes en 
1001 Barbies verder. En is niets 
nog wat het lijkt... Toegangsprijs is 
6 euro. Telefonisch reserveren kan 
op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 14.00 uur via 
020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Eindelijk weer stappen!
Basic Night voor iedereen 
vanaf 14 jaar in de N201 
Aalsmeer - Volgende week zater-
dag 19 september staat de eerste 
Basic Night van het seizoen op het 
programma! School is weer begon-
nen en daar baalt menigeen natuur-
lijk best een beetje van. Dus hoog 
tijd voor een beetje ontspanning in 
de N201. Vanaf 21.00 uur is ieder-
een vanaf 14 jaar welkom in het jon-
gerencentrum aan de Zwarteweg 
en dit seizoen zijn geen pasje meer 
nodig!  Iedereen kan gewoon bin-
nenlopen  Neem wel een ID mee. 

De entrée is slechts drie euro. Bij de 
muziekstijl van Basic Night kan ge-
dacht worden aan Urban, House en 
Top 40. Voor iedereen wat wils dus. 
De N201 is voor het komende sei-
zoen op zoek naar enthousiaste all-
round dj’s. Denk jij dat je genoeg 
skillz bezit om als allround dj de 
zaal uit zijn dak te laten gaan? Kom 
dan zaterdag 19 september naar de 
N201 en meld je aan bij de dj of bij 
de bar. Je krijgt begeleiding van een 
professionele djl.

FIQAS Aalsmeer laat jeugd 
jaar lang gratis trainen
Aalsmeer  -  Maandag 22 ju-
ni gaf meester en keeper Micha 
Hoogewoud van basisschool Samen 
Een het startsein voor de wervings-
campagne van Handbalvereniging 
FIQAS Aalsmeer. 
Onder het motto ‘Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst’ worden alle 4, 5 
en 6 jarige kinderen uit Aalsmeer 
en omstreken, door middel van een 
flyer, uitgenodigd om een jaar lang 
gratis te komen trainen bij FIQAS 
Aalsmeer! Komende week zullen 
deze flyers op alle basisscholen in 

Aalsmeer worden uitgedeeld. Hand-
bal is een leuke, spannende en uit-
dagende teamsport die geschikt is 
voor zowel jongens als meisjes. Kin-
deren tot en met 6 jaar beginnen in 
de Mini’s en trainen op vrijdagmid-
dag van 16.00 tot 17.00 uur in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Wil je ook gratis komen trainen bij 
lands- en BeNeliga kampioen  FI-
QAS Aalsmeer? Geef je dan nu op 
bij Yvonne Vork, tel. 06-24209913  of 
stuur een e-mail naar fourchette@
solcon.nl.

de week een inloopmiddag. Bij de 
inloopmiddag kun je gezellig binnen 
komen lopen en lekker doen waar je 
op dat moment zin in hebt. Dat kan 
computeren zijn, tv kijken, lezen, 
even een spelletjes spelen, huis-
werk maken of gewoon even lekker 
hangen in de zithoek. 
Op dinsdagmiddag is de inloop van 
16.00 tot 18.00 uur en op vrijdag-
middag van 15.00 tot 18.00 uur. Ook 
is er een keer in de week een in-
loop avond op donderdag van 19.00 
tot 21.00 uur. De dagelijkse soaps 
worden gekeken, lekker msn-en 
met vrienden of gezellig kletsen en 
hangen in de zithoek. Een heerlij-
ke manier om even bij te komen van 
school en andere dingen. Om bin-
nen te lopen tijdens de inloopmid-
dag hoef je geen lid te zijn of entree 
te betalen! Tieners kunnen gewoon 
binnenlopen en tijdens de middag 
is er professionele begeleiding aan-
wezig om een oogje in het zeil te 
houden. 
De Binding Zolder is te vinden in het 
SJOK gebouw in de Haya van So-
merenstraat 35c. Wilt u als ouders of 
wil jij als tiener meer informatie over 
de Binding Zolder in Kudelstaart? 
Bel 0297-892091 of mail naar  ma-
non@debinding.nl. 
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Van de hak 
op de tak
Actie riekt naar 

zelfoverschatting
Aalsmeer  - Onder het motto 
‘Aalsmeer hangt Martijn op’ heeft 
Geurt Ouwerkerk een portret van 
René Martijn geschilderd. Van dat 
‘kunstwerk’ kan men een stukje ko-
pen; een aandeeltje van 5 euro. Het 
geld, zoveel keer vijf euro gaat in het 
geheel naar Pink Ribbon en wordt 
besteed aan onderzoek naar borst-
kanker. Nog tot 12 september kan 
men tussen 1-5 uur het schilde-
rij van Geurt, met de kop erop van 
René, zien hangen. Daarna gaat het 
kunstwerk via de feestweek tent naar 
het gemeentehuis, met burgemees-
ter Pieter Litjens mee. Tja, wat zal 
ik zeggen? Op zich is dit een ludie-
ke actie voor een goed doel. Daar is 
niks mis mee. Maar het doel heiligt 
niet de middelen. Zo een plannetje 
riekt naar zelfoverschatting van bei-
de heren.
Geurt Ouwerkerk, architect, slim, 
promoot zich als kunstschilder door 
René Martijn te portretteren. René, 
ijdel, voelt zich vereerd en denkt dat 
hij daardoor nog belangrijker wordt: 
immers hij wordt niet alleen opge-
hangen in het Oude Raadhuis, hij 
krijgt zelfs een plaats in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer!
De kop boven de persberichten luidt: 
“Aalsmeer hangt Martijn op”: hoe 
dubbelzinnig is deze kop? Denk nou 
eens na mensen. Ik heb het twijfel-
achtige voordeel (?) dat ik beide lie-
den ken, vandaar. Toch hoop ik dat 
het doel succes heeft. De kunstenaar 
en zijn model hebben op hun manier 
aan het goede doel gewerkt en dat is 
het enige positieve element dat ik er 
uit kan halen. Voor de rest realiseer 
ik me dat Geurt het voor elkaar krijgt 
dat zijn schilderij nog meer aandacht 
krijgt, nu door deze column. Mis-
schien is dat een beetje teveel eer.

Via RTV Noord-Holland vernam ik 
dat er een lange rij wachtenden was 
voor de deur van EKZ Makelaars 
Aalsmeer en dat deze mensen zich 
wilden inschrijven voor een woning in 
‘dorpshaven’; het nog te bebouwen 
Lijnbaan gebied. Men wilde kans ma-
ken op één van de eerste 30 te bou-
wen woningen aldaar. De inschrijving 
ging jl. zaterdag om 10.00 uur van 
start. Sommigen wachtten al vanaf 
donderdag en daarna groeide de rij 
woningzoekenden gestaag tot meer 
dan 100 mensen. De huizen die daar 
gebouwd gaan worden zijn bepaald 
niet goedkoop, dus wat nou econo-
mische crisis?!
De huidige aanwonenden in het Lijn-
baangebied, aan de Oosteinder-
weg en misschien ook aan de Ou-
de Spoordijk, hebben last van het 
opstuivende zand. Op dit moment 
is het te bebouwen gebied een gro-
te zandvlakte. Vervelend, omdat het 
zand ook in en om hun woningen te-
recht komt. Dat leed zal pas gele-
den zijn als het Lijnbaan gebied hele-
maal bebouwd is. Voorlopig wordt er 
in gedeelten gebouwd, dus dat kan 
nog jaren duren eer alles daar klaar 
is. Ik hoorde overigens dat er bepaald 
geen vorderingen te vermelden zijn 
met de plannen van de bedrijfsver-
plaatsing van de autospuiterij, enz. 
van de firma Rozenboom. Het is de 
vraag waar dit bedrijf naar toe moet, 
Ik vernam dat het een ‘zwaar verkeer’ 
aantrekkend bedrijf is. Als de ver-
plaatsing van Rozenboom niet lukt 
dan kan de bouw van de apparte-
menten langs de burgemeester Kas-
teleinweg niet eens doorgaan.

Het is waar. Aalsmeer en Kudelstaart 
barsten van de activiteiten. Er is zó-
veel aanbod op sport en cultureel ge-
bied dat het zelfs moeilijk is om een 
keuze te maken. Neem bijvoorbeeld 
alleen al de maand september. De 
verlichte botenshow, de corsobrade-
rie en het vuurwerk bij de watertoren. 
Het komend weekend nog de feest-
week met tal van optredens en zater-
dag de feestelijke en folkloristische 
pramenrace. Het weekend erna, vol-
gende week, is de KCA kunstroute in 
Aalsmeer, dat is de moeite waard. Er 
is nog veel meer om te doen, teveel 
om hier even op te noemen. Alle ac-
tivitteiten lees je iedere week in de 
Nieuwe Meerbode, dus dat is mak-
kelijk.

Coq Scheltens

Kudelstaart - Een multifunctioneel 
speelveld naast de Proosdijhal heeft 
de gemeente gerealiseerd en menig 
inwoner blijkt hier niet zo van ge-
charmeerd. Sterker nog, menigeen 
laat blijken dit geen goede com-
binatie te vinden. Honden zijn niet 
meer welkom en hekken en wild-
roosters moeten de viervoeters van 
deze locatie houden. Voor de jong-
ste jeugd zijn voetbaldoeltjes ge-
plaatst en voor de rondhangjeugd 
een container. “Het laten spelen van 
kinderen op dit veld is zondermeer 
misdadig”, laat een Kudelstaarter 
weten. De rondhangjeugd blijkt het 
namelijk niet zo nauw te nemen met 

het opruimen van glaswerk. “Het 
veld ligt bezaaid met glas, gebroken 
flessen en scherven en dat terwijl 
er diverse prullenbakken staan rond 
het veld”, vervolgt de inwoner ver-
bolgen.” En: 

“Van poep kun je vies worden, door 
een stuk glas kan je een slagaderlij-
ke bloeding oplopen. Mijns inziens 
heeft de gemeente een groot risi-
co genomen om een gecombineer-
de jeugdplek te maken.” En hij be-
sluit met een boodschap aan de ge-
meente, de politie en de wijkagent: 
“Ga eens kijken en onderneem actie 
voordat het echt een keer mis gaat.”

Multifunctioneel speelveld 
een goed idee?

Politiewijzer op deurmat!
Aalsmeer - Deze week is de nieuwe 
Politiewijzer bij vrijwel alle huishou-
dens in de regio Amsterdam-Am-
stelland op de mat gevallen. Voor ie-
der Amsterdams stadsdeel en de 
gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, 
Amstelveen, Diemen, Uithoorn en 
Ouder-Amstel is een eigen editie 
gemaakt, met de adressen en ope-
ningstijden van de politiebureaus in 
de buurt. Verder staat de Politiewij-

zer bol van tips: preventietips en in-
formatie over het doen van aangif-
te en meldingen. Maar ook goede 
raad voor mensen die onverhoopt 
slachtoffer zijn geworden van een 
misdrijf. 
Op korte termijn zullen ook losse 
exemplaren bij de politiebureaus 
beschikbaar zijn. De Politiewijzer is 
een jaarlijkse uitgave van de poli-
tie Amsterdam-Amstelland. Sypro 

Afsluitingsdocument serviceappartementen Kudelstaart

Kroeg aan Kudelstaartseweg?
Kudelstaart - Eén van de agenda-
punten tijdens het Beraad en Raad 
is vanavond 10 september de twee-
de termijn van het onderwerp Af-
sluitingsdocument Serviceappar-
tementen Kudelstaart. Voorgesteld 
wordt in te stemmen met de nog te 
realiseren werkzaamheden van cir-
ca 65 duizend euro voor het leeg-
maken en herinrichten van het ter-
rein en circa 235 duizend euro voor 
sanering. Tweemaal is aan de Raad 
voorgesteld een Visiedocument vast 
te stellen, de tweede keer in janua-
ri 2008. Het voorstel is toen van de 
agenda gehaald en er is geen be-
sluit genomen. 
Daarna is een memo opgesteld met 
het voorstel het project af te sluiten 
en te wachten tot de nieuwe Struc-
tuurvisie gereed is om dan met de 
Raad de kaders vast stellen. Met 
het voorstel wil het College berei-
ken dat het gebied leeg en schoon 
wordt gemaakt in afwachting van 
een nieuwe inrichting. Wat die in-
richting zal worden zal op basis van 
de nieuwe Structuurvisie en samen 
met de Raad worden opgepakt. 

Rode kaart
In de eerste termijn op 20 augus-
tus heeft de AB-fractie aangegeven 
dat het project formeel nooit gestart 
is en dat de Raad nooit een besluit 
heeft genomen. Er wordt drie ton 
kapot geslagen en in voetbaltermen 
zou dit een rode kaart verdienen. Er 
was in Kudelstaart veel weerstand 
tegen het bouwproject en de frac-
tie noemt het een kat in de richting 
van de Raad als gesproken wordt 
over het gegeven dat er geen be-
sluit is genomen. Maar de Raad zag 
het bouwplan niet zitten. Voorts zijn 
er vragen over kosten om de ont-
wikkelaar af te kopen en in hoever-
re is hier krediet voor aangevraagd 
bij de Raad. Ook is gevraagd om 
het groene huisje op de hoek van 

de Kudelstaartseweg en Robend te 
behouden, waarom dan toch slo-
pen. Kan het huisje niet als monu-
ment beschouwd worden? Wethou-
der Berry Nijmeijer gaf aan dat de 
Dorpsraad aangegeven heeft te op-
teren voor een Brink. Verder is tege-
moet gekomen aan bezwaren be-
treffende hoogte, parkeren en ver-
keersintensiteit. Verder wees hij er 
op dat het groene huisje voor onge-
veer honderdduizend euro aan ach-
terstallig onderhoud heeft.
De CDA-fractie sprak over de defi-
nitieve afsluiting van een project dat 
de Raad en de Kudelstaartse be-
volking nooit heeft zien zitten maar 
de fractie kijkt nu wat er eerst moet 
gebeuren en wat de kansen zijn. In 
2006 is aan de reserve bouwgrond 
exploitatie ruim 378 duizend eu-
ro toegevoegd, dit was het positie-
ve resultaat van het totale project 
Winkelcentrum Kudelstaart. In het 
voorstel wordt gevraagd een bedrag 
van circa driehonderd duizend eu-
ro ten laste te brengen van de voor-
ziening Reserve Bouwgrondexploi-
tatie en Bouwprojecten. Daar wordt 
mee bereikt dat het gebied leeg en 
schoon wordt. Maar het vervolg is 
dat er gewacht moet worden op een 
nieuwe inrichting. 

Een kroeg
Het CDA kwam met een aantal 
voorstellen. De fractie vindt dat het 
gebied haar groene karakter moet 
behouden, maar gaf aan ook moge-
lijkheden te zien om de nu nog aan-
wezige woningen een andere invul-
ling te geven. Het is een al lang ge-
koesterde wens in Kudelstaart dat 
er een horecavoorziening moet ko-
men, in de volksmond heet dit in 
Kudelstaart een kroeg en volgens 
de fractie is dit een uitstekende plek 
om dit te realiseren. Een horeca-
voorziening aan de Westeinderrou-
te met een terras. Kudelstaart heeft 

zijn kroeg en de vele fietsers kun-
nen aan de Kudelstaartseweg even 
uitblazen. De CDA-fractie heeft hier 
informeel, maar ook formeel met de 
Dorpsraad over gesproken en ook 
zij zijn enthousiast over dit plan. Het 
onderwerp is in de vergadering van 
de Dorpsraad aan de orde geweest 
en er is zelfs een plan gepresen-
teerd door een geïnteresseerde on-
dernemer. De fractie zal in tweede 
termijn een motie indienen. Wethou-
der Berry Nijmeijer geeft aan dat er 
ruim tijd is om uit te pluizen wat het 
moet zijn, want dat er iets ontwik-
keld moet worden steunt hij ook.
Volgens de PACT-fractie ligt de toe-
komstige functie niet vast. Voorts 
deelt de fractie mee dat over de 
kleur van de kaart, zoals door AB 
wordt aangegeven gediscussieerd 
kan worden. Is er gecommuniceerd 
met de Dorpsraad en in die ontmoe-
ting had dan ook het groen huisje 
besproken kunnen worden. Volgens 
de fractie zijn er nog te veel vra-
gen rondom het voorstel. Wethou-
der Berry Nijmeijer geeft aan dat de 
Dorpsraad had aangegeven dat het 
een Brink moest worden. 

Schoon en groen
Voor de VVD-fractie waren er nog 
weinig vragen over. Wie zijn gat 
brandt moet op de blaren zitten, vol-
gens de fractie. Het wordt schoon 
en groen en dat is voor de VVD ui-
terst belangrijk. De herinrichtings-
kosten zijn laag ingezet en binnen 
de fractie is nog niet gesproken over 
het groene huisje. 
De fractie geeft wel aan een hore-
cavoorziening op weerstand kan re-
kenen van omwonenden en die in-
vulling ziet de VVD niet zitten. De 
behandeling in tweede termijn zal 
vanavond meer duidelijkheid schep-
pen.

