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AALSMEER/UITHOORN e.o.
Rastraat 8 • 1433 SM Kudelstaart
T. 06 - 28 72 85 82 
E. sancho@vrijehuizenmarkt.nl

Vraagprijs   269.500 k.k.

KijK Voor ons totale woningaanbod op onze website: www.VrijehuizenmarKt.nl

per direCt besChiKbaar op een perceel van 200 m2 staat 
deze sfeervolle hoekwoning met achtertuin op het zuidoosten. 
Rustig gelegen met uitzicht op vrijstaande bungalows en villa’s. 
Alle details beschikbaar op www.vrijehuizenmarkt.nl.

arChimedeslaan 17 Kudelstaart

Exclusief bij:

2 JAAR GRATIS FINANCIERING*op voorraadauto’s

*Vraag naar de voorwaarden

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

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

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

Verwarming 
Koeling

Ventilatie

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

Aalsmeer - ‘Horen, zien en zwijgen’ 
was het thema van alweer de 23ste 
pramenrace en dat de heren en da-
mes deelnemers raad wisten met 
spreuken en wijsheden is afgelopen 
zaterdag zeker gebleken. In de he-
mel is geen bier, daarom drinken we 
het hier en geld over de balk smij-
ten zijn bekend, maar: Je bent pas 
een man als je zittend plassen kan, 
is een nieuwe. En zo waren er nog 
veel meer grappige en pikante tek-
sten te lezen op de pramen en de 
bokken. De vele bezoekers bij het 
startpunt op de Pontweg keken hun 
ogen uit. Want buiten alle spreuken 
en wijsheden waren nagenoeg alle 
deelnemers ook nog heel apart uit-
gedost en waren de pramen en bok-
ken omgetoverd tot allemaal aparte 
toneelstukjes op zich. En niets lijkt 
te gek, een tot supergrote rubbe-
ren boot omgetoverde praam, een 
praam met een heuse piano aan 
boord, feestpramen met ballonnen, 
een ander met eigen terras, er wer-
den letterlijk koppen met spijkers 
geslagen, (nep)koeien maakten de 
pramenrace mee, evenals een be-
kend vrouwelijk kwartet uit Ame-
rika met eigen bewakers en onder 
andere smurfen, kabouters, harem-
dames, boeven, bloemen en onder 
andere poetsjuffen. Dit team zorg-
de overigens voor een fris ruikende 
start voor de jury. Er werd flink ge-
sproeid met wc-geuren, toiletblok-
ken aan de juryleden uitgereikt en 
een extra rol toiletpapier meege-
geven. Burgemeester Pieter Litjens 
maakte met zijn echtgenote voor 
het eerst deze tocht der tochten bij 
en het stel genoot zichtbaar van de-
ze Aalsmeerse zottigheid waar heel 
veel voor uit de kast wordt gehaald 
om maar zo origineel en opvallend 
voor de dag te komen. In de juryboot 
onder andere ook oud-burgemees-

ter Joost Hoffscholte. Het is één van 
de weinige evenementen waar de 
oud-burgemeester acte de présen-
ce geeft. De ‘oude’ heeft altijd ge-
zegd de ‘nieuwe’ niet voor de voeten 
te willen lopen, maar voor de pra-
menrace maakt hij met veel plezier 
een uitzondering. 

Na regen komt...
Tot voor het startschot leek het ove-
rigens dat dit jaar naast het uitvoe-
ren van diverse opdrachten ook een 
gevecht geleverd moest gaan wor-
den met de regen. Toen de pra-
men arriveerden regende het flink, 
plastic kwam massaal tevoorschijn, 
maar het is bijna ongelooflijk, maar 
waar: Het startschot klonk en het 
weer klaarde op. Het was droog 
en het werd zelfs in de loop van de 
dag steeds zonniger. Hier past maar 
één spreuk bij: De organisatie en de 
deelnemers zijn door het oog van de 
naald gekropen of is na regen komt 
zonneschijn, toch beter?! De 23ste 
pramenrace is in de categorie snel-
heid gewonnen door Aquaprama 
van Willem van de Polder. Hij wist 
de tocht der tochten te voltooien in 
1 uur, 49 minuten en 35 seconde en 
dit is rap, want de snelste bokken, 
damesteams en recreanten-deelne-
mers deden er gemiddeld tweeën-
half uur over! Bij de bokken streek 
De Kersentuin met captain P.H. 
Kersloot opnieuw de hoogste eer 
op, bij de dames kon Bloemm van 
Elise Moolhuysen het hardst juichen 
en de grootste beker bij de recrean-
ten is uitgereikt aan Janssens 2 met 
captain H. Janssens. De prijs voor de 
leukste praam is gewonnen door de 
geldbaronnen van De Barreltjes met 
captain Frank de Vries. Zij gooiden 
het geld letterlijk over de balk en im-
poneerden met gele confetti. Elders 
in deze krant de volledige uitslag en 

natuurlijk foto’s om nog even te ge-
nieten van dit geweldige evenement. 
Heel veel foto’s zijn overigens ook te 
zien op www.disco2000aalsmeer.nl. 
Heel benieuwd wat het bestuur vol-
gend jaar als thema bedenkt en hoe 
alle deelnemers dan weer aan de 
start verschijnen! 

Door Jacqueline Kristelijn.

Regen stopt, tocht der tochten begint!

Heel veel wijsheden tijdens 
gezellige 23ste pramenrace

Jolien Meijer miss Aalsmeer
Aalsmeer - De donderdagavond 
tijdens de feestweek staat traditie-
getrouw in het teken van de Miss 
Aalsmeer verkiezing. Negen meiden 
uit Aalsmeer en Kudelstaart streden 
dit jaar om de felbegeerde titel. Ze 
waren best zenuwachtig, gespan-
nen, maar durfden het toch om de 
catwalk op te gaan en zich te tonen 
aan publiek en antwoord te geven 
op typische vragen over Aalsmeer 
en Aalsmeerse evenementen. De ti-
tel is dit jaar terecht gewonnen door 
de sympathieke Jolien Meijer uit 
Kudelstaart. 
De goedlachse blondine wist de ju-
ry’s, de echte en de illegale, te over-
tuigen een goede en waardige ver-
tegenwoordiger van Aalsmeer te 
zijn. En, ze heeft zich prima in haar 
rol ingeleefd. Jolien stapte zater-
dagochtend in de juryboot van de 
pramenrace samen met de notaris-
sen Matthijs van Gaalen en Geert 

Labordus en de oude en de nieuwe 
burgemeester, Joost Hoffscholte en 
Pieter Litjens, en heeft vele handen 
geschud en even zoveel gezwaaid 
als een koningin. Tijdens de uitrei-
king van de prijzen aan de winnaars 
van de diverse trofeeën aan de pra-
menracers is er veel gekust en zijn 
bloemen uitgereikt en ook zondag 
tijdens de HiBRA heeft zij vele ta-
ken verricht. 
Met het winnen van de miss verkie-
zing heeft Jolien 450 euro gewon-
nen, maar het belangrijkste is na-
tuurlijk: Een jaar lang dé titel. Vol-
gend jaar tijdens de feestweek 
wacht Jolien de laatste taak als 
mooiste van Aalsmeer, namelijk de 
nieuwe miss bloemen geven en het 
kroontje uitreiken. Jolien kreeg ove-
rigens het kroontje uit handen van 
burgemeester Pieter Litjens! Elders 
in deze krant vertelt Jolien over miss 
Aalsmeer zijn en worden.

Bekend pand straks tegen de vlakte
De Pannebar ‘beschut’
Aalsmeer - Rond het witte pand op 
de driesprong bij de Kudelstaartse-
weg, Bachlaan en Geniedijk is on-
langs een grote schutting geslagen.
Niet omdat de bewoners nu eens 
wat meer privacy willen, nee ‘de 
Pannebar’ gaat tegen de vlakte, 
wordt gesloopt! En dat terwijl het 
alom bekende pand op Vrouwen-
troost-grondgebied zo’n lange his-
torie kent. Geschiedenisliefhebbers 
zullen er ongetwijfeld veel meer van 
weten, maar zeker is wel dat het ge-
bouw altijd bekend heeft gestaan 
als uitspanning, dan weer café, res-
taurant, uitgaansgelegenheid en zo 
meer. Vooral de veertigers en vijf-
tigers hebben menig voetstap lig-
gen in De Pannebar waar je uit-
ging in het weekend. Enige tijd ge-
leden kwam er een protestactie uit 
Kudelstaart om het gebouw van de 

slopershamer te redden. Een twee-
tal dames toog met een prachtig 
schilderij van het witte pand naar 
het gemeentehuis. Zij klopten aan 
bij wethouder Fransen die het schil-
derij in ontvangst nam maar verder 
weinig kon  uithalen om het gebouw 
te redden van ontwikkelaars die hier 
nieuwbouw willen plegen. 
Het kunstwerk hangt naar alle 
waarschijnlijkheid in de kamer van 
de wethouder, die daarmee herin-
nerd wordt aan een gebouw dat in 
haar gloriedagen een grote soci-
ale functie kende in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Over kunst gespro-
ken: woensdagmorgen zijn graffi-
tikunstenaars, ingehuurd door de 
projectontwikkelaar, vlijtig aan de 
gang gegaan om typisch Aalsmeer-
se bouwwerken op de schutting te 
vereeuwigen. 