Jan Peterse.

ingezonden
Vissen met vijf hengels...
Soms zijn de zaken niet zoals het 
lijkt of is weergegeven. In de Nieu-
we Meerbode van 3 september jl. 
staat op pagina 27 een artikel onder 
het kopje “Meer controles op vis-
sers”. In dit nieuwsbericht wordt ge-
steld dat de politie op zaterdag 29 
augustus een visser heeft beboet, 
die in het water aan de Beethoven-
laan te Aalsmeer zat te vissen met 
vijf hengels. De waarheid is iets an-
ders. Deze visser betreft namelijk 
mijn 20 jarige zoon en toeval bestaat 
niet maar ik was er toevallig bij. 
Terugkomend van boodschappen 
doen, bel ik zaterdagmiddag mijn 
zoon, waarvan ik wist dat hij er-
gens in Aalsmeer zat te vissen, met 
de vraag of hij rond 18.00 uur thuis 
komt eten en of ik, omdat hij op de 
fiets was, vast wat van zijn visspul-
len in mijn auto moest laden. Hij gaf 
aan op de Beethovenlaan tegen-
over Hoogvliet te zitten. Op het mo-
ment dat ik daar aankwam zag ik 
zijn tentje aan de waterkant staan 
en links en rechts om hem heen 
diverse jongens lopen. Ook zag ik 
twee mannen in burger gekleed met 
koppels om. Ik concludeerde op dat 
moment al dat het politie in burger 
was. Ik liep in de richting van mijn 
zoon en zag dat een van de agen-
ten mijn zoon een bekeuring gaf en 
hoorde hem tegen mijn zoon zeg-
gen dat hij over 6 weken een ac-
ceptgiro zou ontvangen met een 
boete van  200,- euro . Vervolgens 
vroeg ik mijn zoon waar hij deze be-
keuring voor had gekregen. Hij had 
namelijk alle vereiste papieren om 
te mogen vissen. Mijn zoon vertelde 
dat hij de bekeuring had gekregen 
omdat door de politie werd gesteld 
dat hij met meer dan twee hengels 
had gevist. 
Het verhaal is echter iets anders. 
Terwijl hij daar aan het vissen was 
werd hij ter plaatse bezocht door 
meerdere ‘bekenden’ uit Aalsmeer. 
Deze jongens vroegen of zij van mijn 
zoon een hengel konden lenen, zo-
dat ook zij een hengeltje konden 
uitgooien. Hij is namelijk in het be-

zit van een hengelhoes waarin hij 
meerdere hengels heeft. Vervol-
gens leent hij deze jongens, zon-
der te vragen of ze wel een vergun-
ning hebben, zijn hengels. Op het 
moment echter dat de politie in bur-
ger aan komt lopen laten deze jon-
gens de hengels liggen en proberen 
zich van de plaats delict te verwij-
deren. Op vragen van de politie van 
wie de hengels zijn, antwoordt mijn 
zoon dat het zijn hengels zijn. Om-
dat niet duidelijk wordt wie er alle-
maal hebben gevist, krijgt hij ver-
volgens een bekeuring voor het vis-
sen met meer dan twee hengels en 
wordt opgemerkt dat ze de hengels 
ook in beslag hadden kunnen ne-
men en meenemen naar het politie-
bureau in Amstelveen Zuid. De po-
litiemannen in burger stelden dat 
hij had moeten vertellen wie van de 
aanwezige jongens met zijn hengels 
hadden gevist. 
Hierbij beriep hij zich op de cautie 
en wilde en kon niet zeggen of aan-
wijzen, mede uit vrees voor repre-
sailles, wie het betroffen. Omdat ook 
deze vrienden hun kaken op elkaar 
hielden kreeg hij onderhavige be-
keuring. De bekeuring van 200,- eu-
ro dient hij zelf volledig te betalen, 
want hij weet niet wie de jongens 
zijn en waar ze wonen. Voor de be-
trokken jongens hoeft hij in de toe-
komst niet te vrezen, want hij heeft 
ze niet ‘verraden’. Over de door de 
politie, in mijn aanwezigheid, uit-
gevoerde wijze van controle, zo-
als houding, opmerkingen en han-
delwijze kan ik ook wat opmerken, 
maar het lijkt me niet verstandig dit 
in dit artikel te ventileren. Ten slot-
te wil ik nog vermelden dat hij sinds 
ongeveer vijf weken zijn hobby ‘vis-
sen’ weer heeft opgepakt en sinds-
dien al minimaal acht keer door de 
politie en controleurs Visserijwet is 
gecontroleerd op papieren en der-
gelijke. Hoezo ‘Meer controles op 
vissers’? 

M.A. Dijkers, Kamerlingh Onnes-
weg 98, Kudelstaart

Vergadering 
Stommeer 
Aalsmeer - De wijkraad Stommeer 
komt bijeen op woensdag 16 sep-
tember in de Parklaan 27, aanvang 
19.30 uur. Agenda punten: Politie-
zaken, overleg met wethouder Fran-
sen op 19 augustus, het komende 
bezoek van burgemeester en wet-
houders, bespreking ingediende be-
zwaren op het Verkeer- en Vervoer-
plan Aalsmeer (AVVP), gezamenlij-
ke brief naar de gemeenteraad na-
mens alle wijkraden over het AVVP, 
stand van zaken wat betreft de voet-
balkooi Wissel/Baanvak, volkstuin-
tjes Spoorlaan en overlast jeugd op 
de Spoorlaan. Belangstellenden zijn 
van harte welkom.

Duurzame mobiliteit centraal 
in week van de Vooruitgang 
Aalsmeer - In de Week van de 
Vooruitgang van 15 tot en met 22 
september staat het licht op groen 
voor duurzame mobiliteit: vervoer 
met aandacht voor het milieu. Het 
thema is dit jaar ‘voor een beter 
(leef)klimaat’. Ronald Fransen, wet-
houder voor onder andere milieu 
is enthousiast over deze week van 
de vooruitgang en over de activitei-
ten die georganiseerd worden om 
duurzame mobiliteit onder de aan-
dacht te brengen. “De week van de 
vooruitgang is interessant  voor bur-
gers en bedrijven uit Kudelstaart en 
Aalsmeer. 
De gemeente wil burgers en be-
drijven helpen om kosten te bespa-
ren en tegelijkertijd iets aan duur-
zame mobiliteit te doen waar ieder-
een beter van wordt”, aldus wethou-
der Fransen. Door Connexxion is sa-
men met de gemeente een folder 
gemaakt om iedereen beter bekend 
te maken met het openbaar vervoer. 
Deze folder zal in deze week huis 
aan huis worden verspreid. De nieu-
we bewoners van de nieuwbouw-
wijken de Rietlanden en Nieuw-
Oosteinde krijgen van Connexxion 
een gratis probeerabonnement aan-
geboden. Dit abonnement geldt dan 
voor de hele maand november. Per 
huishouden zullen maximaal twee 
abonnementen mogelijk zijn. Ver-
der staan tal van activiteiten in de 
planning. 

Autodaten en rijsimulator
Op dinsdag 15 september wordt een 
stand ingericht op het Drie Kolom-
menplein waar inwoners en bedrij-
ven informatie kunnen krijgen over 
autodaten. Voor bedrijven zal voor-
al zakelijk autodaten (businessauto-

date) interessant zijn. Voor woens-
dag 16 september heeft de gemeen-
te een rijsimulator gehuurd waar-
mee ervaring kan worden opgedaan 
met het nieuwe rijden. De rijsimu-
lator komt op het Raadhuisplein te 
staan. Met het nieuwe rijden kan 
geld bespaard worden en een bij-
drage geleverd worden aan het te-
rugdringen van uitstoot van CO2. 

Op Voeten en Fietsen naar school
Donderdag 17 september doen 
Aalsmeerse basisscholen mee aan 
‘Op Voeten en Fietsen naar school’. 
De actiedag wordt gehouden om 
ouders aan te moedigen hun kinde-
ren lopend of fietsend naar school 
te laten gaan. 
Deze actie wordt door Veilig Ver-
keer Nederland georganiseerd en 
de kosten voor de basisscholen 
worden door de Stadsregio Amster-
dam vergoed. Zelfstandige mobili-
teit, zoals zelf naar school kunnen 
gaan, is belangrijk voor de ontwik-
keling van kinderen. Daarom is het 
van belang dat ouders hun kinderen 
al van jongs af aan lopend of met 
de fiets naar school brengen. Door 
de dagelijkse routine van het samen 
naar school lopen of fietsen, leren 
kinderen vanzelf gevaarlijke situa-
ties te herkennen en vervolgens hoe 
daar mee om te gaan. Kinderen le-
ren zo geleidelijk aan zelf aan het 
verkeer deel te nemen. “We willen 
graag dat de ouders op de actie-
dag de positieve kanten van het lo-
pen en/of fietsen met kinderen er-
varen. Door kinderen altijd met de 
auto te brengen leren kinderen niet 
zelf aan het verkeer deel te nemen. 
Bovendien verhoogt veel autover-
keer rondom de school de onveilig-

heid”, legt  wethouder Fransen des-
gevraagd uit.

Elektrisch vervoer 
Vrijdag 18 september heeft de ge-
meente een stand geregeld van de 
firma Ecomovement op het Raad-
huisplein waar elektrisch vervoer 
wordt gedemonstreerd. 
Er zullen diverse elektrische brom-
, snorfietsen en gewone elektri-
sche fietsen worden gedemon-
streerd. Hier zal men ook informa-
tie kunnen krijgen over andere vor-
men van elektrisch vervoer en de 
vele voordelen hiervan. Met elek-
trisch vervoer kan op kosten wor-
den bespaard en een bijdrage ge-
leverd worden aan het terugdrin-
gen van de CO2 uitstoot. Deze dag 
zal ook de demobus van Connexxi-
on van OV-chipkaart in Kudelstaart 
staan bij het winkelcentrum.

OV Challenge 
Op zaterdag 19 september wordt 
door Connexxion een zogenoemde 
OV Challenge  georganiseerd. Hier-
voor worden inwoners uit Aalsmeer 
en Kudelstaart uitgenodigd om zich 
op te geven als deelnemer. 
Op deze dag zal door middel van 
uitdagingen op een ludieke manier 
worden aangetoond dat veel ritten 
snel, goedkoop en gemakkelijk met 
het openbaar vervoer, in dit geval 
de bus, gemaakt kunnen worden. 
Het Raadhuisplein speelt hierin een 
centrale rol, hier zal dan ook de he-
le dag een informatiebus staan. Het 
startschot voor de De OV-challen-
ge wordt gegeven door wethouder 
Fransen en Radio Aalsmeer zal via 
de ether verslag doen van het ver-
loop van de challenge.

Blijft het ‘groene huisje’ behouden of niet?
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Inbraakpoging 
klaarlichte dag
Kudelstaart - Wat een gezelli-
ge dag had moeten worden in ver-
band met de eerste verjaardag van 
hun kind, eindigde vervelend voor 
een Kudelstaartse familie. Dinsdag 
8 september is gepoogd in te bre-
ken bij hun huis. Het gaat om een 
appartement op de 1e etage boven 

Kudelstaart - Al enkele malen is 
gebeld naar de redactie door be-
zorgde Kudelstaarters die de enor-
me drukte rondom de school ‘De 
Rietpluim’ met lede ogen aan-
zien. Natuurlijk, het gaat alleen om 
haal- en brengtijden van school-
gaande kinderen. En uiteraard pak-
ken veel ouders de fiets of brengen 
hun kroost lopend naar de nieuwe 
school. “Maar dan nog is de drukte 
enorm en vinden we de verkeerssi-
tuatie gevaarlijk”, aldus een veront-
ruste ouder. De toegangsweg vanaf 
de Madame Curiestraat naar de wijk 
met de scholen is nog niet klaar. Met 
rood-witte blokken wordt de rijweg 
van het ‘fietspad’ gescheiden. Dat 
is maar goed ook, want kleine kin-
deren op hun fietsjes kijken niet al-
tijd goed uit en zijn heel kwetsbaar. 
Een deel van het schoolplein wordt 
gebruikt als parkeerplaats. Auto’s 
staan dan wel netjes in de parkeer-
vakken, maar hier geldt vol=vol en 
zoekend naar een plekje geeft dat 
weer extra verkeersbewegingen. 
Ouders kunnen natuurlijk ook el-
ders proberen hun wagen te par-
keren, bijvoorbeeld bij het Dorps-
huis. Het is dan nog wel een stukje 
lopen. Jammer dat de Madame Cu-

riestraat dan moet worden overge-
stoken. Want daar is het een druk-
te van belang en zonder zebrapad is 
het flink uitkijken geblazen om vei-
lig over te steken. Bovendien is de 
Curiestraat na de reconstructie erg 
smal geworden. Passerende voer-
tuigen nemen niet zelden een deel 
van het fietspad mee. 
Gelukkig is het kruispunt Cu-
riestraat en Mijnsherenweg wel 
‘oversteek-proof’. Er liggen tenslotte 
lane-lights, knipperende lampjes in 
de weg naast de zebra-paden. Maar 
zijn die echt wel zo veilig? Een beller 
naar de Nieuwe Meerbode reageert: 
“Ik schrik altijd van de oplichtende 
lampjes als ik op de Mijnsherenweg 
rijd. Stoppen doe ik dus altijd, ook 
voor fietsers die er over gaan. Maar 
of dat verplicht is geen idee.” In de 
praktijk blijkt dat de ene automobi-
list wel stopt voor fietsers die over-
steken op de lampjes-zebra en de 
andere niet. Die denkt waarschijn-
lijk: “Geldt toch alleen voor voetgan-
gers?”
In Aalsmeer Oost is een heus ver-
keersplan opgesteld voor het in 
goede banen leiden van de drukte 
rond de Brede School. Zou dat ook 
voor Kudelstaart nuttig zijn? 

Infrastructuur doelmatig genoeg?
Drukte rond ‘Rietpluim’ 
houdt gemoederen bezig

Open huis voor belangstellenden
Wat gebeurt er met de 
Westflank Haarlemmermeer?
Hoofddorp - Op zaterdag 12 sep-
tember is er een open huis over 
de ontwikkeling van de Westflank 
Haarlemmermeer. Hier kan ieder-
een meer informatie krijgen over de 
toekomst van het gebied en het pro-
ject dat wonen, water en natuur met 
elkaar combineert. De Westflank 
van de Haarlemmermeer is het ge-
bied ten westen van Hoofddorp en 
Nieuw-Vennep met een doorloop tot 
de Ringvaart. 
Om aan de (toekomstige) vraag 
naar woningen, duurzaam waterbe-
heer en mogelijkheden voor recre-
atie te voldoen, werken verschillen-
de overheidsorganisaties samen in 
de ontwikkeling van de Westflank 
Haarlemmermeer. Dit zijn het Rijk 
(vertegenwoordigt door het Rijks-
vastgoed- en ontwikkelingsbe-

drijf), de provincie Noord-Holland, 
de gemeente Haarlemmermeer en 
het hoogheemraadschap van Rijn-
land. Het open huis vindt zaterdag 
12 september plaats in het Polder-
huis van Hoofddorp, in het hart van 
het project Westflank Haarlemmer-
meer, van 10.00 tot 16.00 uur. Tij-
dens dit open huis kunnen belang-
stellenden de gehele dag binnen-
lopen voor meer informatie over 
het project, presentaties en per-
soonlijke toelichting door specialis-
ten. Ook kunnen bezoekers van het 
open huis hun mening geven over 
het gebied en de plannen. Wat moet 
behouden blijven en wat zijn goede 
ontwikkelingen? Tevens staan rond-
ritten door het gebied gepland. Voor 
meer informatie:  www.westflank-
haarlemmermeer.nl 

Dief verkeersbord 
in kraag gevat
Uithoorn - Een oplettende getuige 
heeft zondagmorgen 6 september, 
rond halfvier, een verdachte van de 
diefstal van een verkeersbord aan-
gehouden. De dader gebruikte de 
nachtelijke uren om de aanduiding 

Gestolen brommer 
in brand gestoken
Uithoorn - Een zwart/rode Derbi 
scooter is vrijdagavond 4 septem-
ber rond tien uur gestolen op de 
Wilhelminakade. Zondagmorgen 6 
september, rond tien uur, werd het 
voertuig brandend teruggevonden 
in het park bij de Anne Franklaan.

Werkzaamheden Praamplein 
herstarten maandag weer
Aalsmeer - In het kader van de re-
constructie van het Praamplein en 
omgeving zal, na het verwijderen 
van de feesttent, de aannemer KWS 
op maandag 14 september starten 
met het aanbrengen van de weg-
fundering. Bovendien wordt dan be-
gonnen met het definitief bestraten 
van het Molenpad vanaf de Molen 
tot de Punterweg. 
Voor deze werkzaamheden wordt dit 
gedeelte van het Molenpad afge-
zet. Het zorgcentrum Aelsmeer blijft 

vanaf de Dorpsstraat en het Molen-
pad bereikbaar. 
Het verkeer kan het Praamplein be-
reiken vanaf de Grundelweg en van-
af de Punterweg. Door middel van 
bebording zal een vooraankondi-
ging worden gedaan. Naar ver-
wachting zullen deze werkzaamhe-
den in ieder geval drie weken duren. 
Hierna komt de Punterweg en daar-
na de rest van het Praamplein aan 
de beurt. Hierover volgt te zijner tijd 
nog meer informatie.

Bestuurder rijdt 
door na botsing
Aalsmeer - Nadat hij donderdag 3 
september op de N201 een ande-
re auto van achteren had aangere-
den, ging een 27-jarige man er met 

Leegstaand huis op kraak-nominatie
Teloorgang bloementeelt 
in gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - In minder dan 30 jaar 
is de bloementeelt uit het oude deel 
van Aalsmeer bijna geheel verdwe-
nen als gevolg van de wereldmarkt, 
na een voorgeschiedenis van vier 
eeuwen. Erg triest, waar niets aan 
te doen is, het is tenslotte een eco-
nomische activiteit. Waar wel wat 
aan gedaan kan worden is het op-
ruimen van de restanten. Uitgere-
kend bij de entree van de bloemen-
stad Aalsmeer bevindt zich al vele 
jaren de vervallen kwekerij van de 
firma H. Piet & Zonen. Niets bijzon-
ders in Aalsmeer want daarvan zijn 
er velen. Maar dit is op een plaats 
waar dagelijks vele duizenden men-
sen langsheen rijden; een mooi visi-
tekaartje betekent dit, goede recla-
me!. De eens zo goed onderhouden 
kwekerij is vervallen tot een puin-
hoop waaraan ik mij iedere keer er-
ger, en mij daarnaast ook bezorgd 
over maak. De berken- en elzen-
bomen die uit de kas en eromheen 
omhoog groeiden zijn nu voor een 
groot deel gekapt zodat de bouw-
val nog duidelijker in het zicht is ge-
komen. Wat resteert is meters hoog 
onkruid. Het mag een wonder he-
ten dat er nog geen ongelukken zijn 
gebeurd door rondvliegende ruiten 
en andere brokstukken van de kas-
sen. Een zware storm zal de laatste 
ruiten mogelijk uit de roeden lich-
ten en verspreiden. Het leegstaan-
de huis van de heer Piet staat op de 
nominatie gekraakt te worden, zo is 

door accountantskantoor Berghoef 
gezegd, dat zijn mooie pand heeft 
zien verdwijnen in een verloederde 
omgeving. Endemol zal er ook blij 
mee zijn. Aalsmeer maakt m.i. een 
slechte beurt bij de binnenlandse en 
buitenlandse gasten!
De kwekerij is in 1987 al verkocht 
aan Douma Beheer BV, een project-
ontwikkelaar in Amsterdam zuid-
oost, zo blijkt uit het kadaster, en de 
bijbehorende lijst van WOZ num-
mers. Een zegsman van de gemeen-
te vertelde dat enige tijd geleden de 
bestemming van dat perceel is ver-
anderd zodat er nu kantoorgebou-
wen mogen worden gebouwd. Bo-
vendien zijn er sloopvergunningen 
verleend. Maar er gebeurt niets. 
Hoelang moet deze gevaarlijke en 
afzichtelijke situatie nog blijven be-
staan? Juridisch zijn de mogelijk-
heden kennelijk beperkt om hier-
aan iets te doen. Maar de gemeente 
kan deze zaak bijvoorbeeld aanpak-
ken via een risico-analyse. Het zijn 
slechte tijden in de vastgoedmarkt 
zodat het wellicht nog lang kan du-
ren voordat een nieuw bouwproject 
op die plaats van start kan gaan. 
Douma Beheer BV is zeer nalatig 
geweest en heeft gezorgd voor een 
grote smet op het gerenommeerd 
blazoen van Aalsmeer. Het is een 
belediging voor Aalsmeer!
Jaap Spaargaren
Roerdomplaan 10
Aalsmeer

Mooi visitekaartje voor binnenrijden Aalsmeer?

Auto’s gedeukt na botsing
Uithoorn - Een 36 jarige vrouw uit 
Uithoorn is maandagmorgen 7 sep-
tember rond kwart voor negen ge-
wond geraakt bij een aanrijding op 
de kruising Arthur van Schendelsin-
gel en de Zijdelweg.
Voor de hulpverlening werden naast 
ambulances, een traumahelikopter 
en de brandweer ingezet.
Het ongeval is vermoedelijk het ge-
volg van een voorrangskwestie. De 
verkeerslichten op de kruising wa-

ren door een storing buiten werking. 
Beide voertuigen raakten zwaar be-
schadigd. Het slachtoffer moest 
uit de auto worden bevrijd door de 
brandweer. Het kleine kind achter in 
haar auto bleef ongedeerd door de 
goede kinderbeveiligingsmiddelen. 
De chauffeur in de andere auto is 
onderzocht door ambulanceperso-
neel, maar hoefde niet naar een zie-
kenhuis. De rijbaan is ongeveer een 
uur gestremd geweest.

Onderhoud A10
Streek - Rijkswaterstaat start in 
september met grootschalig onder-
houd aan de A10-Oost binnenring, 
tussen knooppunt Watergraafsmeer 
en knooppunt Amstel. Hiervoor is 
de A10-Oost binnenring gedurende 
drie weekenden afgesloten. Daar-

Aalsmeer - Verhuizing maakte het 
noodzakelijk om de samenstelling 
van het bestuur van de Wijkraad 
Hornmeer te wijzigen. 
Met ingang van september be-
staat het bestuur uit voorzitter Ire-
ne Keessen, secretaris Bob de 
Jongh en penningmeester Peter 
Wielart. Het secretariaatsadres van 
de wijkraad is daarmee ook veran-
derd. Post kan nu gestuurd worden 
naar: Roerdomplaan 46, 1431 WK  
Aalsmeer. Volgende week donder-
dag 17 september houdt de Wijk-
raad  Hornmeer de maandelijkse 
bijeenkomst  in het Buurthuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Van-
af 19.30 uur is er inloop voor be-
woners met vragen en/of sugges-

ties voor en over de Hornmeer. Aan-
sluitend volgt de reguliere vergade-
ring, waarbij behalve de wijkraadle-
den ook politie en raadsleden aan-
wezig zijn.  Alle Hornmeerders zijn 
van harte welkom. Neem ook eens 
een kijkje op de website: www.wijk-
raden-aalsmeer.nl. 
Door verhuizingen van huidige le-
den is de wijkraad dringend op zoek 
naar nieuwe leden: Mensen die zich 
willen inzetten voor de leefbaarheid 
van de Hornmeer. Heeft u misschien 
een  uurtje per maand beschikbaar 
om het wonen in de Hornmeer aan-
trekkelijk te houden en wilt u mee-
denken over de toekomst van de 
Hornmeer?  Vraag dan informatie bij 
Irene Keessen, tel. 0297-324079. 

Nieuw bestuur wijkraad Hornmeer

‘einde bebouwde kom’ op de pro-
vincialeweg N201 te demonteren en 
staakte zijn werk telkens als er een 
auto aankwam. Nadat hij het bord 
los had, ging hij er op een fiets van-
door. 
De melder heeft hem gevolgd en 
vervolgens op de Randhornweg ge-
arresteerd. De politie heeft de 20 ja-
rige man uit Uithoorn ingesloten.

Omdat de bromfiets een aantal ke-
ren rijdend in Uithoorn is gezien 
hoopt de politie dat er getuigen zijn, 
die de dader gezien hebben, moge-
lijk hem kennen of andere informa-
tie hebben over de diefstal hebben. 

Zij kunnen bellen met 0900-8844 en 
vragen naar het wijkteam Uithoorn. 
Ook kan informatie anoniem wor-
den doorgegeven bij M: 0800-7000

winkelcentrum Kudelstaart. Bij te-
rugkomst van een leuke dag, trof-
fen de bewoners hun deur openge-
maakt aan. “Wat ons verbaast is dat 
onze deur is geforceerd op klaar-
lichte dag, met de kraam van bak-
kerij ‘t Stoepje onder onze deur”, al-
dus een teleurgestelde familie. Ze 
hopen maar dat iemand iets heeft 
gezien van de inbraakpoging. Ge-
tuigen kunnen contact opnemen 
met de politie, tel. 0900-8844.

naast zijn in deze weekenden ook 
de aansluiting met de A2 en de toe- 
en afritten S111, S112 en S113 rich-
ting Den Haag/Schiphol afgesloten. 
Voor alle verkeer is een omleidings-
route ingesteld. 
Rijkswaterstaat adviseert om re-
kening te houden met een lange-
re reistijd.

hoge snelheid vandoor via de Leg-
meerdijk. Een getuige en het slacht-
offer wisten de veroorzaker op de 
Bachlaan klem te rijden. Bij onder-
zoek bleek dat de bestuurder ruim 
teveel alcohol gedronken had, wel 
drie keer de toegestane hoeveel-
heid. Zijn rijbewijs is ingevorderd. 

Ramkraak winkel 
Zijdelwaardplein
Uithoorn - Drie personen heb-
ben in de nacht van dinsdag 8 op 
woensdag 9 september met een au-
to een ramkraak gepleegd op een 
winkel aan het Zijdelwaardplein in 
Uithoorn. De verdachten maakten 
sigaretten buit. Omstreeks 03.30 
uur kwam de melding van de kraak 

bij de politie binnen. Getuigen za-
gen dat de winkelruit en het rolhek 
waren vernield. De drie verdachten 
wisten te ontkomen. 

De politie nam de auto in beslag 
en stelde de camerabeelden uit de 
winkel veilig. De wijkteamrecherche 
van Uithoorn heeft de zaak in on-
derzoek en roept getuigen op zich 
te melden op het politiebureau of te 
bellen met 0900-8844.

ingezonden
Milieuvervuiling  
‘Powered by BMW’...
Zaterdag 5 september, verlichte bo-
tenshow en vuurwerk in Aalsmeer.
Voor ons vriendenploegje een tradi-
tie om gezellig het water op te gaan 
met de boot. Een wijntje,biertje, fris-
je mee en varen maar. Uiteraard zijn 
wij niet de enige Aalsmeerders die 
dit doen op deze avond. Dus, bij de 
watertoren tussen alle boten door 
om een mooi plekje te zoeken om 
even voor anker te liggen om het 
vuurwerk vervolgens goed te kun-
nen bekijken. Plekkie gevonden, an-
kertje uit, biertje/wijntje erbij, lekker 
kletsen, verlichte boten bekijken en 
wachten op het vuurwerk. Op een 
geven moment komt er een boot, 
met ongeveer tien jongeren erop, 
voor ons langs dobberen. Het zag er 
gezellig uit zo met zijn allen en ze 
hadden zo te zien ook erg veel ple-
zier. Maar op een gegeven moment 
zagen wij op die boot iets gebeu-
ren wat wij persoonlijk minder lol-
lig vonden.
Al het afval wat ondertussen al door 
die jongeren verzameld was, zat in 
een grote emmer/vuilnisbak. Één 
van hen pakt die bak op en kantelt 
de hele inhoud over de rand van de 
boot in de Westeinder! Gevolg, een 
slagveld van lege blikjes, flesjes en 
wijnflessen dobberend in het wa-
ter om ons heen. Je kan blijkbaar 
een hele hoop meenemen van huis, 
maar ook mee terug nemen is blijk-
baar teveel gevraagd. Wij waren hier 
niet echt van gecharmeerd en lieten 
dat ook duidelijk merken. Opmer-

kingen als “heb je wel opvoeding 
gehad” en “beetje respect voor het 
water waar je in vaart” gingen van 
ons hun kant op.
Een andere ‘buurman’ in een sloep 
in de buurt merkte het hele verhaal 
op en sloot zich bij ons aan door er 
ook wat van te zeggen. Helaas, als in 
‘saved by the bell’ begon het vuur-
werk, waarop de hele ploeg op die 
boot zich met de rug naar ons toe 
keerde en verdere opmerkingen ne-
geerde. 

Ondertussen dobberde het afval al-
le kanten op en daar was de kous 
(helaas) mee af. Beetje jammer, dit 
soort acties. Houd ons weer lekker 
bezig met de jaarlijkse schoonmaak-
dag op de Westeinderplassen, maar 
of dat nu de bedoeling is. Kortom, 
degene die op de boot met de tekst 
‘Powered by BMW’ en het nummer 
16-68-YN voeren met de verlichte 
botenshow zaterdagavond 5 sep-
tember: Denk effe na! Als je nog wat 
jaartjes van dit vaarwater wil genie-
ten, hou het dan schoon. Je mag 
ontzettend blij zijn met zo’n mooi 
plassengebied ‘om de hoek’, waar je 
elke zomer van kan genieten. Niet 
iedereen heeft die luxe, wees er zui-
nig op. Ook hartelijk dank namens 
moeder natuur! Die heeft er weer 
een leuk zooitje bij.

Nienke Mur, Kuno den Hertog, 
Ed van Mourik, Jur van den Berg
Edissonstraat 54, Kudelstaart

Nieuw telefoonnummer 
ziekenhuis Amstelland 
Amstelveen - Dinsdag 8 septem-
ber jl. is de nieuwe telefooncentra-
le van Ziekenhuis Amstelland in ge-
bruik genomen. Meer lijnen, meer 
capaciteit, meer toestellen en alles 
helemaal up to date. Een belangrij-
ke stap om de bereikbaarheid van 
het ziekenhuis te verbeteren en de 
patiënten beter van dienst te kun-
nen zijn.
Gevolg is dat alle externe en inter-
ne nummers van het ziekenhuis ver-
anderen. Met deze nieuwe centra-
le hoopt Ziekenhuis Amstelland een 
belangrijke verbetering te hebben 
doorgevoerd en ook voorbereid te 
zijn op toekomstige ontwikkelingen 
zoals de opening van de Spoedpost 
in 2010. Om de bereikbaarheid van 

het ziekenhuis in de komende over-
gangsperiode te garanderen wor-
den alle oude telefoonnummers 
doorgeschakeld naar de nieuwe. In 
de loop van de tijd zal deze door-
schakeling vervangen worden door 
een antwoordbandje met het nieu-
we nummer. Patiënten en bezoekers 
worden al maanden voorzien van 
kaartjes met de nieuwe bereikbaar-
heidsnummers. 
Ook op de website van het zieken-
huis zijn alle nummers reeds ver-
vangen. 
Vanzelfsprekend zijn ook de huis-
artsen op de hoogte gesteld van de 
nummerwijziging. Het nieuwe al-
gemene telefoonnummer is 020-
7557000.
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C1000 gogo’s nemen 
Aalsmeer over!
Aalsmeer - Aalsmeer staat op het 
punt te worden overgenomen. En 
wel door de ondeugende gogo’s 
van C1000. Op 14 september lan-
ceert de supermarktketen een gro-
te actie, waarbij klanten bij elke 10 
euro aan boodschappen een gogo 
en een gogo-sticker cadeau krijgen. 
Ook bij C1000 Koster start de ac-
tie. “We zijn klaar voor de overna-
me”, aldus supermarktondernemer 
K.J. Koster. “De gogo’s hebben al-
les in zich om een echte rage op het 
schoolplein te worden.” In septem-
ber worden de gogo’s, kleine plastic 
figuurtjes, geïntroduceerd bij tijd-
schrift- en speelgoedwinkels in Ne-
derland. Maar speciaal voor C1000 
werden 60 unieke characters ont-
wikkeld, die elk ook nog eens in 5 

verschillende kleuren bestaan. Kin-
deren kunnen de gogo’s sparen en 
ruilen en er allerlei spelletjes mee 
doen.  Vorig jaar werden de gogo’s 
in Engeland overigens nog uitgeroe-
pen tot ‘Collectable Toy of the Year’. 

Ruilmiddag
“Natuurlijk komt er ook een prach-
tig stickeralbum en een gogo-ver-
zamelberg”, vervolgt C1000 super-
marktondernemer K. J. Koster. “Die 
zijn in de actieweken gratis te krij-
gen bij bepaalde artikelen. En op 
30 september organiseren we een 
grote ruilmiddag, zodat de kinde-
ren hun favoriete gogo’s kunnen 
proberen te bemachtigen.” En Kos-
ter besluit: “Aalsmeer zal niet om de 
C1000-gogo’s heen kunnen!”

Overweldigende heropening 
‘t Podium met Purper
Kudelstaart - Vrijdag 4 september is 
‘t Podium, dorpshuis in Kudelstaart, 
heropend na een ingrijpende reno-
vatie van de grote zaal. Purper on-
der leiding van Frans Mulder bood 
aan om de eerste try-out van hun 
nieuwe theaterprogramma, dat in 
alle stilte in het Dorpshuis was voor-
bereid, op deze avond te presente-
ren. Voor een besloten groep vrien-
den van ’t Podium, die persoonlijk 
door het bestuur was uitgenodigd, 
werd een verbijsterend professione-
le show opgevoerd doorspekt met 
humor en muziek. 
Zonder uitzondering waren de toe-
schouwers in de volle zaal enthou-
siast over het overweldigende pro-
gramma. Een try-out noemde Frans 
Mulder deze avond, volgens de toe-
schouwers was het helemaal af.  
”Briljant en virtuoos”, vond het pu-
bliek. Hoewel Gerrie van der Klei op 
’t Podium ontbrak en noodgedwon-
gen de voorstelling uit de zaal moest 
volgen (het kan kennelijk nog be-
ter) slaagde Purper er in de zaal een 

meer dan staande ovatie te ontlok-
ken dat minutenlang aanhield en 
een toegift opleverde met hetzelf-
de resultaat.
Vooraf aan het optreden en aan het 
einde van de show sprak de voorzit-
ter van het bestuur Rob Raggers de 
aanwezigen toe. De renovatie van 
de grote zaal en aangrenzende bar 
is tenslotte mogelijk gemaakt door 
de inzet van de vrienden van ‘t Po-
dium. Met tomeloze energie en fi-
nanciële bijdragen is de renovatie 
mogelijk gemaakt. Hij kondigde ook 
aan dat het Coöperatiefonds van de 
Rabobank een belangrijke bijdrage 
heeft toegezegd. Zo is het bestuur 
in staat om zelfs in een tijd van fi-
nanciële crisis de toekomst van het 
Dorpshuis veilig te stellen. De plan-
nen gaan verder dan deze renovatie 
dus het bestuur blijft in de weer om 
de successen verder uit te bouwen. 
In dat licht bezien is met het optre-
den van Purper een belangrijke stap 
gezet en zal het aan draagvlak bij de 
‘vrienden’ niet ontbreken.

Drie trotse prijswinnaars 
kindermiddag Ophelialaan
Aalsmeer - Het is alweer eventjes 
geleden dat de Ophelia kindermid-
dag er was. Het was een warme, zeg 
maar gerust erg hete middag in au-
gustus. Er waren allerlei spelletjes te 
doen in de Ophelialaan. Er was ook 
een poppenkast en iedereen mocht 
gratis poffertjes eten en limonade 
drinken, hetgeen wel erg lekker was 
in die hitte. 
Ook was er een balschietspel. Ie-
dereen mocht ballen schieten door 
een muur met gaten. Daarmee wa-
ren punten te verdienen. En on-
danks de hitte werd er driftig ge-
schoten door de kinderen. De inzet 
is beloond, want deze drie supers-

portieve jongens hebben daarmee 
allemaal een echte hengel gewon-
nen. Zij hebben het grootste aantal 
punten bij elkaar geschoten en zijn 
erg blij met de prijs. De warmte is al-
weer een beetje vergeten, maar nu 
kunnen ze heerlijk vissen bij het wa-
ter. De blije prijswinnaars zijn: Dimi-
tri Fini (6 jaar) met 125 punten, Tim 
Kuiper (8 jaar) met 100 punten, en 
Willem Commandeur (7 jaar ) met 
ook 100 punten. De prijsuitreiking 
vond afgelopen week plaats in de 
dierenwinkel van René Jagerman. 
De Opheliawinkeliers wensen deze 
drie sportieve mannen veel plezier 
met hun hengels.

Gezellig druk bij kraam op braderie
Vraag om bloemenzegels, 
u heeft er recht op!
Aalsmeer - Vrijdagavond 4 sep-
tember, de regen valt met bakken 
uit de hemel. De bomen zwaaien 
heen en weer. Wat een herfstweer. 
Als dit maar niet zo blijft. Wat voor 
een braderie moet dit nu weer wor-
den? Zaterdagochtend 5 septem-
ber: Gelukkig, het is droog en het 
ziet er vriendelijk uit. Op een enke-
le bui na is dit de hele dag ook zo 
gebleven. Ondanks dat het wel wat 
fris was, waren er toch veel mensen 
op de been tijdens de jaarlijkse bra-
derie. Het was gezellig druk. Zo ook 
bij de kraam van de Bloemenzegel-
winkeliers. 
Er waren weer heel wat spaarders, 
zo bleek wel uit het aantal boek-
jes dat werd ingeleverd. En ook de 
winkeliers hadden hun best ge-
daan om de kraam zo aantrekke-
lijk mogelijk te maken. Er waren al-
lerlei leuke aanbiedingen te vin-
den. Natuurlijk ontbrak de traditio-
nele kip van Kruyswijk niet, waren 

er gezellige plantjes van Angelique, 
een leuk vogelhuisje van Stokman 
en een heerlijke bodylotion van Van 
der Zwaard. En ook het nieuwe lid 
ontbrak niet op de Bloemenzegel-
kraam. De aangeboden pennen wa-
ren in een mum van tijd uitverkocht. 
Ook de adresboekjes waren in trek 
Welkom Boekhuis! En wat te den-
ken van de gevulde fietstassen van 
Rob en Ria Langelaan en de koffie-
lepels van Annemieke’s Kramerie! 
Wel waren er wat geluiden te ho-
ren dat er niet altijd bloemenzegels 
worden gegeven. Dus, nogmaals: 
Vraag om bloemenzegels, u heeft er 
recht op! Het loont zeker de moei-
te om onze zegels te sparen. Niet 
alleen om tijdens de braderie een 
leuke aanbieding te bemachtigen, u 
kunt ook ‘gewoon’ betalen met een 
volle spaarkaart (waarde 2 euro) bij 
één van de leden van de Vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegelwin-
keliers.