Duidelijkheid wethouder 
over procesgang Mikado
Aalsmeer - De gemeenteraad 
heeft donderdagavond 11 septem-
ber goedkeuring verleend aan het 
investeringskrediet voor het plaat-
sen van veertien daklokalen op Bre-
de School De Mikado in Oosteinde, 
voor de verbouwing van De Bloem-
hof en voor incidentele kosten. In 
totaal gaat het om een bedrag van 
bijna 3,3 miljoen euro. Omdat er in 
de samenleving nogal wat onduide-
lijkheid bestaat over het hoe en het 
waarom heeft wethouder Jaap Over-
beek een dag later, dus vrijdag 12 
september, aan de verzamelde pers 
nog eens uitgelegd hoe de vork in de 
steel zit. Het proces om tot een Bre-
de School te komen is al voor 2000 
begonnen. De vraag die toen gesteld 
is was: “Waar moet je van uit gaan?”. 
Op basis van de bestaande scholen 
in de wijk en de bevolkingsgroei zijn 
prognoses gemaakt via bestaande 
modellen, maar geeft dat ook een 
juist beeld over de groei. Een twee-
de onderzoek gaf aan dat er een iets 
grotere groei was en dat er in de pe-
riode tussen 2012 en 2015 dertien 
noodlokalen nodig zouden zijn. Daar 
moest een plaats voor gevonden 
worden en dat werd het dak van de 
school. Hier is al rekening mee ge-
houden bij de bouw. De trappen en 
de liften lopen al door. 

Sterkere groei
Tijdens de bouwwerkzaamheden 
werd duidelijk dat het pand vrij snel 
te klein zou zijn. De scholen zagen 
een sterkere groei als uit de prog-
nose was gebleken. Nieuwe tel-
lingen werden via de daarvoor be-
staande tabellen verwerkt en hieruit 
bleek, dat er direct drie tot vier ex-
tra lokalen nodig waren en volgend 
jaar nog eens zes. Besloten werd om 
in een keer veertien daklokalen te 
gaan plaatsen. De bevolkingsgroei 
in Aalsmeer-Oost werd anders inge-
vuld dan was voorzien. 

Complete gezinnen
De verwachting dat hier veel nieuwe 
jonge stellen zouden gaan wonen 
kwam niet uit. Er kwamen comple-
te gezinnen te wonen. Tevens vond 
er een verandering in het bouwplan 
plaats. In plaats van 1.300 woningen 
zijn er 1.700 woningen gekomen. Dat 
alles heeft ertoe geleid dat de dak-
lokalen er nu moeten komen. De lo-
kalen worden op de derde etage ge-
plaatst in stijl van het schoolgebouw 
en zij kunnen tenminste twintig jaar 
dienst doen. De bouw wordt de ko-
mende weken opgestart en de ver-
wachting is dat de werkzaamheden 
in de kerstvakantie gerealiseerd zul-
len zijn. 

Bromfietser toch 
in kraag gevat
Aalsmeer - Op zaterdagavond 13 
september is een bromfietser aan-
gehouden die in Kudelstaart inge-
reden was op agenten die hem een 
stopteken gaven. De Kudelstaarter 
was niet voornemens gas terug te 
nemen voor de arm der wet. Op de 
Stommeerweg kon hij alsnog inge-
rekend worden. De bromfietser was 
in botsing gekomen met een bus en 
gevallen. De jongen is ter plaatse 
behandeld aan enkele schaafwon-
den. Daarna moest hij mee naar 
het bureau om zijn gedrag in Ku-
delstaart te verklaren. Er is proces-
verbaal opgemaakt.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8, 
1186 AM Amstelveen, 
tel. 020-4562000. Eerst 
bellen voor een afspraak. 
Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

TANDARTs-
DIENsTEN

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

DIERENARTs-
DIENsTEN

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

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

bRANDwEER
& pOlITIE

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

slAchTOFFERhulp
NEDERlAND

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

klAchTEN
gEluIDshINDER
schIphOl

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

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

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

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

VERlOskuNDIgEN
DIENsTEN

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

sinds 1888

Verschijnt donderdag
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AAlSmeer,
AAlSmeerderbrug, 
boVenkerk, kudelStAArt, 
oude meer, rijSenhout, 
rozenburg, Vriezekoop

Advertenties, redactie 
en administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
internet www.meerbode.nl
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
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aanlever@meerbode.nl
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1901 RV Castricum
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e-mail info@boesenkool.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.meerbode.nl

Burgemeester Pieter Litjens en Miss Aalsmeer Jolien Meijer op de wal.

‘Na regen komt zonneschijn’
Gehandicapten genieten 
volop van de pramenrace
Aalsmeer - ‘Na regen komt zon-
neschijn’, een wel zeer toepasse-
lijk gezegde voor de ruim 86 men-
sen met een handicap die zater-
dag, op uitnodiging van het Rode 
Kruis Aalsmeer in de tuin van zorg-
centrum Aelsmeer naar de pramen-
race kwamen kijken. Al weer voor 
het zesde achtereenvolgende jaar 
kwam een groot aantal bewoners 
van Ons Tweede Thuis zeer enthou-
siast naar het zorgcentrum waar ze 
door jongeren van het Rode Kruis 
werden ontvangen. Dit jaar voor het 
eerst waren er ook gasten bij uit de 
nieuwe woonvoorziening in de Hor-
tensialaan. 
De eerste groep gasten was al rond 
half twaalf aanwezig en vanwege de 
motregen werd door het Rode Kruis 
besloten de mensen te laten wach-
ten in de grote zaal van het Zorgcen-
trum. Daar kwamen even later ook 
groepjes bij die met rolstoelbusjes 
van onder andere het Rode Kruis, 
van huis waren opgehaald. Volgens 
het programma zouden de eerste 
pramen rond kwart voor een bij het 
zorgcentrum zijn en omdat het bui-
ten nog steeds miezerde kregen al-
le gasten een flinterdunne plastic 
poncho van het Rode Kruis aan en 
een pet van SPIE op, zodat ze toch 
enigszins droog naar de wallenkant 
van de Ringvaart konden. Maar toen 
ze net goed en wel op hun plaats 
zaten, ging het steeds zachter re-

genen en na zo’n 10 minuten hield 
de regen helemaal op en klaarde de 
lucht op. Het spreekwoord ‘na re-
gen komt zonneschijn’ klopte ook 
nu weer. Helaas had Susum Corda, 
die voor deze gelegenheid hun re-
pertoire hadden aangepast, laten 
weten dat de regen te veel schade 
aan hun instrumenten zou berokke-
nen en dat ze daarom, begrijpelijk, 
liever niet kwamen spelen. 
Eenmaal aan de waterkant gezeten 
werden de broodjes, krentenbollen 
en drinken, deze keer door Koster 
C 1000 ter beschikking gesteld, uit-
gedeeld en dat ging er goed in bij 
de gasten die al etend de pramen 
voorbij zagen komen. De route was 
weer, net als vorig jaar, zo gemaakt 
dat de boten twee maal door de 
Brandewijnsloot moesten en daar-
om heeft iedereen de boten goed 
kunnen zien en vooral ook goed 
kunnen horen. 
Helemaal leuk werd het toen de 
nieuwe burgemeester samen met 
Miss Aalsmeer uit de boot stap-
ten om de gehandicapten en ande-
re aanwezigen de hand te schud-
den. Nadat alle boten voor de twee-
de keer waren langs gevaren werd 
het tijd om op te stappen en met 
blije en voldane gezichten vertrok 
men, de Rode Kruis jongeren be-
dankend, naar de busjes en gingen 
andere groepen weer lopend terug 
naar hun woonvoorzieningen.