Fleurige zaterdagactie in 
de Ophelialaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
was het actiedag in de Ophelialaan. 
Er werden weer attenties uitgedeeld 
namens de winkeliersvereniging 
Ophelialaan. En het was wederom 
een groot succes. Dit keer was de 
actie verzorgd door Bloemenboe-
tiek Angelique. Er werden grote bol-
chrysanten uitgedeeld waarop door 
iedereen enthousiast werd gerea-
geerd. Hoe kan dat ook anders als je 
zoiets zomaar krijgt terwijl je niets-
vermoedend staat te praten met een 
‘mede-schoolpleinmoeder’? Plots 
word je aangesproken door iemand 
van de Opheliawinkeliers en een 
moment later sta je met je armen vol 
met bloemen. Dat is nog eens ver-
wend worden! 
Het overkwam deze twee dames, 
Deborah Bothe en Claudia Fijn. Zij 
waren aan het winkelen met hun 
kroost Morris, Jonah, Carmen en 
Mats, en kwamen elkaar tegen. Ze 
kennen elkaar van de basisschool 
De Hoeksteen en wonen beiden hier 

in de buurt. Daarom komen ze veel 
naar de Ophelialaan en zijn zeer te-
vreden met dit winkelcentrum. Ze 
zijn erg blij met de bijzonder goe-
de samenstelling van de straat, 
want voor alles wat je dagelijks no-
dig hebt, is er wel een winkel. Ze 
maken beiden gebruik van echt alle 
winkels in de straat, noem het maar 
op, en ze komen er. Alles wat er no-
dig is, is er ook, ook voor de kinde-
ren! Kinderkleren en schoenen kun-
nen ze allemaal hier kopen en sinds 
kort is firma De Haas ook begonnen 
met speelgoedverkoop! Deborah en 
Claudia zijn erg blij met de aange-
boden bolchrysant, die een echte 
blikvanger is in en om het huis. De 
bolchrysanten vinden vast een goed 
plekje bij hen. 
En dat allemaal omdat de Ophelia-
winkeliers blij zijn met de winkelen-
de mensen in de Ophelialaan. Altijd 
weer, en dat laten ze graag merken 
met deze altijd weer leuke maande-
lijkse actiedag! 

Verkoopomzet Hizi Hair 
Aalsmeer voor War Child
Aalsmeer - In de week van 21 tot 
en met 27 september doneren al-
le kapsalons van Hizi Hair de gehe-
le verkoopomzet van L’Oréal styling-
producten aan War Child. Met de-
ze actie wil Hizi Hair zo veel moge-
lijk geld inzamelen voor War Child 
en haar klanten informeren over de 
problematiek van kinderen die door 
oorlog zijn getroffen. Want kinderen 
en oorlog gaan niet samen! En toch 
gebeurt het. Elke dag. Wereldwijd 
zijn miljoenen kinderen slachtoffer 
van oorlogsgeweld. Soms wordt hun 
familie voor hun ogen gedood. Kin-
deren worden vaak aan extreem ge-
weld blootgesteld en kunnen ern-
stig verstoord raken in hun ontwik-
keling. War Child zet zich in voor 
een vreedzame toekomst voor kin-
deren in oorlogsgebieden. Creativi-
teit, sport en onderwijs staan in hun 
aanpak centraal. Met dans, muziek, 
theater en sport leren kinderen hun 
emoties uiten en hun oorlogserva-
ringen verwerken. Ook krijgen ze al-
fabetiseringslessen of leren ze een 
vak. Zo krijgen deze kinderen de 
kans om op te groeien tot gezon-
de volwassenen. Met deze activitei-
ten brengt War Child ook kinderen, 
jongeren en volwassenen samen die 
tijdens de oorlog tegenover elkaar 
zijn komen te staan.
Wanneer klanten tijdens de actie-

week een stylingproduct van L’Oréal 
Professionnel voor thuis kopen, do-
neert Hizi Hair het totale bedrag aan 
War Child. Met ieder verkocht pro-
duct wordt één oorlogskind ruim 
een jaar lang ondersteund door War 
Child en heeft daarmee een betere 
kans op een stabiele en vreedzame 
toekomst. Het kopen van een pro-
duct heeft dus dubbel resultaat!
Hizi Hair gelooft dat investeren in 
jonge mensen bijdraagt aan een 
vreedzame toekomst en is daar-
om business partner van War Child. 
Naast aandacht voor haar klanten 
heeft Hizi Hair aandacht voor de we-
reld om zich heen. Hizi Hair streeft 
er naar om zoveel mogelijk consu-
menten te betrekken bij het werk 
van War Child.
Vorig jaar haalde Hizi Hair landelijk 
maar liefst 38.478,28 euro op toen zij 
de gehele knipomzet van alle vesti-
gingen van één dag, doneerde aan 
War Child. Ook de Hizi Hair kapsa-
lon in de Ophelialaan 98 doet mee 
aan deze actie. De meiden hopen 
dat vele mensen zich komen laten 
knippen en met een product van 
L’Oréal de deur uit gaan. Voor meer 
informatie kan de salon gebeld wor-
den op 0297-325161. Hizi Hair is de 
gehele week geopend! Uitgebreide 
informatie is te vinden op www.hi-
zihair.nl.

Nieuwe educatieruimte bij 
geitenboerderij Ridammerhoeve
Amstelveen - Op vrijdag 11 sep-
tember opent Geitenboerderij Ri-
dammerhoeve in het Amsterdam-
se Bos de deuren van de nieuw ge-
bouwde educatieruimte. In deze 
ruimte kan van alles geleerd wor-
den over de biologische wijze waar-
op de geiten in het Amsterdamse 
Bos worden gehouden. Dat er ach-
ter de schermen veel meer gebeurt 
dan de gemiddelde bezoeker van de 
boerderij kan waarnemen, was al 
langer duidelijk. Maar vanaf nu kan 
bij een bezoekje niet alleen de geit-
jes een melkflesje gevoerd worden 
of van een geiten-cappuccino ge-
noten worden, maar ook de ins en 
outs van de biologische landbouw 
worden uit de doeken gedaan. De 
officiële opening wordt verricht door 
de heer P. Visser van de provincie 

Noord-Holland. De provincie heeft 
het mede mogelijk gemaakt dat de 
ruimte er kwam. Boerderij-educa-
tie is een woord dat in de toekomst 
nog veel vaker gehoord gaat wor-
den. Kinderen, maar ook volwasse-
nen, moeten weer weten waar hun 
voedsel vandaan komt en wat is er 
mooier dan dit op korte afstand van 
je woonplek te leren. Al twintig jaar 
timmert de Geitenboerderij aan de 
weg met de boerderij-educatie. Op 
een speelse, onderzoekende wijze 
heeft ze al menig schoolkind de be-
ginselen van de biologische land-
bouw, en in het bijzonder de geiten-
houderij, bijgebracht. De ruimte is in 
het weekend geopend voor de in-
dividuele bezoeker. Door de week 
gaan de schoolkinderen uit de regio 
zich de ruimte toe-eigenen.

Nominatie Green Park Aalsmeer voor 
award Beste Bedrijventerrein 2009
Aalsmeer - Green Park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling B.V. is geno-
mineerd voor de award Beste Be-
drijventerrein 2009. Het vakblad 
Bedrijventerrein Nederland heeft 
dit bekend gemaakt. Green Park 
Aalsmeer heeft deze nominatie ge-
kregen door een externe jury met 
vakprofessionals die bedrijventer-
reinen in Nederland heeft beoor-
deeld op plan, leefbaarheid, eco-
nomie, vernieuwingssnelheid, sa-
menwerking en betrokkenheid, lo-
kale en regionale betekenis, organi-
satiestructuur, imago, vervoersma-
nagement en ontwerp en design. De 
winnaar wordt bekend gemaakt op 
donderdag 8 oktober tijdens het Be-
drijvencongres 2009 in Venlo. Green 
Park Aalsmeer is een hoogwaardig 

bedrijvenpark van 180 hectare voor 
ondernemingen die toegevoegde 
waarde leveren in de bloemen- en 
plantensector. Het bedrijventerrein 
wordt gezamenlijk ontwikkeld door 
de gemeenten Aalsmeer en Uit-
hoorn. Bloomin’Holland en Green 
Park Aalsmeer bevinden zich di-
rect naast bloemenveiling FloraHol-
land in Aalsmeer. Door aansluiting 
op de nieuwe N201 is Green Park 
Aalsmeer uitstekend bereikbaar 
en slechts vijf minuten rijden van 
Schiphol. Er zijn kavels beschikbaar.  
Een deel van het gebied is ook be-
schikbaar voor vestiging van loka-
le ondernemers buiten de sierteelt-
sector uit de gemeenten Aalsmeer 
en Uithoorn. Voor meer informatie: 
www.greenparkaalsmeer.com.

Afgedankte kleding naar Dorcas
Aalsmeer - Het is alweer bijna 
herfst en de modezaken hebben al-
weer de kleding voor het nieuw sei-
zoen. Dus tijd om de kasten weer 
eens na te kijken. Met de kleding 
die u niet meer denkt te dragen kunt 
u andere mensen nog heel blij mee 
maken. Dorcas Aalsmeer heeft in 
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel 
en Uithoorn kleding bakken staan. 
Uw kunt uw kleding hierin depone-
ren, schoon en heel en verpakt in 
een plastic zak. Dorcas heeft een 
team van zo’n twaalf mensen die 
deze kleding nakijkt en sorteert op 
maat en seizoen. U vindt uw kleding 
dus niet terug in de winkel, maar 
Dorcas Nederland stuurt deze kle-
ding naar gebieden waar men de-
ze kleding héél goed gebruiken kan, 
zoals naar rampgebieden en naar 
landen waar mensen het heel arm 
hebben. Ook dekens en linnengoed 
zijn van harte welkom. 
De winkel aan de Aalsmeerder-
weg gaat natuurlijk gewoon door. Er 
wordt inmiddels alweer een nieuw 

project gesteund, dit project wordt 
al meer dan tien jaar door Dorcas 
Nederland gesteund: Landbouwont-
wikkeling in Machakos, Kenia. Voor 
dit project is bij de OSA (Ontwikke-
lings Samenwerking Aalsmeer) sub-
sidie aangevraagd. Door dit project 
heeft zo’n 43 procent van de 2.800 
huishoudens ondertussen de pro-
ductie van droogte bestendige ge-
wassen geaccepteerd en hiermee  
hun inkomsten aanzienlijk ver-
hoogd. Dit percentage groeit nog 
vrij snel dankzij de  trainingen over 
waterwinning en over de verbouw 
van gewassen. 
Er worden betonnen dammen in de 
rivier gebouwd, die er voor moeten 
zorgen dat er voldoende water is in 
de droge periodes. 
Ook uw oude mobieltje of PDA 
brengen nog geld op voor het goe-
de doel, breng ze daarom naar de 
winkel of stop ze in de kledingbak-
ken. Meer informatie? Bel de Dor-
caswinkel via 0297-361043 of kijk 
op www.dorcas.nl.

De Zonnebloem fleurt de 
nationale ziekendag op!
Aalsmeer - Zondag 13 septem-
ber is het de nationale ziekendag 
en daarom delen vrijwilligers van 
de Zonnebloem aalsmeer, zaterdag 
Zonnebloemen uit aan zieken en of 
alleen staande. In het hele land zal 
de Zonnebloem tijdens de nationale 
ziekendag bij zeer veel zieken en of  
ouderen Zonnebloemen brengen.
Dit alles onder het motto ‘Al 60 jaar 
goed voor elkaar’. De Zonnebloem 
Aalsmeer heeft zo’n 30 vrijwilligers 
die regelmatig op bezoek gaan bij 
mensen met een lichamelijke be-
perking door leeftijd, ziekte of een 

handicap en voor wie een sociaal 
isolement dreigt.
Verder organiseert de afdeling ge-
zellige gasten middagen, uitstapjes, 
theaterbezoek, bootreisjes gaat met 
gasten naar voetbal wedstrijden en 
vakanties in binnen- en buitenland.
Weet u iemand  die in een soci-
aal isolement dreigt te komen en 
wel een bezoekje van een vrijwilli-
ger wil hebben of bent u geïnteres-
seerd om als vrijwilliger mee te hel-
pen, bel of mail dan naar Lenie Ron-
dema, tel. 322670 of mail. lenie.loe@
kabelfoon.nl.

Mega-transport bootcasco
Aalsmeer - Een mega-transport  
heeft in de nacht van zondag op 
maandag plaatsgevonden bij jacht-
werf Gouwerok aan de Dorpsstraat.
Een deel van een uiteindelijk 66 me-
ter lang en 150 ton wegend boot-
casco werd verplaatst naar de 
nieuwe hal, welke op 14 augustus 
jongstleden officieel geopend is. 
Het verplaatsen gebeurde door zeer 

nauwkeurig precisie werk met een 
dieplader met 12 assen en 96 wie-
len welke door een vrachtwagen op 
een ponton werd getrokken.
Vervolgens werd het ponton ver-
plaatst naar de nieuwe hal alwaar in 
omgekeerde volgorde het casco van 
het ponton en op zijn plaats werd 
gereden.
Judith Verzaal Fotografie.
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Nieuw seizoen Kalende Pionnetje  
Harry Buskermolen verslaat 
kampioen van vorig jaar!
Kudelstaart - Donderdag 3 sep-
tember is  de nieuwe schaakcom-
petitie bij ’t Kalende Pionneetje be-
gonnen met een enorme verrassing: 
Harry Buskermolen als  25e op de 
ranglijst van vorig jaar, wist zijn par-
tij te winnen van  Peter Verschueren, 
de kampioen van vorig jaar.  
Peter had een toren weggegeven, 
waar Harry dankbaar gebruik van 
wist te maken.  
Zo zie je maar dat je na de zomer-
stop de routine mist en opnieuw 
de concentratie moet opbouwen. 
Fred Buskermolen en Mladen Cicek  
maakten er weer een monsterpar-
tij van, door praktisch alle beschik-
bare tijd te verbruiken.  Kansen wa-
ren er aan beide zijden, maar Mla-
den wist toch de overwinning in de 
wacht te slepen.  
Alle andere spelers stonden inmid-
dels ruim een uur aan de prach-
tig verbouwde bar van het dorps-
huis te genieten van een drankje. 

Ook de nieuweling Peter Buis be-
gon goed en won zijn partij tegen 
Martijn Baars.
In totaal heeft het Kalende pionne-
tje nu 29 leden. Vorig jaar hebben 
drie leden opgezegd, maar geluk-
kig hebben zich drie nieuwe leden 
aangemeld.
De overige uitslagen. van 3 september:
1. Armando v.d. Hoorn-Joep v.d. Geest   0-1    
2. Peter Buis-Martijn Baars                    1-0    
3. Kees v.d. WeijdenPeter de Jong          0-1    
4. Gerard v. Beek-Jaap v.d. Bergen       1-0    
5. Richard Piller-Marco v. Nieuwburg    1-0    
6. P. Verschueren-Harry Buskermolen   0-1    
7. Fred Buskermolen-Mladen Cicek        0-1    
8. Marco HogenboomFred Klijn              1-0    
9. Jaap v. Staaveren-Adri Meijhuis   1-0
10.Wim de Hertog-Henk Raadschelders 0-1    

Mocht u ook zin hebben in schaken, 
neem dan contact op via  e-mail 
adres: Hetkalende pionnetje@het-
net.nl of bel met de wedstrijdleiding,  
Gerard van Beek, tel. 0297-343303.

Jan Bosman beste zomerschaker
Aalsmeer - Jan Bosman heeft voor 
de vierde maal de zomercompetitie 
van Schaakclub Aalsmeer gewon-
nen. Over 14 ronden bleek hij uitein-
delijk de sterkste. Het verschil met 
directe achtervolger Arie Spaarga-
ren was echter minimaal: slechts 1 
punt. Maar ook daarachter zat het 
veld dicht op elkaar. Arie en Huub 
Joosten hadden beiden nog een 
goede eindsprint en konden daar-
door de anderen voorblijven en be-
zetten de zilveren en bronzen plek 
in de eindrangschikking. Jong talent 
Elham Wasei deed het ook erg goed, 
speelde alle 14 ronden mee en ein-
digde net buiten het podium op de 
vierde plaats, nog voor ervaren spe-
lers als Cees Verburg en Gerrit Har-
ting. Ron Klinkhamer wist alles in 
goede banen te leiden deze zomer 
en kon ook zelf met de schaakstuk-
ken goed overweg. Een mooie acht-
ste stek is dan ook dik verdiend. In 
totaal schaakten 38 schakers mee 

in de zomercompetitie, waardoor 
’t Stommeerkwartier iedere week 
goed gevuld was. Aankomende vrij-
dag kunnen de schakers even bij-
komen, maar volgende week be-
gint alweer het nieuwe seizoen. Vrij-
dag 18 september is de eerste ron-
de van de clubcompetitie. Iedereen 
die ook gezellig mee wil schaken of 
eens sfeer wil proeven is van harte 
welkom om 20 uur in ‘t Stommeer-
kwartier aan de Baccarastraat 15 
te Aalsmeer. Voor meer informatie: 
www.schaakclubaalsmeer.nl.