Het Jeugd en Jongerenteam van Rode Kruis Aalsmeer/Uithoorn.

Oproep ROC Nova College
Gezinnen als stageplaats 
Helpende gezocht
Aalsmeer - Het ROC Nova College 
zoekt ouders in de regio’s Haarlem-
mermeer, Aalsmeer en Amstelveen 
die thuis een stagiair van de oplei-
ding Helpende Zorg/Welzijn willen 
begeleiden. 
Het gaat om (gast)-gezinnen met 
minimaal twee kinderen die nog niet 
naar de basisschool gaan. De stagi-
air van de opleiding Helpende Zorg/
Welzijn leert twee dagen per week, 
op donderdag en vrijdag, in het ge-
zin te helpen. Het gaat om onder-
steuning bij activiteiten met de kin-
deren, hun persoonlijke zorg, dage-
lijkse activiteiten en huishoudelij-
ke taken. Dat kan zijn: spelen met 
de kinderen, voorlezen of de maal-

tijd voorbereiden. Daarbij ontwikkelt 
de stagiair vaardigheden als samen-
werken, overleggen, plannen en or-
ganiseren. 
Ouders kunnen bij deze ontwikke-
ling een belangrijke rol vervullen 
door de cursisten te helpen. De ou-
ders krijgen daarbij ondersteuning 
van deskundige stagedocenten van 
de opleiding. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding: Meriam Oud, bpv-coördinator 
Gezondheidszorg ROC Nova Colle-
ge, telefoon 023-530299 en e-mail 
moud@novacollege.nl Voor meer 
informatie over de opleiding Hel-
pende Zorg/Welzijn, website www.
novacollege.nl.

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

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

buik en bef. Op alle vier de tenen zit wat wit. Hij is gechipt.
- Brasemstraat Aalsmeer, een grijs bruin cyperse poes met rode 

vlek op zijn kop. Ze heet Rosa.
- Wilhelminastraat in Aalsmeer, een lapjespoes met veel wit op 

de buik, Ze heet Mitzy .
- Hoofdweg, Kudelstaart, een zwart witte poes, met een zwart- 

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

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

- Emmastraat in Aalsmeer, Britse halflang harige kater. Hij is 
licht en donker grijs met zwart. Hij heet “Bumper”.

Gevonden:
- Edisonstraat in Kudelstaart, jonge cyperse kat. Licht- en don-

kergrijs met bruin.
-  Wissel in Aalsmeer, cyperse kat met wit. Deze kat loopt hier al 

ongeveer 2 maanden rond. Van wie is deze kat ? 
- Aalsmeerderweg in Aalsmeer, poes met cypers kopje. Verder 

is ze vrij donker met rode vlekken.
 Deze poes loop hier al ongeveer 1 maand rond. Van wie is de-

ze poes ?  
- Helling in Aalsmeer, grijze langoor konijn.
- Omgeving  Amperestraat in Kudelstaart, witte kat.
- Anne Frankstraat in Kudelstaart, 2 donker cyperse katten.

Goed tehuis gezocht:
- Kittens. Ze zijn lapjes getekend. Pastel kleurig. Het zijn poes-

jes. 

Vredesweek 
in de Kerk
Aalsmeer - Op zondag 21 septem-
ber om 10.00 uur vindt in het kader 
van de Nationale Vredesweek weer 
een oecumenische dienst plaats in 
de Doopsgezinde Kerk aan de Zijd-
straat. Het thema van deze dienst is: 
Kiezen voor vrede. Samen met de li-
turgiegroep van het Beraad van Ker-
ken Aalsmeer, heeft pastor Seeboldt 
van de Karmelparochie deze dienst 
voorbereid en zij zullen gezamen-
lijk deze dienst verzorgen. Het or-
gel wordt bespeeld door Jaap Bies-
heuvel.

Taizégebed in 
Karmelkerk
Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé in Frankrijk met hun vieringen 
zijn een begrip. Eenvoudige liede-
ren en veel stilte zijn een rode draad 
in hun gebed. Karmel Aalsmeer aan 
de Stommeerweg 15 heeft een klei-
ne kapel in huis. Zij stelt deze ka-
pel al tien jaar open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
op een vrijdagavond in de maand. 
Daarna is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten. Start: 19 september om 
20.00 uur. Inlichtingen: p. Henny 
Post, tel. 0297-381470.

Collecteopbrengst 
Kankerbestrijding
Aalsmeer - De collecte voor KWF 
Kankerbestrijding heeft in Aalsmeer 
11.527,38 euro opgebracht. Wie de 
collectant heeft gemist, kan als-
nog een gift overmaken op gi-
ro 26000 ten name van KWF Kan-
kerbestrijding te Amsterdam. Met 
het geld kan meer onderzoek mo-
gelijk worden gemaakt. Onderzoek 
waarmee betere en minder ingrij-
pende behandelingen tegen kan-
ker ontwikkeld kunnen worden. Ie-
dereen wordt bedankt voor zijn of 
haar bijdrage aan de collecte. Voor 
meer informatie kunt u kijken op 
ww.kwfkankerbestrijding.nl of bel-
len naar 088-0226622.

Start Begra-bijbelstudieavonden
Aalsmeer - Maandagavond 29 
september start het nieuwe bijbel-
studie-seizoen van de Begra weer 
en wel in Heliomare aan de Zwarte-
weg 98. Aanvang 20.00 uur precies. 
Vooraf wordt u een kopje koffie of 
thee aangeboden aan de balie van 
deze gezellige ontmoetingsruimte. 
De eerste gastspreker dit seizoen is 
ds. Ab Agtereek; een boeiend, be-
vlogen spreker, die op zijn geheel 
eigen met humor doorspekte wijze, 
het evangelie brengt en uitlegt.
Dat deze Begra-avonden mensen 
aanspreekt, blijkt, dat wekelijks zo’n 
45 tot 60 mensen uit een straat van 
20 kilometer deze maandagavonden 
bezoeken.De benaderde gastspre-
keres komen uit het hele land en 
brengen een grote verscheidenheid 
aan actuele onderwerpen en inzich-
ten, die je niet alleen helpen om 
meer kennis en onderwijs uit de bij-
bel te ontvangen, maar ook trachten 
een antwoord te geven op de waar-
oms van het leven. Je geloofsleven 

wordt door de bijbeluitleg, gebed en 
lofprijzing verrijkt en verdiept. Ook is 
er een boekbespreking.
De Begra is niet aan enig kerkge-
nootschap gebonden, maar wil 
graag mensen dichter bij de God 
van de bijbel brengen om zo met 
meer geloofsvertrouwen, houvast en 
naastenliefde in het leven te staan.
Ieder, die nieuwsgierig is naar het 
evangelie of zijn/haar geloof wil ver-
sterken of hervinden is van harte 
uitgenodigd op de komende maan-
dagavonden, die om 20.00 uur be-
ginnen en om uiterlijk 22.00 uur ein-
digen. De toegang is gratis.
Wel is er ‘het mandje’ voor een bij-
drage om de kosten van de avond te 
dekken. Ook kunt u een cd van de 
vorige studieavond krijgen à 2 eu-
ro per stuk om alles nog eens rus-
tig te beluisteren, te overdenken of 
er iemand mee te bemoedigen. Is 
uw belangstelling gewekt, weet u 
dan hartelijk welkom in Heliomare, 
zo laat het bestuur weten.

 

Zondag 
21 september

 
Aalsmeerse CAMA Gemeente
Dienst in gebouw De Groenstrook, 
Thijsselaan 18. Om 10u. dienst met 
J. Wolsheimer van CAMA Woerden. 
 
Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart om 10u. 
Spreker Dolf de Voogd van der 
Straaten. Crèche voor de kleinsten 
en speciaal programma voor oude-
re kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Om 10u. ds. A. Jansen. 
16.30u. ds. K. Muller. Gez. dienst in 
NGK.  

Doopsgezinde Gemeente 
Zijdstraat 53. Om 10u. ds. Prins sa-
men met liturgiegroep Beraad van 
Kerken Aalsmeer. Oec. dienst. Col-
lecten: Eirene en Beraad van Ker-
ken Aalsmeer. Oppas voor kinderen 
aanwezig.
 
Evangelisatie Kring Aalsmeer
Diensten in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat. Zondag 19u. br. H.B. 
Slagter, Wijk bij Duurstede.