Uitslagen 14e ronde zomercompetitie
Vincent Jongkind-Rik Könst              0-4
Koen Beentjes- Ferry Weverling          1-3
Arie Spaargaren-Abdul Wasei              4-0
Huup Joosten-Clemens Koster             4-0
Ron Klinkhamer-Cees Verburg            1-3
Willem Alderden-Elham Wasei              0-4
Hans Pot-Gerrit Harting            1-3
Jan van Willigen-Tom van der Zee          4-0
Martin Steinhart-Jan van der Laarse      2-2

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 12 september

AALSMEER
Aalsmeer 1 – VVC 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Vlug en Vaardig 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – TOV 2 14.30 u
JOS/Watergr.meer 5 - Aalsmeer 4 12.30 u
Aalsmeer 5 – RAP 3 14.30 u
NFC/Brommer 3 - Aalsmeer 6 14.00 u
RODA’23 4 - Aalsmeer 7 14.30 u
Aalsm/RKAV.Vet.1 – United/DAVO.Vet. 1   
 14.30 u

Junioren
SVW ’27 A1 - Aalsmeer A1 14.30 u

Dames
Amstelveen DA 1 - Aalsmeer DA.1 12.00 u

R.K.A.V.
Ouderkerk 3 - RKAV 2 14.30 u
RKAV Vet.2 – AFC Vet.1 14.00 u

Meisjes
Amstelveen MB.1 – RKAV MB.1 10.15 u

Aalsmeer Jong United

Junioren
J.A.United.B1 – Argon B3 14.30 u
J.A.United.B2 – AS’80 B1 12.00 u
J.A.UnitedC1 – Stormvogels C2 13.00 u
J.A.UnitedC2 – HBC C2 11.30 u
DEM C4 - J.A.United C3 13.00 u
CSW C5 - J.A.United C4 11.30 u

Pupillen
J.A.United.D1 – AS’80 D1 13.00 u
J.A.United.D2  - Weesp D3 11.00 u
Almere D3 - J.A.United.D3  9.00 u
J.A.United.D4 – VVC D3 10.00 u
AFC D11 - J.A.United.D5   9.00 u
Legm.vogels D10 - J.A.United.D6   9.30 u
J.A.United.E1 – Velsen E1   9.00 u
Legm.vogels E3 - J.A.United.E2   9.30 u
J.A.United.E4 – J.A.United E3   9.00 u
J.A.United.E5 – Kon HFC E10   9.00 u
Concordia E2 - J.A.United.E6   9.00 u
Zandvoort E6 - J.A.United.E7 10.30 u
J.A.United.E8 – Badhoevedorp E2   9.00 u
J.A.United.E9 – Roda’23 E8   9.00 u
J.A.United.F1 – Overbos F1 10.15 u
Pancratius F3 - J.A.United.F2   9.00 u
J.A.United.F3 – Bloemendaal F7   9.00 u
SCW F2 - J.A.United.F4   9.00 u
Kon.HFC F9 - J.A.United.F5   9.00 u
J.A.United.F6 – Kon.HFC F16 10.15 u
Legm.vogels F8 - J.A.United.F8 11.00 u
DSS F6 – J.A.United F9 12.45 u

Meisjes
Ouderkerk MC.2 - J.A.United.MC.1 10.30 u
J.A.United.MD.1 – Roda’23 MD.1 11.00 u
Zwanenburg MD. -J.A.United.MD.2 10.30 u
DIOS ME.1 - J.A.United.ME.1 11.30 u

R.K.D.E.S.
Pupillen
RKDES D1  - Legm.vogels D2 11.00 u
RKDES D2 – AFC D3   9.30 u
TABA D5 - RKDES D3 12.30 u
VVC D6 - RKDES D4 11.30 u
RKDES E1 – Hoofddorp E2   9.30 u
Diemen E5 - RKDES E2 11.00 u
Arsenal E9 - RKDES E3   9.00 u
Roda’23 E14 - RKDES E4 10.15 u
KDO F1 - RKDES F1 12.00 u
Ouderkerk F3 - RKDES F2   9.00 u

RKDES F3 – Roda’23 F6   9.30 u
RKDES F4 – KDO F2 11.00 u
RKDES F5 – Pancratius F12   9.30 u
RKDES F6 – Abcoude F7 11.00 u
RKDES F7 – Legm.vogels F13   9.30 u
SDZ F11 - RKDES F8   9.00 u
NFC/Brommer F5 - RKDES F9   9.30 u

Dames en meisjes
RKDES DA.1 – DVVA DA.1 13.00 u
RKDES MA.1 – Hoogland MA.1 11.00 u
RKDES MB.1 – Diemen MB.1 11.00 u
Roda’23 MC.2 - RKDES MC.1 13.00 u
RKDES MD.1 GeuzenM.meer MD.2 11.00 u
Overbos ME.1 - RKDES ME.1 11.45 u

S.C.W.
Roda’23 1 - SCW 1 14.30 u
WV-HEDW 6 -  SCW 2 14.30 u
SCW 3 – Diemen 2 11.30 u
Zwanenburg Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Concordia Vet.1 14.30 u
SCW Vet.3 – Waterloo Vet.1 14.30 u
Hoofddorp Vet.1 - SCW Vet.4 14.30 u

Junioren
SCW A1 – SVIJ A1 12.30 u
Amstelveen B2 - SCW B2 11.35 u
SCW B1 – VVC B2 10.30 u
Waterwijk C2 - SCW C1 10.30 u

Pupillen
JOS/Watergr.meer D1 - SCW D1 10.30 u
SCW D2 – Zwanenburg D5   9.00 u
Roda’23 D11 - SCW D3 12.30 u
DIOS E2 - SCW E1   9.30 u
Zwanenburg E4 - SCW E2 10.30 u
SCW E3 – DIOS E5    9.00 u
SCW F1 – Roda’23 F3 10.00 u
SCW F2 – J.A.United F4   9.00 u
DSS F12 - SCW F3   8.45 u

Dames en meisjes
SCW DA.1 – VVJ DA.1 14.30 u
Geuzen.M’meer MB.1 - SCW MB.1 10.30 u
SCW MC.1 – Zwanenburg MC.1 11.15 u
SCW MD.1 – Buitenveldert MD.7   9.00 u
SCW ME.1 – Buitenveldert ME.3   9.00 u

Zondag 13 september

R.K.A.V.
Socrates 1 - RKAV 1 14.30 u
Muiderberg 2 - RKAV 2 11.30 u
WV-HEDW 2 - RKAV 3 10.45 u
NFC/Brommer 3 - RKAV 4 14.00 u
RKAV 5 – Vitesse’22 7 11.30 u
RKAV 6 – Buitenveldert 9 14.00 u

Junioren
RKAV A1 – RKDES A2 11.30 u

Dames
RKAV DA.1 – ‘T Gooi DA.2 14.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – De Dijk 1 14.00 u
RKDES 2 – Geinburgia 2                  11.00 u
RKDES 3 – Pancratius 4                   14.00 u
RKDES 4 – Jos/Watergr.meer 3        12.00 u
RKDES 5 – KDO 3                           14.00 u
Nautilus 2 - RKDES 6                      11.30 u
Olympia Haarlem 6 - RKDES 7         11.00 u

Junioren
Buitenveldert B1 - RKDES B1          10.30 u
Kon.HFC C2 - RKDES C1                   9.30 u
RKDES C2 – NFC/Brommer C1       12.00 u

Darts Open Kudelstaart
Wijnand Kool en Ilona 
van Emden kampioenen
Kudelstaart - Wijnand Kool en Ilo-
na van Emden nemen de titels over 
van respectievelijk René Kruit en 
Floortje Van Zanten.  Het Poel’s Eye 
seizoen is geopend met de Open 
Kudelstaart.  Traditioneel met min-
der deelnemers dan op de ‘gewone’ 
Poel’s Eye avonden.  Wel een sterk 
deelnemersveld, mooie wedstrij-
den, veel verrassingen en veel ho-
ge finishes. Het was wel even wen-
nen voor de deelnemers in het ver-
nieuwde Dorpshuis. 
De hoogste finish bij de heren werd 
al snel in het toernooi gegooid.  Dan-
ny de Hartog kreeg al in de poule 
een 160 finish om z’n oren van Rob 
Broekhof.  Danny had overigens een 
topavond.  Hij verwees Gerard Bak 
en Jeroen v.d. Helder naar de verlie-
zersronde en stond in de winnaars-
ronde met 2-1 voor tegen de late-
re winnaar Wijnand Kool.  Wijnand 
heeft de overwinning niet cadeau 
gekregen.  In alle knock-out ronden 
speelde hij een laatste beslissende 
leg.  Robert Tholen begon de finale 
voortvarend, hij kwam met 2-0 voor.  
Wijnand kwam terug tot 2-2. Robert 
checkte 3-2.  Bij een 3-3 stand was 
het ‘Tops’ voor Wijnand.  
Kampioen in Kudelstaart, een ti-
tel die staat! Ilona van Emden ging 
(net als Floortje vorig jaar) met 

drie bekers naar huis.  Zij check-
te 110, de hoogste finish bij de da-
mes.  De halve finale tegen Vanessa 
was een mooie wedstrijd.  De eerste 
leg werd afgesnoept door Vanessa 
vanaf 48.  Na vele missers van Ilona 
op de dubbels kwam Vanessa dus 
met 1-0 voor.  Vervolgens ontstond 
er een prachtige wedstrijd van hoog 
niveau.
Ilona won met 3-1, maar gemak-
kelijk was het zeker niet.  Margreet 
Nijp vlamde in de andere halve fi-
nale tegen Bianca Los.  Toch was 
ze in de finale niet opgewassen te-
gen het constante niveau van Ilo-
na, die dan ook verdiend de nieu-
we dameskampioen van Kudelstaart 
is. Bij de dames werd voor de der-
de plaats gespeeld door Bianca Los 
en Vanessa Rösken. Bianca won dit 
en eindigde dus op drie. Bij de he-
ren twee derde plaatsen, voor Nick 
v.d. Linden en Chris Urmston. Voor 
het eerst was er ook een verliezers-
ronde op de Open Kudelstaart. Ge-
rard Bak en Henny Taal pakten deze 
eer. Vrijdag 18 september is het eer-
ste avondje Poel’s Eye. Door de ver-
nieuwde opzet met drie speelrondes 
komt een ieder op z’n eigen niveau 
terecht. Deelname kost 3,50 euro en 
inschrijven kan tot 19.45 uur.  Meer 
info op www.poelseye.nl 

De kampioen van Open Kudelstaart: Ilona van Emden en Wijnand Kool.

Goud en zilver bij Holland Triatlon Almere

Multi Corné Klein nieuwe 
Nederlands kampioen triatlon
Aalsmeer - In hetzelfde weekein-
de als Triathlon Aalsmeer werd op 
zaterdag het Nederlands kampi-
oenschap triathlon over de lange 
afstand gehouden in Almere. Het 
Oceanus/ Multi Supplies Triathlon 
Team was met vier giganten verte-
genwoordigd op de hele van Alme-
re. De prestaties waren gigantisch. 
Carla van Rooijen behaalde in een 
superwedstrijd het zilver bij de da-
mes en Corné Klein werd Neder-
lands kampioen bij de Heren 40. Een 
dag voor triathlon Aalsmeer werd in 
Almere gestreden om de nationale 
triathlontitels over de klassieke tria-
thlonafstand: 3,8 km zwemmen, 180 
km fietsen en 42 km lopen. Voor het 
Multi Triathlon Team gingen Corné 
Klein, Tonny Blom, Paul Zirkzee en 
Carla van Rooijen die strijd aan. Be-
halve een strijd om de titels was het 
in Almere vooral een strijd met je-
zelf en tegen de wind. Op de kaars-
rechte wegen door de Flevopolder 
stond veel wind. Multi Paul Zirkzee 
uit Badhoevedorp kwam tijdens het 
zwemonderdeel in het Gooimeer zo-
als verwacht goed mee met de kop-
groep. Na 51.46 minuten kwam hij 
zelfs als tweede uit het water. Team-
genoot Tonny Blom uit Haarlem volg-
de hem op vier minuten als twaalf-
de. Corné Klein uit De Kwakel stap-
te na 58.14 minuten als 20e bij Al-
mere Haven uit het water. Voor Klein 
kwam toen zijn onderdeel. Tijdens 
het fietsen reed hij naar voren, naar 
een veertiende plaats na 180 km 
fietsen. Ook Carla van Rooijen be-
gon tijdens het fietsonderdeel aan 
haar opmars. In de wisselzone lag ze 
nog derde in de titelstrijd bij de da-
mes. Door de uitval van een Neder-
landse voor haar lag de Aalsmeer-
se aan het begin van de marathon 
ineens tweede op het NK. Die plek 
verdedigde ze met een geweldi-
ge loopprestatie: een marathon in 
3.13.49 uur. Ze bereikte daardoor de 
finish in 9.48:49 uur. 
Met die mooie tijd behaalde ze niet 
alleen het zilver van het NK, maar 
ook het brons in de overalluitslag 
met nog een Deense triathlete die 
voor haar was gefinisht. Het was 
de kroon op haar al mooie seizoen 
en een beloning voor al het harde 
werken. Van Rooijen zette in Alme-
re zelfs een snellere looptijd neer 
dan teamgenoot Corné Klein. De 

Kwakelaar liep met een marathon-
tijd van 3.14.14 uur naar een twaalf-
de overallplek. Hij finishte in 9.19.46 
uur, waarmee hij achtste werd op 
het NK. In zijn leeftijdscategorie He-
ren 40 was hij de snelste, zodat hij 
zich tot Nederlands kampioen kon 
laten huldigen. 
Tonny Blom had het in de laatste 
fietsronde zwaar gekregen, maar 
met een marathon in 3.33.03 kwam 
hij aan zijn streeftijd van onder de 
tien uur. Blom finishte in 9.59.10 uur 
op een 37e totaalplek en een zeven-
de plaats op het NK in de Heren 40 
categorie. De goede zwemmer Paul 
Zirkzee moest door materiaalpech 
tijdens het fietsonderdeel zijn wed-
strijd staken. Maar afgelopen week-
end liep hij alweer mee in de hal-
ve marathon van de Haarlemmer-
meer. Met 1.21.25 liep hij naar een 
derde plek in zijn leeftijd. Een mooie 
prestatie op weg naar de Elbaman, 
de hele triathlon die hij later deze 
maand op het Italiaanse eiland El-
ba meedoet. 

NK Offroad Ameland
Afgelopen weekend werd op Ame-
land ook het NK Offroad triathlon 
georganiseerd. Deze zware discipli-
ne van de triathlonsport betekende 
een wedstrijd over ruim 1000 me-
ter zwemmen in de Waddenzee, 35 
km mountainbiken door bos, duinen 
en over het strand en 12 km cros-
slopen. Door de regen was het par-
koers in het bos glibberig gewor-
den. Ook de wind maakte er een 
zware wedstrijd van. Multi Frans van 
Heteren finishte na 2.46.42 uur op 
een dertiende plek. In de catego-
rie Heren 40 kwam de Aalsmeerder 
met de vierde plek net naast het po-
dium. Dorpsgenoot Pieter van der 
Meer maakte op Ameland zijn de-
buut op de offroadtriathlon. Vooral 
het looponderdeel met wind tegen 
op het strand viel hem tegen. Hij fi-
nishte de triathlon in 3.22.11 uur. In 
de laatste ronde liep hij nog lang sa-
men met teamgenoot Kees Rekel-
hof uit Leimuiden, die bij de finish 
uiteindelijk een half minuutje moest 
toegeven op Van der Meer. Joost de 
Boer uit Hoofddorp deed op Ame-
land een kortere afstand (500 meter 
zwemmen, 24 km mountainbiken en 
6 km lopen). Hij finishte in 1:48:53 
uur als tiende. 

Wedstrijdzeilen op Westeinder
Veel wind bij wedstrijden 
ronde- en platbodemjachten
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
waren vanaf de haven van de Wa-
tersportvereniging De Nieuwe Meer 
de jaarlijkse wedstrijden voor de 
traditionele ronde- en platbodem-
jachten. De wedstrijden zouden ver-
zeild worden op de Grote Poel van 
de Westeinder Plassen. Maar door 
de harde wind op zaterdag met uit-
schieters boven de 27 knopen was 
dat onmogelijk en kon wedstrijd-
leider John Borsboom niet anders 
dan met zijn team een speciale baan 
op de Kleine Poel uitleggen. Hier-
door konden althans de kleine open 
scheepstypes, de zg. Friese Jacht-
jes, nog tot één wedstrijd komen. 
Dat werd nog een waar spektakel, 
waarbij de tjotter ‘Palieter’ van Hil-
do Brilleman uit Kudelstaart met 
twee vrouwelijke bemanningsleden 
in de zware windvlagen omsloeg 
en volledig volliep. Gelukkig was er 
snel hulp van een bereidwillige die 
met een 12 volts dompelpomp kon 
helpen en na veel geduldig hozen 
kwam de tjotter weer
overeind waardoor zij zondag  op de 
Grote Poel weer mee kon varen.
Zondag was er aanvankelijk nog 
veel wind, maar deze nam in de loop 

van de dag verder af, zodat er twee 
wedstrijden konden worden ver-
zeild en ook de grote schepen, zo-
als de tjalken en de lemsteraken in 
actie konden komen. Zij voeren op 
een aparte baan met een groot in-
de-winds kruisrak; de kleinere open 
scheepjes voeren een kleinere baan 
nabij de watertoren.
In de aken won Marcel Fruytier met 
zijn Schollevaer voor Bart Nefkens 
met de Jonge Popke en Fred Schij-
vens met de Quiralex. Bij de Frie-
se jachtjes werd Dirk Slijper met de 
Lutjepop winnaar, voor Alexander 
Vos met de Ideaal en Jaap Rouwé 
met de Vivo. In de Marieholm-klas-
se won Hanz Zwart met de Mission 
IF Possible voor Hein Brand met de 
Noorderlicht. De wedstrijden maak-
ten onderdeel uit van het jaarpro-
gramma van de Stichting Westein-
der Zeilwedstrijden. Voorzitter Nor-
bert Douqué gaat komend week-
end met zijn comité nog het seizoen 
afsluiten met het verzeilen van het 
Kampioenschap in de 12 M Shar-
pieklasse en dan weer vanaf de ha-
ven van de W.V. Aalsmeer.

Theo van Mierlo.

Eerste wedstrijd Dames C1 
van RKdes een triller!
Kudelstaart - De start van het nieu-
we handbalseizoen begon met een 
uitwedstrijd in Amsterdam tegen het 
sterke Westside. Nog wat onwennig 
na een lange zomervakantie, begon 
de wedstrijd. Rkdes kwam al snel 
met 3-0 achter en de meiden kwa-
men er meteen achter dat er dit jaar 
meer bij komt kijken om de wedstrij-
den te winnen. 
Maar, ondanks de achterstand wer-
den de mouwen opgestroopt en 
probeerden ze weer terug te komen. 
Met de rust stonden ze 10-8 achter. 
Na een pep-talk in de pauze, kwa-
men de meiden met goede moed 
het veld weer op.  
De tweede helft kwamen de meiden 
beter in het spel, en werd er goed 
gescoord.  Aan het einde kwam RK-
des zelfs met 1 doelpunt voor, maar 
in de laatste minuut kwam Westside 
toch weer gelijk.  Rkdes kreeg nog 
1 kans, maar de keeper van Westsi-
de stopte deze. De eerste wedstrijd 
eindigt gelijk! Het eerste punt voor 
dit buitenseizoen is binnen. De mei-
den hebben weer leuk handbal la-
ten zien! 
De volgende wedstrijd vindt plaats 
op zaterdag 12 september op de 
handbalvelden in Kudelstaart om 
11.00 uur tegen DSS. Publiek is wel-

kom! Denk je er zelf over om ook te 
komen handballen, dan kan je na-
tuurlijk altijd een paar proeftrainin-
gen bijwonen. 
De jeugd traint op woensdagmid-
dag vanaf 17.00 uur in de Proosdij-
hal te Kudelstaart. Iedereen kan hier 
vrijblijvend een paar trainingen bij-
wonen. Voor meer informatie kan 
je terecht op de website van Rkdes 
handbal, www.handbal.rkdes.nl 

Tine winnaar 
bij 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 kla-
verjassen gewonnen door Tinie Lin-
deman met 6270 punten, gevolgd 
door Marry Akse met 5161 pun-
ten. De derde plaats werd behaald 
door Eef van Mourik met 5119 pun-
ten. Bij het jokeren was de hoogste 
eer voor Riek Kok met 106 punten.
Op de tweede plaats eindigde Jan-
ny Lubbert met 136 punten.
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Europacup handbal
FIQAS Aalsmeer mist teveel 
kansen tegen IJslanders
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben hun eerste wed-
strijd in het EHF Cup toernooi tegen 
het IJslandse Fram Reykjavik met 
23-30 verloren. Met name in de eer-
ste helft werden te veel kansen ge-
mist waardoor het verschil bij rust al 
zeven punten bedroeg: 11-18. Hoe-
wel de Aalsmeerders in de tweede 
helft beter partij boden, werd het 
uiteindelijk toch een flinke neder-
laag. De eerste paar minuten ging 
de strijd tussen FIQAS Aalsmeer 
en Fram nog gelijk op: 3-3, daar-
na volgde een periode vol techni-
sche fouten en balverlies, zodat de 
Aalsmeerders met het eigen wapen 
– de break out – werden bestreden. 
Ook werden door FIQAS Aalsmeer 
zelf de nodige kansen gemist (pe-
nalty en break out). De Ijslanders 
profiteerden ongenadig, straften 
de fouten meteen af en namen zo 
vrij gemakkelijk een voorsprong 
die van 8-3 via 10-4 zelfs opliep 
tot 16-5. En vanaf dat moment lie-
pen de Aalsmeerders eigenlijk con-
stant achter de feiten aan. Daar kon 
zelfs een geweldig keepende Jeffrey 
Groeneveld (hij stopte twee penal-
ty’s en de nodige vrije kansen van 
Fram) niets aan veranderen. Vlak 
voor rust herpakte de ploeg zich wel 
enigszins en kwam terug tot 8-16. 
De ruststand werd uiteindelijk 11-
18. In de tweede helft speelde FIQAS 
Aalsmeer wel beter, al werden er 
nog steeds kansen gemist, met na-
me de verdediging was nu scherper, 
maar de Ijslanders gaven hun voor-
sprong niet meer uit handen. Nog 
één keer kwam FIQAS Aalsmeer te-
rug tot een verschil van zes: 13-19, 
daarna bleef de marge schomme-
len rond de negen doelpunten. Een 
slotoffensief  - met een fantastische 
goal van Jeffrey Boomhouwer van-
uit de linkerhoek - leverde de 23-30 
eindstand op. De uitwedstrijd van 
aanstaande zaterdag in Reykjavik 
lijkt een formaliteit te worden, want 
het behalen van de volgende ronde 
lijkt nu al een bijna onmogelijke op-
gave. Trainer/coach Björn Budding 
na afloop: “Het is jammer, maar we 
hebben het zelf laten liggen: domme 
fouten werden meteen afgestraft en 
dan ben je in het begin meteen al 
de controle over de wedstrijd kwijt. 
Wel een compliment voor de ploeg 
dat met name de dekking later be-
ter werd opgepakt. We zullen probe-
ren het zaterdag bij de uitwedstrijd 
meteen beter te doen, maar hoe het 
ook afloopt: dit zijn wel enorm leer-

zame wedstrijden voor de ploeg.”  
Doelpunten: Jeffrey Boomhouwer 
7, Jimmy Castien en Stefan Geleijn 
4, Menno v.d. Grift 3, Luuk Obbens 
2, Serge Rink, Rodrigo Huttinga en 
Robin Boomhouwer 1. 

Start competitie dames
De dames van FIQAS Aalsmeer, die 
dit seizoen uitkomen in de Eerste 
Divisie, starten aanstaande zater-
dag 12 september hun seizoen. met 
een thuiswedstrijd tegen DSVD. De 
wedstrijd in sporthal de Bloemhof 
aan de Hornweg begint om 19.15 
uur.   

Super Cup op 18 september
Dit jaar worden de wedstrijden om 
de Super Cup, tussen de nationa-
le landskampioenen en bekerwin-
naars, gespeeld op vrijdagavond 18 
september in het Topsportcentrum 
in Almere. De mannen van lands-
kampioen FIQAS Aalsmeer treffen 
dan bekerwinnaar Kras/Volendam 
om 21.00 uur. De dameswedstrijd 
begint om 19.00 uur en gaat tussen 
T+A/V.O.C. en Kiddy World SEW. 
Tussen beide wedstrijd door wor-
den de winnaars bekend gemaakt 
van de Verkiezing Handballers/sters 
van het seizoen 2008/2009 (met veel 
Aalsmeerse kanshebbers!). Kaar-
ten voor de Super Cup zijn te be-
stellen via www.nhv.nl. Of er vanuit 
Aalsmeer een supportersbus gaat 
rijden is nog niet bekend. Houd 
daarvoor de borden in de Bloem-
hof en www.hvfiqasaalsmeer.nl in 
de gaten.

Foto Don Ran.

Voetbal
Aalsmeer hard onderuit 
tegen SCW Rijsenhout 
Aalsmeer - Dat een goede voor-
bereiding geen garantie is voor 
een goede competitiestart bewees 
Aalsmeer weer eens. Werd er in de 
oefen- en bekerwedstrijden snel en 
attractief gevoetbald, tegen SCW 
werd afgelopen zaterdag drama-
tisch slecht gevoetbald. Zowel voor 
als achterin was het armoe troef en 
verdiende SCW met hun opportu-
nistisch voetbal de overwinning. 
Slechts 2 man moest Aalsmeer af-
stoppen om de overwinning mee te 
nemen. Door een foutenfestival ach-
terin was het Vincent Ammerlaan 
die met 2 doelpunten de overwin-
ning voor SCW binnenhaalde. Het 
begon allemaal in een gezapig tem-
po dat SCW goed kon bijbenen. Pas 
in de 8e minuut schoot Ilker Yildiz 
vrij voor keeper Pathuis tegen hem 
op. Aalsmeer probeerde combine-
rend een opening te zoeken maar 
te lang doorborduren hielp al enke-
le kansen om zeep. In de 21e mi-
nuut lieten Lionel Grootfaam, Lino 
de Noten en Ilker Yildiz driemaal op 
rij een grote kans liggen. De kleine 
kansen voor SCW in de eerste helft 
werden door geklungel in de ach-
terhoede nog door Aalsmeer gege-
ven. De beste kans aan Aalsmeerzij-
de kwam in de 41e minuut toen Ali 
Keles voor open doel naast schoot. 
Een minuut later trof Lino de Noten 
vrij voor doelman Pathuis de kee-
per in plaats van het doel.  Aalsmeer 
begon de tweede helft net zo luste-
loos als in de eerste helft  De eer-
ste echte kans voor SCW ging net 
naast. Door mistasten in de 47e mi-
nuut van de Aalsmeer verdediging 
vond Vincent Ammerlaan René Jon-
ker op zijn weg. 
Met dit spel solliciteerde Aalsmeer 

naar een achterstand. In de 52e 
minuut verraste Stefan v.d. Dus-
sen met een simpele voetbewe-
ging doelman Pothuis en schoot 
de 0–1 in. Aalsmeer kon in de vol-
gende 6 minuten de wedstrijd be-
slissen, maar  Erik Rijkmans en Li-
no de Noten vonden de keeper op 
hun weg of er werd in doelrijpe po-
sitie naast geschoten. SCW bleef 
geloof houden in een goede uitslag 
en de Aalsmeer defensie hielp daar-
bij. Een uitgelezen kans van Jeroen 
Alderden ging net naast. Een aan-
val van Aalsmeer in de 62e minuut 
werd door Lino de Noten naast ge-
schoten. SCW hield met lange trap-
pen naar voren op Vincent Ammer-
laan de Aalsmeer defensie ook be-
zig. Een afstandschot werd door 
René Jonker uit de kruising getikt. 
Soms stonden er aan Aalsmeer kant 
7 man voor de bal en speelde men 
achter één op één levensgevaarlijk 
met deze spitsen. Aalsmeer bleef de 
kansen verputsen. In de 75e minuut 
was er weer een counter en speel-
de Vincent Ammerlaan de achter-
hoede zoek. Zo werd het 1–1. Het 
was nu echt wachten op de 2–1 van 
SCW. En in de 85e minuut schoot 
Vincent Ammerlaan op aangeven 
van Jeroen Alderden de verdiende 2 
– 1 binnen. Aalsmeer kon zijn won-
den likken. De in de laatste 2 minu-
ten  ingebrachte Burak Sitil was nog 
dicht bij de 2–2, maar het was te-
vergeefs. Komende zaterdag speelt 
Aalsmeer als de wedstrijd doorgaat 
(in verband met de viering van het 
90-jarig bestaan van de vereniging) 
tegen VVC. Aanvang 14.30 uur aan 
de Dreef. 

Jack van Muijden

Veldkorfbal
VZOD deelt tik uit aan 
concurrent DSO
Kudelstaart - Na de feestelijke ju-
bileumactiviteiten moest er afgelo-
pen zaterdag gewoon weer gekorf-
bald worden. Terug naar de reali-
teit met gelijk een belangrijke uit-
wedstrijd tegen mede-titelkandidaat 
DSO uit Alkmaar. Coach Klaas Bos-
man heeft een mooie selectie tot zijn 
beschikking en het door garagebe-
drijf van der Boon uit Leimuiden en 
Engel Foreign Food uit Uithoorn ge-
sponsorde VZOD 1 lijkt klaar te zijn 
voor de competitie. 
Hoewel, VZOD kwam na vijf minu-
ten op achterstand en het duurde 
enige tijd voordat de Kudelstaarters 
hun eerste doelpunt konden note-
ren. Er werd goed gecombineerd, 
lang aangevallen maar grote kansen 
gemist. Een duwfout op aanvoerder 
Martijn Vervark bij een doorloopbal 
werd echter bestraft met een straf-
worp. Deze werd feilloos benut door 
Bart Verheul: 1-1. 
Ook het andere vak wist in de aan-
val langdurig de bal in bezit te hou-
den, maar geluk ontbrak bij de ve-
le schotpogingen. Uiteindelijk was 
het Arjan de Boer die, door goed re-
bounden van Maurice Klop,  halver-
wege de eerste helft verdiend de 1-
2 binnenschoot. 
De doelpunten waren schaars in de 
eerste helft, de teams bleven elkaar 
nog wat aftasten en beide ploe-
gen hadden in hun eerste wedstrijd 
moeite om de kansen te verzilveren. 
Zo miste DSO nog een strafworp na-
dat zij even daarvoor gelijk hadden 
gemaakt. Verheul deed dit hun vlak 
voor rust nog even voor nadat hijzelf 
bij een doorloopbal gevloerd werd: 
2-3.  Het werd voor rust zelfs nog 
2-4 (wederom door Verheul) nadat 
hij met een bekeken bal, door naïef 
verdedigen, werd bediend door Ver-
vark. Na de rust schoot DSO goed 
uit de startblokken en verkleinde de 
marge weer tot één. 
De spanning was merkbaar en het 
duel kon in deze fase nog beide 
kanten op. Het was Donja Passies 
die op dat moment misschien wel 
de belangrijkste goal van de wed-
strijd maakte, 3-5.  Toen ook Vervark 
en Verheul elkaar weer eens fijn-
tjes gevonden hadden, waarbij de 
laatstgenoemde de trekker mocht 
overhalen, leek de strijd snel beslist: 
3-6. 
De schwung werd overgenomen 
door de rest van het team en het ge-
knakte DSO kon alleen maar mach-

teloos toekijken. Bij de VZOD-ers 
werd de schroom uit de beginfa-
se afgegooid en door Maaike Heil 
en Passies werd het 3-8.  De gifbe-
ker was voor de Alkmaarders ech-
ter nog niet leeg want de talentvol-
le, uit de junioren overgekomen, Jo-
sine Verburg beloonde een uitste-
kend optreden met een treffer van-
achter de paal: 3-9. 
Ook Heil (na een mooie pass van Di-
neke Westerhof) en Verheul deden 
nog maar een duit in het zakje en 
brachten 3-11 op het scorebord. Het 
arme DSO kwam er niet meer aan te 
pas en kon alleen nog maar hopen 
op gemakzuchtig spel van de Ku-
delstaarters. En inderdaad, 
VZOD toonde in de laatste vijf mi-
nuten mededogen en DSO mocht 
voor de statistieken nog vier treffers 
aan hun totaal toevoegen. Maar ook 
de Boer liet nog twee afstandsscho-
ten aantekenen. Hij bracht hiermee 
de eindstand op een duidelijke 7-13.  
Een sterke overwinning van het col-
lectief tegen de directe concurrent. 
Coach Klaas Bosman was dan ook 
apentrots op het vertoonde spel en 
vooral de teamgeest. “Gelet op de 
korte periode dat we met elkaar aan 
het werk zijn, is dit zeer verheugend. 
Maar volgende week tegen Atlantis 
moeten we maar zien wat deze uit-
slag waard is.” Dit wekt verwachting 
voor de komende wedstrijd tegen 
Atlantis uit Mijdrecht, aanstaande 
zaterdag aan de Wim Kandreef om 
15.30 uur.   

Belangrijk doelpunt door Donja Pas-
sies.

Voetbal
RKAV pakt verdiend punt 
thuis tegen NFC
Aalsmeer - Vijf weken voorbe-
reiding met wisselende resultaten 
startte RKAV de eerste competitie 
wedstrijd thuis tegen NFC uit Am-
stelveen. De laatste week is er nog 
pittig en fanatiek getraind, met uit-
eindelijk een luxe probleem wat re-
sulteerde dat vaste waarden Ri-
chard, Barry en Fabian op de bank 
mochten plaatsnemen. Perry Spring 
in ’t Veld als nieuw spits met als op-
dracht  om Dennis Spreeuw, die na 
drie seizoenen de club heeft verla-
ten, de aanvallende middenvelders 
in stelling te brengen. 
Al na welgeteld 30 seconden kreeg 
NFC de mogelijkheid om op voor-
sprong te komen. Er werd niet ge-
scoord. Halverwege de eerste helft 
wist NFC uit een vrije trap toch een 
doelpunt te maken. De bals daar na 
voor RKAV en een goed spelende 
Alexander Goes, bracht via een mooi 
opgezette aanval Edwin van Ma-
ris in stelling,  echter de NFC kee-
per wist de bal keurig uit het doel te 
houden. De rust was voor RKAV een 
moment om even tot bezinning te 
komen, de trainer kreeg de kans om 
nog eens duidelijk te maken wat vijf  
weken voorbereiding  inhouden. Ri-
chard en Barry losten Alexander en 
Rody aan het begin van de tweede 
helft af. Het leek bij het zien van  de 
gedreven gezichten of de schrik er 
in kwam bij NFC. Zo matig als RKAV 
de eerste helft speelde, zo sterk de 
tweede helft is geworden. 
Robert Jansen, de nieuwe aan-
voerder, kreeg het hele team aan 
het voetballen zoals vele toeschou-
wers het bij RKAV graag zien. Goed 
veldspel, goede combinaties, en-

thousiasme, werklust en gedreven-
heid. Doordat RKAV een ruim veld-
overwicht had, begon de frustratie 
bij NFC toe te nemen. De bezoe-
kers kregen totaal geen kans  het 
doel van RKAV te bereiken. Mede 
ook dat Fabian de verdediging ten 
koste van Martin kwam versterken, 
was het blok compleet. Halverwe-
ge de tweede helft resulteerde de 
frustratie bij NFC tot een zeer geme-
ne overtreding met slaande bewe-
ging tegen Richard. De goed leiden-
de scheidsrechter  schotelde de ro-
de kaart voor, waar een donker ro-
de kaart op zijn plaats zou zijn ge-
weest. Soms is tegen 10 man spelen 
een voordeel, dit keer besloot NFC 
dan alles maar op zijn verdediging 
te gokken. 
De zeer goed benutte ruimte tot 
aan de rode kaart, resulteerde in 
een muur die moeilijk te doorbre-
ken was. Hulp is een enkele keer 
welkom om toch tot een doelpunt te 
komen. De aanval van RKAV bleef 
druk zetten, waar overtredingen no-
dig waren om ze af te stoppen. Kee-
per Eric besloot vervolgens om toch 
maar eens zijn vertrouwd hard schot 
te gaan gebruiken. En met succes, 
de bal rolde het doel in. Grote vreug-
de op het veld en langs de kant voor 
de terechte gelijkmaker. Ondanks 
goed leiden had de scheidsrech-
ter voor RKAV zeker ook de bal nog 
een keer op de penalty stip mogen 
leggen. Tot de laatste minuut bleef 
RKAV voor de overwinning knokken 
en NFC zag het lijdzaam toe. Een 
goed begin van het nieuwe seizoen. 