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

Protestantse Gem. Aalsmeer
Diensten in Open Hofkerk, Ophelia-
laan. 10u. oec.dienst in Doopgsge-
zinde kerk. Vg. nog niet bekend. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: 10u. dienst, ds. EJ. Wester-
man, Aalsmeer. Startzondag (VHA). 
Oost: 10u. dienst, ds. C.G. Graafland. 
H.A. / Koffiedrinken.

Herv. wijkgemeente Eben Haëzer 
Amstelveen
Diensten in de Pauluskerk, Wolfert 
van Borsselenweg 116.
Om 10u. ds. A. van Vuuren. (OWW). 
18.30u. ds. P.J. Visser, Den Haag. 

Levend Evangelie Gemeente
Boeing Avenue 121, Schiphol-Rijk. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
ven-vertolking, kinderoppas en kin-
der-praisedienst.

Ned. Geref. Kerk
Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout. 
Dienst om 10u. en 16.30u. ds. K. 
Muller. 

Nieuw-Apostolische Kerk, Am-
stelveen
Diensten op zondag 10u. (zondags-

school om 10u.) en woensdag om 
20u. 

Oud-katholieke kerk
Oosteinderweg 392-394.
Zondag geen dienst. 

Parochie O.L. Vrouw v.d. Berg 
Karmel
Vrijdag 9u. in Kloosterkapel euch. 
viering met karmelieten. Zat. om 
17u. in Kloosterhof woordcomm. 
viering met N. Kuiper. Zondag 
10.30u. in Karmelkerk woordcomm. 
viering viering met diaken Snoek. 
Mmv klein koor. 14.30 u. in Karmel-
kerk Poolse dienst. 
Rijsenhout: zat.19u. woordcomm. 
viering met diaken Snoek. Mmv So-
li Deo Gloria.

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

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. D.J. Lagerweij, Kam-
pen. Voorber. H.A. 

St. Jan Geboorte Kudelstaart
Zaterdag geen dienst.
Zondag dienst om 10.30u. woord. 
comm. viering met A. Blonk. Mmv 
dames- en herenkoor. 
Dond. 18/9: euch. viering om 10u. 
met J. Snoek/L. Seeboldt. Mmv div.
koren. Ziekendag Aalsmeer Karmel-
kerk. 

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

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

Bijbelstudies
Dinsdag 23 sept. Evang. kring in Ro-
de Kruisgebouw Spoorlaan 5a. Aanv. 
20u. Met H.B. Slagter. 

KERKDIENSTEN
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Uitslag van de 23e Pramenrace!

 Categorie/naam captain tijd 

 SNELHEID   
1 Aquaprama Willem v.d. Polder 1:49:35 
2 Legale Beppies Marja v/d Schilden 1:56:15 
3 De Stoppies H.A. Spaargaren 1:56:45 
4 WWW.Drijfhuis.NL Arno Verhoeve 1:58:30 
5 De Eerebajeplokkers C. v.d. Schilden 1:59:55 
6 t’ Wije Gat Bob Kooy 2:22:50 
7 Union Junior Ronald van leeuwen 2:23:45 
8 ‘t Molmme Goedje C.A. de Moor 2:28:30 
9 De Witte van Leeuwens Piet van Leeuwen 2:34:55 
10 Drijfhuis 5 J. v.d. Polder 2:36:05 
11 Poelduikers Ronald Penne 2:36:25 
12 De Barrel Piet Pannekoek 3:09:15 
13 DIP Henk van Leeuwen 3:14:40 
14 t’ Allegaartje Cees Piet 3:15:40 
15 Tot dat ‘t Zinkt Danny Lanser 3:30:50 
16 De Gemiste Kans Ronald Onclin 4:07:50 
17 Stenhuis Maatjes Jordy Brouwer 4:12:55 
18 Uniek Bram Baardse 1:49:10 *
19 Ockernockel 2 Arie v/d Schilden 1:55:10 *
20 Dicht en Vast Marco Offerman 3:28:50 *
21 De Paalzitter M.L. Verbruggen geen *
22 St.Oud Aalsmeer Hans Alderden geen *
    
 BOKKEN   
1 De Kersentuin P.H. Kersloot 2:33:10 
2 Aaltje Bagger  Henk Jansen 2:48:30 
3 De Praam van PvP J. Bos 3:05:05 
4 De wijzen uit ‘t Oosten  Rolf Maarse 3:11:25 
5 Bokkie Beh M. Uiterwijk 3:14:00 
6 De Poelderboys Joost Zandstra 3:16:50 
7 De Achterste Zaal Rens Blauwkuip 3:31:55 
8 Het Seringenland A. Buis 3:31:55 
9 De Ideale Schoonzonen Johan van Arkel 3:34:45 
10 Nattevoetjes.nl Richard Kortenoeven 3:39:05 
11 De Bojem Pieter Hulsbos 3:39:50 
12 Hemels Bier Sven Snel 3:43:00 
13 Kees K en de Godmajoor Willem Groen 3:49:05 
14 Meubeltjes 1 J. v.d. Schilden 3:23:25 *
15 The Black Pearl Frans v.d. Meer 3:30:45 *
16 De Beurtskippers Richard Pannekoek 2:48:15 *
17 De Feestbeesten Ferry Marbus geen *
18 Frau Schöderbuck Andre van de Poppe geen *
19 Abra-CaHaDiBA Derk Heemskerk geen *
20 Diepe kelen Patrick Spaander geen *
21 De Titanic Willem Dijt geen *
    
 DAMES TEAMS   
1 BLOEMM Elise Moolhuysen 2:26:25 
2 De Vriesinnen Thea Dijt 2:38:25 
3 De Vrouwen van… Petra Jansen 2:46:45 
4 De Houtluizen I Claudia. v.d. Laarse 2:49:35 
5 De Pleedies I. Anema 3:10:10 
6 Cleefmuisjes op het water K.K.T. Visser 3:23:30 
7 Team 207 Connie Stokman
  /Ann Hansen 3:34:35 
8 Praamangels Fleur Moolhuijsen 3:50:50 
9 Bad*T*Girls Wilma Hoogenboom 2:40:35 *
10 The Beachlady*s Jolanda Turk 3:14:25 *
11 Candy Girls Cindy Veerman 3:28:40 *
12 10 PK Franka Zwetsloot 3:48:05 *
13 De Witte Wieven Karin van Leeuwen geen *
    
 RECREANTEN   
1 Janssens 2 H. Janssens 2:31:20 
2 De Hoge Dijk M. Ceelen 2:39:05 
3 Mozes Kees Alderden 2:40:30 
4 PAP Arjan de Vos 2:41:10 
5 Dirrekies gaatje Jacco Arendse 2:41:40 
6 Historische Tuin 2 J.W. Wegman 2:44:00 
7 De Vlijtbuiters Tom de Vries 2:45:15 
8 Spraam Peter Sparnaaij 2:45:35 

9 Het Witte Hek Auke. Ceelen 2:46:00 
10 De Pinta’s Rene Visser 2:46:20 
11 De Zwarte Ruiter Peter Stokman 2:48:05 
12 De Gouwe Tientjes Henk Maarse 2:49:40 
13 De Kikker G. Eveleens 2:51:05 
14 Mixed team van  End Kees Kramer 2:52:50 
15 De Farregatters L.S. de Vries 2:53:55 
16 De Prutpraam M. van Vuren 2:58:25 
17 De lichte Maan C. van Dam 2:59:05 
18 Piet Keuregies Preem Rody Peters 2:59:45 
19 Tuuteblik J.H. Strampel 3:00:20 
20 Team Turbana Jerry Tukker 3:01:10 
21 Praa-M-aatje R.L.A. Stolwijk 3:01:45 
22 Jacob Pekkie H. Kennedy 3:01:50 
23 De Vreeselijke Vreekens Ed Vreeken 3:02:20 
24 Alupra Willem Fokker 3:02:45 
25 Tante Pala Rob van Veen 3:02:55 
26 Raketjes Stephan Tromp 3:04:05 
27 Slecht Blauw Tom Otto 3:04:20 
28 Gang is Alles Ron van Leeuwen 3:04:35 
29 De turquoise banaan Thomas Eveleens 3:04:55 
30 Neeltje Jacoba Marcel van Langeraad 3:05:00 
31 Grote Pino Ton van Veen 3:05:45 
32 Hermamixers P.M. Buys 3:05:50 
33 De Nachtwacht Paula Verbeek 3:05:55 
34 Rondje Omweg Marcel Harting 3:07:05 
35 Dattifl oat-team Andrew Pommerel 3:07:15 
36 d’ weilers Jan de Weille 3:08:50 
37 Een ons Geluk Nico Delwel 3:09:55 
38 Het D(r)onkere End Erik van den Beitel 3:10:20 
39 De Harde Bezems Pieter de Vries 3:10:20 
40 Gouwe Rokken Esther Gouwerok 3:10:30 
41 Mis “S” Helwegen M.M. van Bers 3:10:30 
42 De Reebonk W. ter Reehorst 3:13:15 
43 Rentapraam.com Martin Eveleens 3:14:25 
44 Recreatieverg de Kleine Brug W. Heeren 3:16:00 
45 De Dekzwabbers Koen Bakker 3:16:35 
46 Aprameja Aldert Leegwater 3:17:10 
47 De Weijekoppen Jack Weij 3:17:15 
48 t’ Vooroordeel Piet Boom 3:19:30 
49 De Pitspoezen Britt Visser 3:21:10 
50 Bledje 92 Rob Penha 3:22:05 
51 Heerenmetijd Bertus Heeren 3:23:35 
52 Keurig gedaan Peter Maarsen 3:26:30 
53 Tam-Tam (Bengel) Evelyn Vurens van Es 3:26:40 
54 De Bierbaron Klaas van Leeuwen 3:34:05 
55 Beachbikkels Ruud Vismans 3:35:50 
56 Team Ome Dirk Jan Jongkind 2:34:20 *
57 Ons Praem Martin de Vries 3:14:35 *
58 Kees Bonkezak Maarten Maarse 3:28:10 *
59 Veni Vidi Vici Dennis van Veen 3:21:35 *
60 Het Witje Witte van Tol 3:09:45 *
61 Pacifi c Princess Jeroen Dikkeboom 2:53:25 *
62 Polder Power Richars Hofstede 3:15:45 *
63 De Barreltjes Frank de Vries 3:20:00 *
64 De Drifters Andre v.d. Drift 3:02:15 *
65 Afterdorst Henk Spaargaren 3:06:00 *
66 De Passaat C. Braakman jr geen *
67 De Sloepies J.L.Eveleens geen *
68 Van Begin tot ‘t End Jan Jorrit Eveleens geen *
69 Kipara Jack Bakker geen *
70 De optimale achter blijvers Piet-Hein Buskermolen geen *
71 Bluskater Aad Rekelhof geen *
72 De Lemo’s Leo Moolhuisen geen *
73 Wie de schoen past trek hem aan Gerard Spaargaren geen *
74 T’ Open Eind Marcel van Tol geen *
75 De Kurkentrekkers Frank Karssing geen *
76 Buijte Durrup Albert Maarse geen *
    
* iets was niet goed, zoals de puzzel  
  geen Penta  
  meerdere motoren  
  instructie niet opvolgen, etc  
  niet aan de fi nish gezien
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officiële mededelingen
18 september 2008

DefinitieVe Beschikkingen

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

Kapvergunningen
Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4 van de Bomen-
verordening de volgende kapvergunningen zijn verleend:
• Oosteinderweg 76, 1 acer
• Wetenschapperspad (achter Huygenstraat 16), 1 kastanje
• Mendelstraat 79, 1 wilg, 1 berk en 1 taxus
Datum verzending vergunningen: 15 september 2008
• Sportlaan naast 45, 1 leylandii
• Emmastraat 24, 1 sorbus en 1 kastanje
• Begoniastraat 40, 2 cupressocyparissen
Datum verzending vergunningen: 18 september 2008

ontwerpBestemmingsplan noorDVork

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerp-
bestemmingsplan Noordvork met de bijbehorende stukken geduren-
de 6 weken voor een ieder ter inzage ligt van vrijdag 19 september 
2008 tot en met donderdag 30 oktober 2008.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische rege-
ling op grond waarvan het mogelijk is de aanleg van de Noordvork te 
realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan omvat de gronden van het 
nieuwe wegtracé van de Noordvork, gelegen in de Stommeerpolder 
tussen de kruising van de Stommeerkade met de Aalsmeerderweg en 
de Ophelialaan en de kruising van de Stommeerkade met de Burge-
meester Kasteleinweg (de N201). Het plangebied heeft uitsluitend 
betrekking op het nieuwe tracé. Het bestemmingsplan vervangt het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan Stommeer-Noord 1964 voor 
zover het de gronden van het nieuwe tracé betreft. 
De aanleg van de Noordvork is een belangrijke schakel in de nieuwe 
verkeersstructuur die in de kern van Aalsmeer wordt ontwikkeld in 
samenhang met de omlegging van het wegtracé van de N201 tussen 
Hoofddorp en Amstelhoek. De doelstelling daarbij is het vermin-
deren van de verkeersintensiteiten binnen het dorp en het weer 
aanéén smeden van de kernen. De Noordvork is in combinatie met 
de ter hoogte van de Ophelialaan aan te brengen knip in de Burge-
meester Kasteleinweg een noodzakelijke voorwaarde om het oude 
wegtracé af te waarderen. De Noordvork is een toeleidende route 
naar de aansluiting op de omgelegde N201 en verbindt het dorp met 
de woonwijk Nieuw Oosteinde, het bedrijventerrein Greenpark en via 
de middenweg met de nieuwe N201. De Noordvork zal tevens dienen 
als wijkontsluitingsweg voor de nieuwe woningbouwlocaties in de 
Stommeerpolder. 

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft van 26 november 
2007 tot en met 6 januari 2008 ter inzage gelegen. De inspraak- en 
vooroverlegreacties die op het voorontwerp zijn ingediend, zijn ver-
wekt in het ontwerpbestemmingsplan. 
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een 
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
van Aalsmeer indienen. U kunt uw zienswijze richten aan: de ge-
meenteraad van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer., tele-
foonnummer 0297-387575.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken ter 
inzage bij de afdeling dienstverlening. Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.aalsmeer.nl. 

wet geluiDhinDer (wgh)

Voornemen tot het vaststellen van hogere grenswaarden 
voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 
op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens zijn 
hogere grenswaarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaat-
bare geluidsbelasting voor de woningen op de adressen Ophelialaan 
251, Stommeerkade 35, Stommeerkade 51, Stommeerkade 87 en het 
adres Stommeerkade nabij 87. 
Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt 
met ingang van vrijdag 19 september 2008 gedurende 6 weken ter 
inzage bij de afdeling dienstverlening. Gedurende deze termijn kun-
nen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp mondeling 
of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders naar 
voren brengen.
Het besluit tot hogere grenswaarden voor de genoemde woningen 
wordt genomen ten behoeve van de vaststelling van het bestem-
mingsplan Noordvork. Het ontwerp-bestemmingsplan Noordvork ligt 
in deze zelfde periode met ingang van 19 september 2008 gedu-
rende 6 weken ter inzage met de mogelijkheid voor een ieder mon-
deling of schriftelijk over het ontwerp-bestemmingsplan zienswijzen 
in te dienen.

woningwet

Bouwaanvragen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt conform artikel 

Artikel 17 (tijdelijke vrijstelling)
• Spiegelstraat/Stuurboordstraat, het tijdelijk plaatsen 
 van bouwketen.
Deze besluiten worden op 23 september 2008 verzonden.

BouwVerorDening

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

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 8.1.1. van de 
Bouwverordening, besloten is de volgende sloopvergunning te ver-
lenen:
• Legmeerdijk 313, het slopen van een koelcel.
Dit besluit wordt op 23 september 2008 verzonden.

VerorDening tot tweeDe wijziging op De 
legesVerorDening 2008 VastgestelD

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Ge-
meentewet, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 
september 2008 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening 
tot tweede wijziging op de Legesverordening 2008.
De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2008. De veror-
deningen liggen vanaf vrijdag 19 september voor iedereen ter in-
zage op het Gemeentehuis. Belangstellenden kunnen hier een gratis 
exemplaar afhalen. De verordeningen zijn ook digitaal te raadplegen 
op www.aalsmeer.nl.