Oud nummer 20

RKDES opent seizoen met 
gelijkspel tegen CTO 70  
Kudelstaart - De eerste tegenstan-
der van RKDES in het nieuwe sei-
zoen was afgelopen zondag CTO 70. 
Nieuwkomer Barry Muller, over ge-
komen van Legmeervogels, stond 
in de basis terwijl de twee andere 
nieuwelingen Sander Boshuizen en 
Melvin Gils in de loop van de wed-
strijd invielen. Vorig seizoen is er 
twee maal verloren van CTO, dus er 
viel heel wat recht te zetten voor de 
Afas/v Berkel brigade. De wedstrijd 
was vanaf de eerste minuut het be-
kijken waard. CTO70 begon net iets 
feller dan Des en drong Des ver te-
rug met een paar kansen bovendien 
voor CTO, maar het vizier stond nog 
niet scherp. Langzaam aan worstel-
de Des zich een weg naar voren en 
al gauw kwamen ook bij Des de kan-
sen voor Roald Pothuizen en Ibra el 
Ahmadi, die beide in de spits ston-
den. Na 20 minuten kwam Des op 
voorsprong, een verdediger van CTO 
schoot de bal per ongeluk in de voe-
ten van Eddy Jansen die dankbaar 
de bal langs de keeper schoof en 
de 0-1 maakte. Beide ploegen zoch-
ten de aanval wanneer het maar 
kon. Er ontstond een aantrekkelij-
ke wedstrijd waar op het scherpst 
van de snede gestreden werd en 
de scheidsrechter de wedstrijd kort 
moest houden. CTO krulde de bal 
nog op de paal bij keeper Ivo Pe-
ters, mazzel! Ook goed weg kwam 
de keeper van CTO. Roald Pothuizen 
ging alleen op de keeper van CTO af 
en wilde ver op het middenveld de 
keeper passeren, maar deze hield 
de bal met de hand tegen, althans 
volgens de scheidsrechter. Hij gaf 
dit ook duidelijk aan, maar bestraf-
te de keeper slechts met geel. De 
tweede helft startte zoals de eerste 
gestopt was, met nog steeds twee 
aanvallend ingestelde ploegen en 
dus was het nog steeds het aanzien 
meer dan waard. Na een paar kan-
sen voor CTO kreeg Eddy Jansen de 
kans om de voorsprong uit te brei-
den, maar zijn inzet verdween aan 
de verkeerde kant van de paal. Vlak 
daarna kwam CTO op gelijke hoog-
te. Een schot van zo’n 20 meter ver-

dween onhoudbaar in de rechter 
beneden hoek, 1-1. Gezien de spel-
verhouding was dit verdiend.
Kansen bleven over en weer komen. 
Eddy Jansen haalde nog een inzet 
van de lijn, terwijl ook de plaatse-
lijke FC nog best wat aardige kan-
sen wist te creëren. Ibra el Ahma-
di werd vlak na de gelijkmakker ge-
wisseld en nieuweling Sander Bos-
huizen mocht het veld op. Met nog 
een kwartier te spelen kon Barry 
Muller vertrekken. Na een overtre-
ding kreeg hij geel voorgeschoteld 
en daar was hij het niet mee eens. 
Hij had beter z’n mond kunnen hou-
den, want dit leverde gelijk de twee-
de gele kaart op. Gijs Lentjes, die dit 
keer van links speelde, mocht gaan 
douchen en de andere nieuweling, 
Melvin Gils, kwam in het veld. 
Met nog 10 minuten op de klok 
mocht ook de spits van CTO gaan 
douchen, die kon ook zijn mond al 
niet houden, dus ook rood. Na ruim 
90 minuten floot de scheidsrechter 
af, kortom een boeiende, enerveren-
de wedstrijd met twee hard werken-
de ploegen en een terechte punten 
deling. Met deze inzet kan het voor 
RKDES nog best een goed seizoen 
worden. Komend weekend speelt 
RKDES thuis tegen de Dijk. 

Eppo

Korfbalvereniging VZOD
Trainer Klaas Bosman 
voelt zich direct thuis
Kudelstaart - Klaas Bosman is met 
veel enthousiasme aan de slag ge-
gaan bij korfbalvereniging VZOD. 
De 45-jarige Leiderdorper is geen 
onbekende in de korfbalsport, al 
meer dan 30 jaar is hij trainer. Eerst 
bij de jeugd bij zijn club Velocitas, 
vervolgens maakte hij de overstap 
naar de senioren. 
Het eerste team van Velocitas train-
de hij vijf jaar en vertrok vervolgens 
naar het Noordwijkse Fluks. Bij bei-
de verenigingen kende hij mooie 
successen en mede door zijn in-
breng promoveerden beide teams 
naar de 2e klasse. 
Na drie jaar Fluks en ruim dertig 
jaar actief geweest te zijn geweest 
als trainer, besloot Klaas Bosman 
na het afgelopen seizoen te stop-
pen als trainer. Toen belde Sietze 
Fokkema, voorzitter van VZOD of hij 
eens kon komen praten. Dit gesprek 
kreeg een vervolg, in een gesprek 
met het voltallige bestuur, techni-
sche commissie en selectie. “Dit ge-
sprek heeft veel indruk op mij ge-
maakt en ik kreeg een goed ge-
voel van VZOD,” aldus de Leider-
dorper. Dezelfde avond belde Sietse 
Fokkema nog dat het goede gevoel 
wederzijds was en VZOD had een 
nieuwe trainer. Toch moest de sym-
pathieke Klaas Bosman erkennen 
dat hij vervolgens nog wel even ge-
twijfeld heeft of VZOD wel de goe-
de keuze was. 
Want aan het eind van het seizoen 
degradeerde VZOD onverwachts 
naar de vierde klasse in de veldcom-
petitie. “Daar werd ik niet vrolijk van. 
Ik heb direct contact met VZOD op-
genomen, welke consequenties dit 
had voor de selectie voor het nieu-
we seizoen. Mij is verzekerd dat de 
selectie, op Bertus Buijs na (studie), 
verder compleet bleef en dat er een 
aantal talentvolle junioren overko-
men naar de selectie”.
 
Gemotiveerde groep
 Bij VZOD trof ik een gemotiveer-
de groep aan, stuk voor stuk die er 
voor willen gaan. Ik voel me dan ook 
direct thuis bij deze vereniging, het 

is een warme, open en sociale club, 
met mensen die heel graag willen 
en verder vind het belangrijk dat 
korfbal centraal staat en dat vind ik 
terug bij de 22 selectiespelers”. Wat 
de verwachtingen betreft is Klaas 
Bosman duidelijk. 

“Op het veld is er veel te winnen. 
Daarom vind ik het belangrijk dat 
we goed communiceren met elkaar. 
Ik wil ook weten wat er in de groep 
leeft en zal dan ook trainen op veel 
creativiteit. In de vierde klas zit-
ten teams die fysiek sterk zijn, daar 
moeten wij het niet van hebben, wij 
moeten ons eigen spel spelen. Na de 
eerste twee wedstrijden van dit sei-
zoen weten we waar we staan. DSO 
uit Alkmaar is fysiek erg sterk en 
samen met het Mijdrechtse Atlantis 
behoren zij met ons tot belangrijk-
ste kanshebbers”, aldus de gemo-
tiveerde en als verenigingmens be-
kend staande Klaas Bosman, die in 
het dagelijks leven teamleider is van 
het DA Vinci College in Leiden. 
De eerste punten zijn inmiddels bin-
nen want DSO werd in Alkmaar ver-
slagen met 7-13. Komende zaterdag 
komt het Mijdrechtse Atlantis op 
bezoek aan de Wim Kandreef, aan-
vang 15.30 uur.

Sjoelcompetitie 
in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Uitslagen eerste 
speelavond van sjoelclub Aalsmeer 
in het nieuwe seizoen.
Hoofdklasse:
1. Cock Tukker   2910
2.  Albert Geleijn   2806
A-klasse:
1. Cor Franck    2702
2. Sjaak Siebeling   2668
B-klasse:
1. Klaas van Leeuwen  2561

2. Margriet de Vries   2519
C-klasse:
1. Pim van de Meer   2539
2. Janny Vos      2401
D-klasse:
1. Maria Baggen    2395
2. Jaap van Wees     2379
E-klasse: 
1. Nico Verhaar      2400
2. Adje de Leede     2287
F-klasse:
1. Herman Berkhout   2183
2. Marry Bax             2103
De volgende sjoelavond is op 17 
september weer om 20.00 uur in het 
Dorpshuis van Kudelstaart.

Start bingo bij 
B.V. De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 16 sep-
tember start buurtvereniging De 
Pomp weer met het favoriete bin-
gospel. In ’t Baken, aan het einde 
van de Sportlaan, wordt gestart om 
20 uur met tien speelrondes en daar 
tussenin is de grote hoofdprijsronde 
met twee prachtige prijzen! Ieder-
een is welkom, van jong tot oud, lid 
of geen lid van de buurtvereniging.
Telefonische informatie kan verkre-
gen worden bij de secretaresse, Ca-
roline Ramp, telefoon 344107.

OVAK-soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - Het klaverjassen tijdens 
de OVAK-soosmiddag op woensdag 
2 september is gewonnen door An-
toon van Rijn met 5150 punten. Op 
twee is Nico Maarsen geëindigd 
met 5056 punten, op drie Steef Parti 
met 4946 en op vier Dit Beumer met 
4826 punten. Bij het pandoeren be-
haalde Kees van de Meer met 675 
punten de hoogste eer. Op twee Do-
ra Wittebol met 595 punten, op drie 
Wim Buskermolen met 585 en vier 
Tom Verlaan met 545 punten. De 
volgende kaartmiddag is op woens-
dag 16 september vanaf 14.00 uur 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat.

Coen en Mia op 
1 in Hornmeer
Aalsmeer - Kwaliteit komt altijd 
boven drijven, dit geldt zeker voor 
de klaverjassport. Nadat ze vorige 
week 5720 punten haalden, deden 
Coen en Mia het afgelopen vrijdag 
dunnetjes over bij buurtvereniging 
Hornmeer en behaalden liefst 5718 
punten. 
Op twee zijn Marja Joore  en Tiny 
v/d Polder geëindigd met       5634 
punten, op drie Henk Been en Frits 

de Jong met 5000 punten, op vier 
Paul van Aalst en Meindert v/d Terp 
met 4827 punten en op vijf Joost 
Tameris en Henk Siecker met 4743 
punten. 
De poedelprijs was voor het kop-
pel Fred Maas en Piet Gortzak met 
3787 punten. Het jokeren is gewon-
nen door Rina, de poedelprijs was 
voor Loes.
Komende vrijdag 11 september is er 
weer koppelen. De koffie staat klaar 
vanaf 19.30 uur. Wie  van gezellig 
een kaartje leggen houdt, is welkom 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3.
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King en  Queen of Beach
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd er op het stadsplein van Am-
stelveen gestreden om de titel King 
en Queen of The Beach, oftewel, wie 
is individueel de beste beachvol-
leyballer van Nederland. Voor de fi-
nale op zondag waren al een aan-
tal mensen geplaatst. Dit waren de 
twee teams die de finale hadden ge-
speeld op het Nederlands Kampi-
oenschap. Zowel bij de heren als bij 
de dames ging de strijd van start op 
zaterdag met 2 poultjes van 4 spe-
lers. De beste twee spelers plaats-
ten zich voor de zondag en moch-
ten zodoende gaan strijden voor 
de titel. Bij de dames gingen Mar-
got Wiltens, Ilke Meertens, Made-
leine Meppelink en Charlotte Her-
mans door naar de finale op zon-
dag. Runner up van het NK Daniel-
le Remmers / Michelle Stiekema en 
Nederlands Kampioen Sanne Kei-
zer / Marleen van Iersel, wilden alle-
maal de titel op hun naam schrijven. 
Uiteindelijk werden Margot Wiltens 
en Marleen van Iersel winnaar in de 
poule en zij mochten in een span-
nende finale gaan spelen voor de ti-
tel. Marleen van Iersel trok met een 
2-1 zege de overwinning naar zich 
toe en zij mag zich een jaar lang 
Queen of The Beach noemen.

Bij de heren waren runner up van 
het NK Daan Spijkers / Niels van 
de Sande (BeachTeamAalsmeer) 
samen met Nederlands Kampioen 
Reinder Nummerdor en de met een 
wildcard toegelaten Emiel Boersma 
al geplaatst voor de finale op zon-
dag. Uit de poultjes van de zater-
dag kwamen daar Marco Daalme-
ijer, Tim Oude Elferink, Jon Stie-
kema en Richard de Kogel bij. On-
der het toeziend oog van de sponso-
ren van BeachTeamAalsmeer wer-
den er spannende wedstrijden ge-
speeld, die tot op het laatste punt 
beslist werden. Reinder Nummerdor 
en Emiel Boersma gingen door naar 
de finale. Emiel Boersma pakte daar 
met de steun van BTA speler Mar-
co Daalmeijer de overwinning en 
werd zodoende King of The Beach 
voor het komende jaar. Na de he-
ren finale werden zowel de Queen 
als de King gekroond en werd er 
daarna nog lang doorgefeest in 
The Beach. De indoor beachvolley-
bal locatie in Aalsmeer had speciaal 
voor alle deelnemers en organisa-
tie een afsluitend diner met aanslui-
tend een feest georganiseerd. Dit 
was een gezellig einde van weder-
om een zeer geslaagd toernooi King 
en Queen of The Beach.

Atletiek: AV Aalsmeer
Weer pr voor Tomas en 
prima come-back Eva 
Aalsmeer - Onder werkelijk er-
barmelijke omstandigheden, harde 
wind en bakken met regen, werd af-
gelopen vrijdagavond in Utrecht de 
laatste, in een serie van zes, Run-
2Day track meeting gehouden. On-
danks deze slechte weersomstan-
digheden werden er door een vier-
tal AVA jeugdatleten prestaties ge-
leverd waar je respect voor kan heb-
ben. Snelle tijden waren in dit weer 
eigenlijk niet mogelijk, maar des-
ondanks wist C junior Tomas Baars 
toch een persoonlijk record te lo-
pen. Met een tijd van 2.26.13 min. 
bewees hij nog steeds in goede 
vorm te verkeren. Deze wedstrijd 
kon tevens aangemerkt worden als 
een voorzichtige come-back van C 
juniore Eva van Ee. Als pupil boek-
te zij de ene overwinning na de an-
dere, maar als junior had ze veel last 
van groeiprobleempjes en blessu-
res. Daar lijkt nu een einde aan te 
zijn gekomen. Eva kan weer goed 
trainen en bij deze instuif liep ze een 
prima 1.500 meter. Met een tijd van 
5.21.47 min. bleef ze slechte enke-
le seconden boven haar persoon-
lijk record en mocht ze meer dan te-
vreden zijn.
Een week na de Multi triathlon 
Aalsmeer, waar ze een topprestatie 
leverde, liep ook  Marit Plat (C juni-
ore) op deze instuif een 1.500 me-

ter. Met de triathlon nog in de be-
nen liep zij toch een goede wed-
strijd. Helaas geen persoonlijk re-
cord, maar wel een mooie tijd van 
5.39.19 min. 

Looptalenten gezocht
B junior Jordi Baars tot slot liep wel-
iswaar ruim boven zijn persoonlijk 
record. Maar in deze weersomstan-
digheden mocht ook hij, met een 
tijd van 4.10.33 min. en een over-
winning bij de B junioren, zeker te-
vreden zijn. Deze ambitieuze mid-
denafstandsgroep is natuurlijk altijd 
op zoek naar nieuw jong looptalent. 
Vind je van jezelf dat je best goed 
kan hardlopen of lijkt atletiek je een 
leuke sport, kom dan gerust eens 
een keer langs op de mooie atletiek-
baan aan de Sportlaan. Trainer Erik 
Witpeerd is op zoek naar jong loop-
talent tussen de dertien en eenen-
twintig jaar voor deze gemotiveer-
de groep atleten. Er wordt getraind 
op de dinsdag- en donderdagavond 
tussen 18.30 en 20.00 uur. Voor meer 
informatie kan eventueel gebeld 
worden naar 06.38325992 of stuur 
een mailtje naar info@avaalsmeer.
eu. Ook jongere atleten zijn natuur-
lijk welkom. Bij AV Aalsmeer zijn er 
diverse mogelijkheden. Bezoek de 
website www.avaalsmeer.nl voor 
uitgebreide informatie.

Gratis proeflessen judo bij 
Pijloo Sports in The Beach
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag sta-
len de judoka’s van Pijloo Sports de 
show op de braderie van Aalsmeer. 
Vol enthousiasme stonden zij in 
judopak flyers uit te delen om de 
nieuwe locatie in Aalsmeer bekend-
heid te geven. De judoschool heeft 
al een locatie in Badhoevedorp en 
Amstelveen en biedt op al haar lo-
caties in de maand september gratis 
proeflessen aan.  In Aalsmeer zul-
len de judolessen vanaf 8 septem-
ber op de dinsdagmiddag plaatsvin-
den met om 16.00 de leeftijdgroep 
6 -7 jaar. De leeftijdsgroep van 8-9 
jaar start om 17.00 uur. Vanaf 18.00 
start de judoles voor kinderen van-
af 10 jaar. Als er ook nog interes-
se is in kleuterjudo dan zal daar ook 
een judoles op korte termijn voor 
gestart worden. Pijloo Sports is ge-
vestigd in The Beach (ruimte: de Ka-
de) aan de Oosteindeweg 247a. Pij-
loo Sports heeft tevens contact ge-
zocht met scholen uit Aalsmeer om 
de mogelijkheden voor introductie-
lessen judo te bespreken. 
Het grootste winstpunt van judo in 
de praktijk is dat kinderen op het 
schoolplein niet bang zijn wan-
neer bijvoorbeeld iemand tegen ze 
aan duwt. “Dat judokinderen stevig 
staan en niet bang zijn om te vallen, 
vind ik dit net zo belangrijk als leren 
zwemmen”, aldus Freddy Pijloo, ge-

diplomeerd judoleraar (3e Dan) en 
eigenaar van Pijloo Sports. Boven-
dien maken zelfverzekerde kinde-
ren meer contact met andere kinde-
ren. Judo is dus bij uitstek een sport 
voor kinderen die een dosis zelfver-
trouwen nodig hebben en wat meer 
‘body’ willen krijgen en is niet al-
leen bedoeld voor stoere en sterke 
kinderen. Freddy Pijloo, die tevens 
sporttherapeut is, geeft aan: “Bot-
ten worden steviger door druk- en 
trekbelasting. Tijdens het beoefe-
nen van judo worden zowel de bot-
ten als het gehele lichaam fysiek be-
last, waardoor het lichaam versterkt 
wordt. Wat willen we nog meer voor 
een kind.” In de judolessen van Pij-
loo Sports, staan plezier en veilig-
heid voorop, maar goed luisteren 
ook. Zonder discipline en respect 
voor elkaar kan de veiligheid in ge-
vaar komen. 
“De ouders staan de verantwoorde-
lijkheid voor hun kind tijdelijk af, dus 
ben ik verantwoordelijk voor de vei-
ligheid in de les. Daar sta ik elke les 
bij stil maar ik probeer de judoka’s 
ook mee te geven om voor elkaar 
te zorgen”. Vindt u judo een goede 
sport voor uw kind? 
Neem een kijkje op de website www.
pijloosports.nl of stuur een e-mail 
naar: info@pijloosports.nl en infor-
meer naar de mogelijkheden.