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, week 38

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

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

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

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

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

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

t/m 14 okt. Uitwegvergunningen: Kerkweg 59;
t/m 15 okt. Kapvergunningen: Herenweg 34, 1 berk;
t/m 15 okt. Wet verontreiniging oppervlaktewateren: Rietwijker-

oordweg achter nr. 16
t/m 21 okt. Kapvergunningen: Uiterweg 55, 1 berk; Hugo de 

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

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

t/m 27 okt. Kapvergunningen: Oosteinderweg 76, 1 acer; Weten-
schapperspad (achter Huygenstraat 16), 1 kastanje; 
Mendelstraat 79, 1 wilg, 1 berk en 1 taxus;

t/m 29  okt. Kapvergunningen: Sportlaan naast 45, 1 leylandii; 
Emmastraat 24, 1 sorbus en 1 kastanje; Begonias-
traat 40, 2 cupressocyparissen;

t/m 30 okt. Ontwerpbestemmingsplan Noordvork;
t/m 30 okt. Wet geluidhinder: Voornemen tot het vaststellen van 

hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatba-
re geluidsbelasting

ter inzage Bij De afDeling DienstVerlening, Balie 6

Een ieder kan met betrekking tot de volgende verzoeken, tot aan de 
sluitingstermijn, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.
ter inzagetermijn tot vrijdag 19 september 2008
• Sportlaan 69, het plaatsen van een brug
• Teelmanstraat 2, het veranderen van een 
 bedrijfsgebouw tot logiesgebouw.
ter inzagetermijn tot vrijdag 26 september 2008
• Dotterbloem 8, het plaatsen van een dakkapel 
 aan de voor- en achterzijde;
• Pontweg 12, het vervangen van de bedrijfsruimte;
• Mijnsherenweg 40, het vergroten van de woning;
• F.A. Wentstraat 6, het vergroten van de bedrijfsruimte;
• Werven 57, het plaatsen van een erfafscheiding;
• Zonnedauwlaan 8, het plaatsen van een dakkapel 
 aan de voorzijde;
• Zwarteweg 37, het bouwen van een woning.
ter inzagetermijn tot vrijdag 3 oktober 2008
• Goudenregenstraat 17, het vergroten van de woning;
• Lakenblekerstraat 13, het plaatsen van twee ondergrondse 
 opslagtanks;
• Oosteinderweg 223a, het realiseren van 12 parkeerplaatsen.
• Zwarteweg 116, het veranderen van een bedrijfspand 
 naar een logiesgebouw.
ter inzagetermijn tot vrijdag 10 oktober 2008
• Wissel, het plaatsen van een speelkooi;
ter inzagetermijn tot vrijdag 17 oktober 2008
• Dorpsstraat 35, toekomstig Helling 20, het vergroten 
 van de woning;
• Haya van Somerenstraat 1, het plaatsen van een carport;
• Hoofdweg 104, het tijdelijk plaatsen van units, 
 ten behoeve van buitenschoolse opvang;
• Marsstraat 16, het vergroten van de woning;
• Werven 18, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 33, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 42, het plaatsen van een tuinhuisje.

41 Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergun-
ning zijn ontvangen:
• Aalsmeerderweg 203, het vergroten van een woning;
• Bilderdammerweg 81, het vergroten van een woning;
• Fonteinkruidhof 17, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 577, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 10, het plaatsen van een tuinhuisje.

Verleende bouwvergunningen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 40 Woningwet besloten is de volgende bouwver-
gunningen te verlenen:
• Dorpsstraat 75, het gedeeltelijk vergroten van een woning;
• Lakenblekerstraat 13, het vergroten van een bedrijfsgebouw;
• Maarse & Kroonhof 7, het wijzigen van de kelder;
• Spiegelstraat/Stuurboordstraat, het tijdelijk plaatsen 
 van bouwketen.
Verzenddatum bouwvergunningen: 23 september 2008.

wet op De ruimtelijke orDening (wro)

Inspraak uitbreiding bloemenveiling Flora Holland locatie oost
Een ieder kan gedurende de inzagetermijn een inspraakreactie indie-
nen bij het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente 
Aalsmeer. Het verzoek om vrijstelling ligt tijdens de openingstijden 
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer. Voor 
het overige is het plan in te zien op afspraak. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij 
een verzoek om vrijstelling hebben ontvangen voor de uitbreiding 
van de bloemenveiling op locatie oost van Flora Holland in Aalsmeer. 
Hiertoe worden de stukken in het kader van de inspraak gedurende 
4 weken met ingang van 19 september 2008 ter inzage gelegd. Lo-
catie oost is gelegen ten oosten van het huidige veilingterrein en 
heeft betrekking op het gebied tussen de Hornweg, het nieuwe tracé 
van de N201, de Legmeerdijk en locatie Centrum.
Tevens heeft het college van burgemeester en wethouders een ver-
zoek om vrijstelling ontvangen voor een nieuwbouwproject voor 
een bloemen- en plantenfirma (Waterdrinker) binnen de uitbreiding 
van locatie oost van Flora Holland in Aalsmeer. Hiertoe worden de 
stukken gedurende 4 weken met ingang van 19 september 2008 ter 
inzage gelegd.
Op woensdag 8 oktober 2008 zal ter toelichting op voorgaande 
verzoeken een informatiebijeenkomst gehouden worden op het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Vanaf 19.15 uur is de zaal open, van 
19.30-21.30 uur zullen de plannen gepresenteerd worden en zullen 
vragen beantwoord worden. De exacte datum zal zo spoedig moge-
lijk op deze gemeentepagina bekend worden gemaakt.
De onderstaande verzoeken, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, liggen met ingang van vrijdag gedurende zes weken ter 
inzage bij afdeling vergunningen, handhaving en subsidies, balie 6. 
Een ieder kan met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, 
mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende 
bestuursorgaan.

Voornemen tot het verlenen van een bouwvergunning
met toepassing van een ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.23 Wro bekend dat zij voornemens is om bouwvergunning 
met ontheffing te verlenen voor:
• Aalsmeerderweg 239, het plaatsen van een bord ten behoeve van 

projectaanduiding;
• Fonteinkruidhof 17, het plaatsen van een dakkapel;
• Oosteinderweg 577, het plaatsen van een dakkapel;
• Werven 10, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Werven 12, het plaatsen van een tuinhuisje;
• Zwarteweg 13, het plaatsen van een carport.

Voornemen tot het verlenen van een tijdelijke bouwvergunning
met toepassing van een tijdelijke ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 3.22 Wro bekend dat zij voornemens is om een tijdelijke 
bouwvergunning met toepassing van een tijdelijke ontheffing te 
verlenen voor de duur van maximaal 5 jaar:
• Legmeerdijk naast nr. 313, het realiseren van een fustageopslag. 

De realisatie is nodig voor de verplaatsing van de huidige fusta-
geopslag, die plaats moet maken om de uitbreiding van de bloe-
menveiling Flora Holland op locatie oost mogelijk te maken.

Voornemen tot het verlenen van een tijdelijke vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van 
artikel 17 van de WRO bekend dat zij voornemens is een tijdelijke 
vrijstelling te verlenen tot 1 mei 2010:
• Aalsmeerderweg achter nrs. 340-342 en tussen nrs. 342 en 348, 

het verlengen van het gebruik van de  tijdelijke ontsluitingsweg 
voor de wijk Nieuw-Oosteinde. 

Verleende vrijstellingen

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 
grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstel-
ling is verleend voor:

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

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

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

fractiespreekuur
De volgende fractiespreekuren vinden 
plaats op 23 september en 7 okto-
ber. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met de grif-
fie, tel. 0297-387660.

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

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

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

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

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

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

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

STAGE
MUSIC SHOP

HOllAndSE HITS En SMArTlAPPEn
vAn TOEn En nU ( heel veel meezingboeken )

IEdErE zATErdAG: GITAArSnArEnSET In dE AAnbIEdInG

Muziek/Film
Donderdag 18 september:
* Film ‘De Dominee’ in De Oude Vei-
ling, Marktstraat. Start 20u. Open 
vanaf 19.30u.
Vrijdag 19 september:
* Caribische avond in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 20.30u.
Zaterdag 20 september:
* Optreden Arthur Ebeling in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 21u.
* Back in Time 30+disco in The 
Beach, Oosteinderweg v/a 21u.
Woensdag 24 september:
* Kinderfilm Bee Movie bij Binding 
Boven, Zijdstraat. Nederlands ge-
sproken. Start 15.30u.
Vrijdag 26 september:
* Bon Bini Disco voor jeugd 13-15jr. 
in Bon Ami, Dreef, 20-23u.
Zaterdag 27 september:
* Cd-presentatieconcert Theo Griek-
spoor en Monique Eigenhuis in Car-
melkerk, Stommeerweg v/a 20u.
* Nazomeren met Sonority tijdens 
concert in burgerzaal, gemeente-
huis vanaf 20.15u.

Exposities
Tot en met 5 oktober:
* Expositie met schilderijen van Hen-
drik Valk in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: do.-zo. 14-17u. Op 
kinderkunstzolder expositie ‘Liefde 
voor de letter’.
Vanaf 12 juli:
* Grote expositie met werken van 
Paula Evers, Paul Mühlbauer en 
Bernadette Zeegers in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg 1. Open za-
terdag en zaterdag 13-17u.

Diversen
Donderdag 18 september:
* Circus Bongo in Aalsmeer, op par-
keerterrein Hornmeer bij kinder-
boerderij. Voorstelling 16.15u.
* Iedere donderdag inloop voor tie-
ners op zolder Binding Zijdstraat 
van 15.30 tot 17u.
* Bon Ami, Dreef open voor jeugd 
vanaf circa 12 jr. van 19 tot 23u. Ie-
dere donderdag en woensdag.
Vrijdag 19 september:
* Koffie-ochtend Amigas op Bin-
dingzolder, Haya van Somerenstraat. 

Van 9 tot 12u.
* Iedere vrijdag en dinsdag inloop 
voor tieners op Bindingzolder, Haya 
van Somerenstraat in Kudelstaart 
van 14 tot 18u.
* Competitie-avond bij Schaakclub 
Aalsmeer in ‘t Stommeerkwartier, 
Baccarastraat vanaf 20u.
* Speelavond bij buurtver. Hornmeer 
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u. 
Koffie v/a 19.30u.
Zaterdag 20 september:
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis, 
Gerberastraat van 9.30 tot 15u.
* Feestelijke ingebruikname geres-
taureerd knipscheerorgel in Dorps-
kerk, Kanaalstraat v/a 19.30u.
20 en 21 september:
* Elfde Kunstroute Aalsmeer met 
beelden, schilderijen, fotografie, sie-
raden, keramiek, muziek en poëzie 
op 12 locaties in Aalsmeer. Zaterdag 
en zondag van 12 tot 17u.
Maandag 22 september:
* Start seizoen Film- en Videoclub 
Aalsmeer in ‘t Anker, Oosteinder-
weg 273a vanaf 20u.
* Eerste speelavond van seizoen bij 
BV Allen Weerbaar in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 19.45u.
Dinsdag 23 september:
* Sport- en spelinstuif voor ouderen 
in De Bloemhof, Hornweg van 13.30 
tot 15.30u., elke dinsdag.
Donderdag 25 september:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart met klaverjassen, jokeren 
en biljarten vanaf 13.30u.
* Ouderenkaartmiddag Oostend in 
buurthuis ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 14u.
* Met PCOB op reis door Zuid-Afri-
ka. Bijeenkomst in zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad v/a 15u.
Zaterdag 27 september:
* Darttoernooi voor jeugd in sport-
café Proosdijhal vanaf 14u.
* Rondleiding voor jeugd op Fort-
boerderij Aalsmeerderbrug v/a 15u.

Vergaderingen
Donderdag 19 september:
* Vergadering wijkraad Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 25 september:
* Beraad en raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
* Thema-bijeenkomst FNV voor jon-
geren in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.

Zaterdag verzorgt gitarist en zanger Arthur Ebelling in optreden in de Ouwe.

Film ‘De Dominee’ in De 
Oude Veiling vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag-
avond 18 september, vertoont De 
Oude Veiling voor volwassenen de 
film ‘De Dominee’ in de grote bo-
venzaal. De film gaat over de op-
komst en ondergang van een maf-
fiabaas. In het nog redelijk naïeve 
Nederland van het hippietijdperk in 
de jaren zeventig, hebben harde cri-
minelen zich ontfermd over de op-
bloeiende hasjhandel. Klaas, zoon 
van een gevoelloze maar financi-
eel zeer geslaagd zakenman, besluit 
zich ook geheel te wijden aan deze 
gemakkelijke geldmachine. Hij wil 
de grootste zijn voordat de hasj ge-
legaliseerd wordt, wat volgens hem 
nog maar enkele jaren zal duren. 
Bovenal wil hij rijker worden dan zijn 
vader. Maar de hasj wordt niet gele-
galiseerd en langzaam maar zeker 
wordt Klaas gegrepen door het ge-
weld, hoezeer hij ook meent erboven 
te kunnen staan.  Het geweld keert 
zich tegen zijn vrienden, de mensen 
waarmee hij werkt en zichzelf. Aan-
vang film 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. De film is bestemd voor 
iedereen van 16 jaar en ouder en de 
toegang bedraagt 4 euro. 

Caribische feestavond
De volgende dag, op vrijdag 19 sep-
tember, organiseert De Oude Veiling 
organiseert een sfeervolle en swin-
gende Caribische feestavond in de 
grote bovenzaal. Natuurlijk geheel 
in sfeer zal de disco van Color Para-
dise zorgen voor de muziek en een 
gezellige uitstraling. Tropische sfe-
ren zullen doen denken aan de zon-
nige stranden en palmbomen in het 
Caribische gebied. In de kleine zaal 
kunnen de bezoekers rustig en ge-
zellig zitten met een biertje of een 

lekker wijntje. Vanzelfsprekend zijn 
er zonnige cocktails verkrijgbaar. 
Ook is er tegenwoordig een aparte 
rookruimte aanwezig. Je hoeft dus 
niet buiten in de regen te staan. De 
feestavond begint om 20.30 uur en 
iedereen is van harte welkom in De 
Oude Veiling.

Zaterdag Arthur Ebeling live!
Op zaterdag 20 september komt 
in De Oude Veiling niemand min-
der dan Arthur Ebeling optre-
den. Deeze muzikant heeft ontwik-
keld tot Nederlands meest authen-
tieke, ontzagwekkende en veelzij-
dige gitarist, zanger en compo-
nist. Hij houdt overduidelijk ziels-
veel van zijn gitaar. Hij maakt zijn 
reputatie als integere meestergita-
rist keer op keer meer dan waar. Ar-
thur Ebeling’s muziek is een unie-
ke mix van rhythm and blues, roc-
kabilly en country in een jazzy saus-
je en is even tijdloos als swingend. 
Hij beweegt zich in niemandsland 
tussen Ray Charles, Eddie Cochran 
en Tom Waits. Arthur Ebeling com-
poneert liedjes die naast origineel 
en gevarieerd gewoon lekker zijn en 
klinken alsof je ze al jaren kende. In 
zijn teksten doet Arthur Ebeling le-
venswijsheid en romantiek botsen 
en hartzeer en humor smelten. Zijn 
liedjes verraden een aparte kijk op 
de wereld. Hij houdt van alledaagse 
thema’s, zoals het uit bed vallen, of, 
op zoek gaan naar de ideale vrouw. 
Kortom, oorlog en liefde. 
Het optreden van Arthur Ebeling be-
gint om 20.30 uur en de toegang is 
natuurlijk gratis. Voor de rokers is er 
een rookruimte aanwezig in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat 19. In-
formatie: tel. 0297-368378.

Bon Ami Live met zangers 
Dennis Maarssen en Debby
Aalsmeer - Het is al bijna alweer 
de laatste zondag van de maand en 
discotheek club Bon Ami maakt zich 
weer klaar voor een swingende en 
gezellige middag en avond vol live-
entertainment op zondag 28 sep-
tember. Na een daverend en warm 
optreden van de Als Je Maar Van De 
Straat Band in de maand augustus 
is deze keer het podium voor zanger 
Dennis Maarssen. Dennis heeft in 
voorprogramma’s gestaan van ve-
le bekende artiesten, zoals Wolter 
Kroes, Starkoo, Def Rhymz en is be-
kend bij de locale sportverenigin-
gen. Zijn repertoire bestaat onder 
andere uit gezellige Nederlandstali-
ge nummers van Wolter Kroes, Jan-
nes, André Hazes, Jan Smit en vele 
andere, maar een Engelstalig num-
mer gaat deze zanger ook niet uit 
de weg. De middag en avond wordt 
zanger Dennis muzikaal bijgestaan 
door zangeres Debby. Debby is 
een zangeres met een mooie, war-
me maar ook krachtige stem. Zij zal 
met haar swingende repertoire met 
nummers als I will Survive van Glo-
ria Cainor en Think van Aritha Fran-
klin etc. een goede aanvulling op 
zanger Dennis zijn. Huisdj Ger van 
den Brink zal deze middag en avond 
aanvullen met de muziek uit de ja-

ren tachtig en negentig. Dus, heb 
je zin in een swingend feestje tus-
sen leeftijdsgenoten? Kom dan op 
zondag 28 september naar disco-
theek club Bon Ami. Er een gele-
genheid om een hapje te eten, zodat 
de bezoekers niets van het enter-
tainment hoeven te missen. De deu-
ren van Bon Ami aan de Dreef gaan 
open om 16.00 uur en de entree be-
draagt 5 euro.