P.V. de Telegraaf
Duif John van Duren snelst 
terug uit Nijvel
Aalsmeer - Op zaterdag 5 septem-
ber is de wedvlucht vanuit het Belgi-
sche Nijvel vervlogen. Door het bui-
ige weertype moest er tot 11.00 uur 
worden gewacht met lossen. Bij een 
harde westenwind kwamen de dui-
ven toch weer goed naar huis. De 
snelste duif werd geklokt door John 
van Duren, het beestje haalde on-
danks de harde zijwind toch nog 
een snelheid van 85 kilometer per 
uur. De uitslag:
1. J. v. Duren. 2. C. v.. Vliet. 3. A. v.d. 
Wie. 4. v. Leeuwen/v. Grieken. 5. 
Comb. Wiersma en zn. 6. Comb. v. 
Ackooy. 7. M. de Block. 8. G. v.d. Ber-
gen. 9. Th. v.d. Wie. 10. J. v. Dijk. 11. 
D. Baars. 12. Danny van Leeuwen. 
13. J. v. Ackooy.
Met nog een vlucht te gaan moet 
bij het ploegenklassement het team 
van Zuivelspecialist Langelaan al-
le zeilen bijzetten om team Oerle-
mans Confectie van het lijf te hou-
den. De afstand tussen deze twee 

ploegen wordt iedere week kleiner. 
Spanning volop!

Tussenstand ploegenklassement
1. Zuivelsp. Langelaan 14769 pnt
2. Oerlemans Confectie 14659 pnt
3. Bosman Kassenbouw 12733 pnt
4. A.A. Sloopwerken 12388 pnt
5. Lasbedrijf v. Vliet 11707 pnt
Op woensdag 9 september wordt 
de finale vlucht van de Dutch Open 
vanuit het Franse Ablis vervlogen. 
Zoals bekend verblijven deze duiven 
allemaal op één hok in Nederhorst 
den Berg. Er zijn nog ongeveer 800 
duiven in de strijd, waarvan 2 van 
P.V. de Telegraaf. 
Deze 2 duiven worden gesponsord 
door de leden van de club. Een af-
vaardiging van de vereniging zal bij 
het arriveren van de duiven aanwe-
zig, zijn tesamen met honderden 
melkers uit het hele land. Aanko-
mend weekend is de laatste vlucht 
vanuit Chimay.

Clubrecord Zweedse estafette 
meisjes A-junioren AVA
Aalsmeer - Op zondag 6 septem-
ber bij De Spartaan in Lisse hebben 
twee teams van AV Aalsmeer deel-
genomen aan een Zweedse esta-
fette. Dit betekent dat er vier ver-
schillende afstanden in één estafet-
te worden gelopen: 400,  300, 200 
en 100 meter. 
Mirjam van Ouwerkerk, A-juni-
or (400m), Shannon Lakerveld, C-
junior (300m), Eva van Ee, C-junior 
(200m) en Daniëlle van Eenennaam, 
A-junior (100m) liepen op dit on-
derdeel een nieuw clubrecord bij de 
meisjes A-junioren met een tijd van 
2.33.73 min, goed voor een eerste 

plaats. Bij de mannen bleven Jasper 
Bras, senior (400m), Erik Witpeerd, 
master 40 (300m), Yannick Boer-
op, B-junior (200m) en Nick Smit, 
A-junior (100m) een paar tellen bo-
ven het senioren clubrecord ste-
ken. Zij liepen 2.11.63 minuten en 
werden eveneens eerste. Nick Smit 
nam nog deel aan het onderdeel 
speerwerpen en met een worp van 
47.20m werd hij tweede. Al met al 
een mooie afsluiting van het baan-
seizoen voor de meeste atleten, die 
nu gaan beginnen aan de voorbe-
reiding van het cross-seizoen en het 
indoorseizoen.

Jeugdschaatsen start in oktober
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen van 
het Jeugdschaatsen Aalsmeer be-
gint op zaterdag 10 oktober op de 
Jaap Edenbaan in Amsterdam. Spe-
lenderwijs wordt er les gegeven zo-
dat de kinderen aan het einde van 
het seizoen een officieel KNSB-di-
ploma overhandigd krijgen. Twee 
bussen vertrekken vanaf vier op-
stapplaatsen in Aalsmeer in totaal 
twintig maal naar de Jaap Eden-
baan. De kinderen krijgen van 9.30 
tot 10.30 uur les in groepjes onder 
vaste begeleiding. Naast deze we-

kelijkse schaatslessen staan ook di-
verse activiteiten op het program-
ma, zoals bijvoorbeeld een jeugdelf-
stedentocht, een start/rem- en sla-
lomproef en
aan het einde van het seizoen een 
afsluiting in de Skeeve Skaets. Ou-
ders en belangstellenden kunnen 
iedere zaterdag komen kijken naar 
de prestaties van de schaatsertjes. 
Er zijn nog enige plaatsen vrij voor 
kinderen van 7 tot en met 11 jaar. 
Informatie en inschrijving bij Marij-
ke Maarse, tel. 0297-325635.

Handbal jeugd
Goede competitie start voor 
meiden C1 van Fiqas
Aalsmeer - Het handbal seizoen is 
weer begonnen en de C1 meiden 
van Fiqas hadden hun eerste wed-
strijd in Weesp tegen We Have. Een 
geheel nieuw team van Fiqas trad 
aan met enkele C speelsters aange-
vuld met meiden uit de D. De mei-
den hadden er zin in. Het coach duo 
Arthur van Aalst en Corinne Hooy-
man hadden vooraf een wedstrijd-
bespreking, daarna kon de wed-
strijd beginnen. 
Het had geregend, dus de  bal was af 
en toe spekglad, maar naar mate de 
wedstrijd vorderde ging dat steeds 
beter. Michelle Groeneweg scoor-
de de openingstreffer voor Fiqas 
Aalsmeer. De bal werd goed rond 
gespeeld en er werd goed verde-
digd, want met de rust stond het 2-7 
voor Fiqas. Dit mede doordat Vanes-
sa Botic prima stond te keepen. De 

tweede helft bleven de meiden goed 
over spelen en snelheid maken. 
Sophie van Rozen deed prima cir-
kelwerk en had mooie kansen. Mar-
jolein van Aalst,  een nieuwkomer in 
de C, debuteerde prima. Met haar 
snelheid en behendigheid maakte 
ze het We Have knap lastig. 
Ook de twee andere nieuwkomers 
deden het prima. Lynn van de Pol-
der en Fabienne Vork waren fana-
tiek bezig en scoorde beide vanuit 
de hoek. De gehele opbouw rij deed 
niks aan elkaar onder, want ieder-
een heeft gescoord. Michelle Groe-
neweg, Fallon Hooyman, Demi de 
Groot en Jytte Groeneveld elk twee 
keer, Britt van de Polder liefst vier 
maal. Kortom, het was een prima 
start van het nieuwe seizoen voor 
de meiden Fiqas C1. De eindstand 
was 2-14. Handbal jeugd

Eerste competitiewedstrijd geeft 
winst voor meisjes C2 Rkdes
Kudelstaart - De meisjes c2 van 
Rkdes speelden afgelopen weekend 
hun eerste competitiewedstrijd van 
dit seizoen uit tegen de c2 van We-
have uit Weesp. 
Ondanks een licht aarzelend be-
gin kwamen de meiden vrij snel 
op voorsprong door twee doelpun-
ten door Thamar.Met name het sa-
menspel was goed verzorgd en met 
goed storend werk waren er her-
haaldelijk mooie uitbraken. Tegen-
stander Weesp had hier weinig te-

gen in te brengen, waardoor het 
met rust 0-11 stond voor de Ku-
delstaartse handbalsters. Na de rust 
werd ietwat rommeliger gespeeld, 
maar  de meiden hadden nog wel 
genoeg concentratie om Wehave 
constant onder druk te houden. En 
met een keepster die niets doorliet 
werd het uiteindelijk 0-16 en kon-
den de meiden met een tevreden 
gevoel naar huis gaan. Doelpunten: 
Megan 5,Thamar 4, Roos 3, Celine 2 
en Femke en Jennifer elk 1.

Jeugdhandbalnieuws
Jongens B1 FIQAS Aalsmeer 
spelen toernooi bij BFC
Aalsmeer - De jongens van de B1 
van FIQAS Aalsmeer hebben het af-
gelopen weekend een toernooi ge-
speeld bij BFC. Michel was nog ge-
blesseerd en Menno was een week-
je weg met school, maar gelukkig 
waren Martijn en Niels bereid om 
mee te gaan. De B1 zat in een pou-
le met vijf andere verenigingen en 
speelden dus vijf wedstrijden ver-
spreid over twee dagen. De num-
mer 1 en 2 uit de poule hebben zon-
dag de finale gespeeld. Elke wed-
strijd duurde twee keer 20 minuten. 
De eerste wedstrijd tegen Dongen 
werd winnend afgesloten met een 
eindstand van 20-15. Er werd goed 
samen gespeeld en ook de keepers 
deden goed hun werk. De tweede 
wedstrijd was tegen BFC. Dit team 
was duidelijk te sterk voor FIQAS 
Aalsmeer en de jongens verloren 
dan ook met 19-5. De laatste wed-
strijd van de eerste dag was tegen 
het team van Houten. Dit waren al-
lemaal tweedejaars B-jongens en 
de B1 kwam dus vooral veel fysie-
ke kracht te kort en verloor dan ook 
met 34-17. 
Na de laatste wedstrijd hebben 
de jongens hun slaapplekken ge-
reed gemaakt en zijn we met z’n al-
len lekker gaan eten. ’s Avonds was 
er een eredivisiewedstrijd van de 
dames van Fortissimo tegen BFC. 
Daarna was er een feestavond met 
een DJ. Zondag moesten de jon-

gens nog twee wedstrijden spelen. 
Na een goede nacht en een lekker 
ontbijt speelden ze de eerste wed-
strijd tegen V&L. Dit team bestond 
uit de talenten van V&L en Sittar-
dia samen en was dus een pittige 
tegenstander. Er stond bij FIQAS 
Aalsmeer een goede 6-0 verdedi-
ging, maar V&L was toch sterker 
en won uiteindelijk met 24-17. Bij 
de laatste wedstrijd waren de jon-
gens aardig vermoeid en kregen er 
veel last van pijntjes. Ze speelden 
tegen Quintus, een ploeg waar ze 
een week eerder maar net van ver-
loren hadden. Het was inderdaad 
opnieuw een spannende pot, maar 
er werd wel net aan verloren: 17-20. 
Na een lekker drankje en een stuk-
je vlaai maakten de jongens zich op 
voor de terugreis en konden terug-
kijken op een gezellig en sportief 
weekend. 

Goede competitiestart
Het handbalseizoen is weer begon-
nen en de meiden C1 van FIQAS 
Aalsmeer hadden hun eerste wed-
strijd in Weesp tegen WeHaVe. Een 
prima start hebben de meiden van 
FIQAS gemaakt. Er werd gewon-
nen met liefst 2-14. Ook de jongens 
C2 wonnen overtuigend hun eerste 
wedstrijd. Tegen Najaden werd met 
de cijfers 4-20 gewonnen. Volgende 
week spelen de jongens C2 thuis te-
gen Lotus.

Nieuwe tenues voor Jong 
Aalsmeer United klaar!
Aalsmeer - Precies op tijd voor de 
start van de voetbalcompetitie zijn 
de nieuwe tenues klaar! Na een race 
tegen de klok is het toch nog gelukt 
om alle spelers van Jong Aalsmeer 
United in het nieuw te steken voor 
de eerste wedstrijden van het sei-
zoen. Woensdagavond werden in 
de kantine van RKAV de 35 team-
tassen uitgereikt aan de leiders 
van de jeugdige voetballertjes uit 
Aalsmeer. 
Dus vanaf komende zaterdag zijn de 
complexen van RKAV en VVA rood, 
groen en zwart gekleurd: de club-
kleuren van de nieuwe jeugdvoet-
balvereniging Jong Aalsmeer Uni-
ted!

 

Handboogschieten
Beginnerscursus bij Target
Kudelstaart - Afgelopen zondag 6 
september organiseerde handboog-
vereniging Target een open dag op 
haar accommodatie op sportpark 
Calslagen te Kudelstaart. Van 12.00 
tot 16.00 was er de mogelijkheid om 
binnen te lopen en van alles over het 
handboogschieten aan de weet te 
komen. Ook was er volop gelegen-
heid om zelf een boog ter hand te 
nemen en een poging te wagen. En-
kele gasten hadden reeds wat erva-
ring opgedaan op een vakantiepark 
en weer een andere kon zich de pijl 
en boogcapriolen uit zijn jeugd nog 
helder voor de geest halen. Toch is 

het echte werk zoals Target het doet 
net ietsje gecompliceerder en ver-
eist ook een beginnerscursus van 
Target, zodat nieuwe leden met een 
stevige ondergrond kunnen begin-
nen. Aan het einde van de dag kon 
de balans opgemaakt worden. Er 
hadden zich enkele gegadigden ge-
meld voor de cursus die op 14 sep-
tember aanstaande  zal gaan begin-
nen. Deze cursus duurt tien weken 
en wordt gehouden op de maan-
dagavond in de accommodatie van 
Target. Voor meer informatie over de 
cursus en/of de vereniging, kijk op 
www.hbvtarget.nl.
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Aalsmeer - De eerste zaterdag 
van september was het 5 septem-
ber en dat betekent natuurlijk bra-
derie in het centrum. De dag be-
gon met een voorzichtig zonnetje bij 
aanvang en dit stemde de deelne-
mers en bezoekers goed. Vol goede 
moed werden de kramen ingeruimd 
en al snel konden de eerste kijkers 
begroet worden. Een klein uur la-
ter gooiden de weergoden zwaar 
roet in het festijn, de regen kwam 
met ‘bakken’ uit de hemel. Maar, zo-
als vaak, na regen komt zonneschijn 
en hier werd in de middag op ge-
trakteerd. Af en toe pakten donke-
re wolken samen, er is ook nog een 
buitje gevallen, maar iedereen bleef 
positief. De dag er voor was immers 
veel slechter geweest. Heel veel be-
zoekers mochten verwelkomt wor-
den. Het aanbod was divers. Siera-
den, schoenen, kleding, etenswa-
ren, hobbyspulletjes, tassen, schil-
derijen, boeken en onder andere 
speelgoed. Voor elk wat wils en deze 

variatie werd versterkt door de aan-
wezigheid van verschillende vereni-
gingen, waaronder de Werkschuit, 
de vogelvereniging en SPIE en on-
dermeer de kinderboerderij die geit-
jes had meegenomen om door kin-
deren te laten aaien. Voor kinderen 
waren ook verschillende activitei-
ten. Ze konden knutselen, zich laten 
schminken, broodjes bakken bij de 
scouting op het Molenplein en op 
het Raadhuisplein in de draaimolen 
of een rondje maken met kleine au-
to’s. Het plein werd verder verleven-
digt door demonstraties van turn- 
en twirlgroepen van SV Omnia. Van 
live muziek genieten konden de be-
zoekers in de Schoolstraat, alwaar 
de Aalsmeerse bands Rietveld en 
King Pelican optredens verzorgden. 
De jaarlijkse corso-braderie: Het 
weer had iets beter gemogen, maar 
duidelijk is gebleken dat bezoekers 
zich  regen en wind wel wilden trot-
seren voor een dergelijk leuk en ge-
zellig evenement!

Zon na regen op braderie

Aalsmeer - Voor de tweede maal 
organiseerde de stichting Westein-
der Promotie afgelopen zaterdag 5 
september de Westeinderhavenda-
gen. In tegenstelling tot vorig jaar 
was gekozen voor een meer com-
pactere presentatie op een vijf-
tal locaties en dit blijkt een suc-
cesnummer. Om 10.00 uur vorm-
de een prikburwedstrijd bij jachtha-
ven Piet Huis tussen burgemeester 
Pieter Litjens en SPIE-voorzitter Er-
na van de Heuvel voor de openings-
handeling en de belangstelling hier-
voor was groot. Beiden werden flink 
aangemoedigd, maar het was de 
eerste burger die als eerste de fi-
nish passeerde. In de grote loods 
van Piet Huis konden de bezoekers 
op de nautische markt kennis ma-
ken met diverse watersport-bedrij-
ven en -verenigingen. De nostalgi-
sche touwslagerij trok veel bekijks, 
applaus klonk na optredens van de 
Poelzangers, Denk aan de Buren, 
het Marconisten koor en de Brul-
boeien en van het horecaplein met 
drankjes, hapjes en ijs werd dank-
baar gebruik gemaakt. De dag werd 

afgesloten met een barbecue en aan 
dit smakelijke festijn namen zo’n 
150 inwoners deel. Bij Watersport-
vereniging Aalsmeer, iets verder de 
Uiterweg op, werden demonstraties 
gegeven met micro magic zeilboten, 
de hier geplande kinderactiviteiten 
waren vanwege de wind en de re-
gen verplaatst naar jachthaven De 
Oude Werf. Per watertaxi’s konden 
bezoekers zich vanaf het centrum 
laten brengen naar de verschillen-
de jachthavens, te voet was de af-
stand naar de terreinen overigens 
ook goed te doen. De Historische 
Tuin had een nostalgische presen-
tatie gemaakt met oude, Aalsmeer-
se punters, grundels en pramen en 
toonde een kleine selectie van bui-
tenboord motoren uit verschillende 
landen in Europa en Amerika. De 
collectie is overigens nog te bezich-
tigen en is een bezoek zeker waard. 
Ook aanwezig op de Tuin was pa-
lingvisser Rekelhof die het palingro-
ken demonstreerde. Een prima pro-
motie vormden de havendagen en 
de braderie voor Aalsmeer en hope-
lijk beiden volgend jaar weer!

Prikburren op Havendagen