Biljarten, darten, knutselen en muziek

Verenigingsmarkt in en 
rond dorpshuis De Reede
Rijsenhout - Zaterdag 20 septem-
ber aanstaande wordt van 10.00 tot 
14.00 uur een verenigingenmarkt 
gehouden in Rijsenhout. In en om 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat presenteren organisaties zich 
aan de bewoners van Rijsenhout. In 
het dorpshuis zelf wordt een door-
lopend activiteitenprogramma ge-
organiseerd. Er kan kennis gemaakt 
worden met biljarten, tafeltennissen 
en darten, er wordt muziek gemaakt, 
er zijn foto’s te zien van het dorp Rij-
senhout en er draait een diavoor-
stelling over het dorp.
Voor de jeugd van Rijsenhout wordt 
een panna knock out toernooi en 

een darttoernooi gehouden. In-
schrijven hiervoor kan vanaf 9.30 
uur in De Reede. De jongste jeugd 
kan komen knutselen en zich laten 
schminken. Wethouder Horn reikt 
aan het einde van de dag de prijzen 
voor de jeugdtoernooien uit. Alle ac-
tiviteiten zijn vrij toegankelijk. 

Ook de kerken van Rijsenhout heb-
ben hun deuren open op deze dag 
en heten u/jou van harte welkom.
De dag wordt georganiseerd door 
de dorpsraad van Rijsenhout, dorps-
huis De Reede en de stichting Meer-
waarde en wordt ondersteund door 
het Oranjefonds.

Kudelstaart - De drie Wildcats, oftewel Rein (zang/gitaar), Rob (basgi-
taar) en Jan (drums) hadden afgelopen zaterdag een thuiswedstrijd. De Ku-
delstaartse band trad deze avond op in het Dorpshuis Kudelstaart. De man-
nen hadden daarmee de primeur als eerste band in het nieuwe cafégedeel-
te van het Dorpshuis te spelen. Natuurlijk hadden de rocktijgers zware con-
currentie te verduren van de feesttent in Aalsmeer. Toch kwamen er geluk-
kig nog mensen op de dampende rock van Wildcat af. Samen met gastspe-
lers Peter die snelle gitaarsolo’s uit zijn arm schudde en rapper Martijn Schild-
wacht, zorgden de ‘cats’ dat de ramen van het gebouw trilden. Het eerstvol-
gende concert geven Rein, Jan en Rob zaterdag 4 oktober in het Friese IJlst, 
in café bar It Kypmantsje.

‘Thuiswedstrijd’ Wildcat

Onofficiële pramenrace reünie
Start derde seizoen ‘Back 
in Time’ in The Beach
Aalsmeer - The boys are back in 
town! Ze zijn er weer klaar voor. Dj’s 
en gastheren Cees van der Schilden, 
Meindert van der Zwaard en Ruud 
Vismans beginnen aan een nieuw 
seizoen ‘Back In Time’ in sport- en 
evenementencentrum The Beach 
aan de Oosteinderweg. Na twee 
maanden rust zijn de heren super-
gemotiveerd om er weer een swin-
gend seizoen van te maken. Met de 
voorgaande succesvolle feestavon-
den nog in het achterhoofd waarbij 
de heren zich telkens weer konden 
verheugen op grote belangstelling 
en een hoge opkomst, wordt aan-
staande zaterdag 20 september het 
nieuwe seizoen feestelijk geopend. 
De avond wordt namelijk gecom-
bineerd met een eerste onofficië-
le pramenrace reünie. Alle deelne-
mers, officials, bestuursleden en al-
le anderen die zich nauw betrok-
ken voelen met de vorige week ge-
varen race zijn van harte uitgeno-
digd om onder het genot van een 
drankje en goede muziek, te komen 
napraten over het festijn en natuur-
lijk om een dansje te wagen op de 
dansvloer. Maar ook voor degene 
die niet zoveel op heeft met het he-
le pramengebeuren is het aanstaan-
de zaterdag een uitstekende gele-
genheid om een avondje plezier te 
maken. Tijdens ‘Back In Time’-avon-
den staan de muziek en gezelligheid 
centraal. Bekende en minder beken-
de hits uit de jaren 65 tot 95 zullen 

de revue weer passeren. In samen-
werking met X-treme showproduc-
tions worden er weer videoclips ver-
toont en indien voorradig zijn er fo-
to’s en beelden van de pramenrace 
op het grote scherm te zien.
Rond 21.00 uur zullen dj Cees en 
dj Meindert de eerste plaat op de 
draaitafel leggen en starten zij de 
muzikale reis door het jonge- en ou-
de hitverleden met bekende en min-
der bekende dansmuziek.
Ook worden dit seizoen alle succes-
volle elementen van vorig seizoen 
weer ingezet. De bekende exclusie-
ve discobar wordt weer op het po-
dium geplaatst en ook krijgt iedere 
bezoeker bij de entree weer de ‘Fa-
voriete Top 3’-verzoeknummerkaart 
uitgereikt. Deze kan ingevuld bij de 
dienstdoende dj worden ingeleverd.
Een andere gelegenheid om je ei-
gen smaak voor die avond kenbaar 
te maken, is om een bezoek te bren-
gen aan de website: www.backinti-
me.nu. Vanaf daar kan ook een ‘Mu-
zikale Favoriete Top 3’ doorgestuurd 
worden. Bovendien kan je, als het je 
leuk lijkt om een keer ‘gast dj’ te zijn 
op een ‘Back In Time’-avond, jezelf 
opgeven via deze site. Kom ook naar 
de opening van een nieuw seizoen 
‘Back In Time’ aanstaande zater-
dag 20 september vanaf 21.00 uur 
in The Beach, Oosteinderweg 247a. 
Kaartverkoop aan de deur. Entree 
slechts 5 euro en dit bedrag is inclu-
sief twee consumptiemunten.

Zaterdag in veilinghuis van Tuin:
Voorstellingen ‘Liefde in 
tijden van overspel’
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
20 september presenteert Skizzo in 
het veilinghuis van de Historische 
Tuin haar nieuwe programma ‘Lief-
de in tijden van overspel’. 
In dit programma wordt de liefde 
bejubeld en beweend, in gedich-
ten van onder andere Toon Telle-
gen, Hans Lodeizen en Annie M.G. 
Schmidt en korte verhalen. En na-
tuurlijk in muziek. Er worden lied-
jes gezongen en muziek gespeeld. 
Skizzo begeleidt zichzelf op trekhar-
monica en concertina, beide voorlo-
pers van de accordeon. 

De korte voorstellingen zijn gratis 
toegankelijk en vinden plaats om 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 
uur in het Veilinghuis van de Histori-

sche Tuin aan de Uiterweg. Meer in-
formatie over het programma vindt 
u op www.skizzo.nl.

Verkoop zaterdag en zondag 
Brocante op Van Cleeffkade
Aalsmeer - Het is dit weekend weer 
feest op de van Cleeffkade 12a. Voor 
een ieder die van serviezen, be-
stek, glazen, lampetkannen, email, 
lampenkapjes, kandelaars, sprei-
en, kussenslopen, meubels, enz. uit 
het verleden houdt, staan de deuren 
wijd open op zaterdag 20 september 

van 10.00 tot 16.00 uur en zondag 21 
september van 12.00 tot 16.00 uur. 

Vanwege de kunstroute Aalsmeer 
verzorgt KCA op zaterdag tijdens de 
brocante-verkoop vanaf 13.30 tot 
15.30 uur een muzikaal optreden 
van de ritmegroep Masongo.

Gemengd wint in Hornmeer
Aalsmeer - Voorgaande weken 
waren het de dames die met gro-
te overhand wisten te winnen tij-
dens het klaverjassen bij buurtver-
eniging Hornmeer. Nu is het een ge-
mengd koppel dat heeft gewonnen. 
En dat geeft toch weer hoop voor de 
toekomst voor de mannen. De winst 
was voor het koppel Tiny van de Pol-
der en Frits Zeldenthuis met 5486 
punten. Op twee zijn Essy van Es 
en Marja van Schip geëindigd met 
5216 punten en op drie Thijs Fokker 
en Anton van de Polder met 5048 
punten. De poedelprijs was voor het 

koningskoppel Marja van de Burgt 
en Grada Groenedijk met 3635 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Trudy Knol met 305 punten en Rina 
Tas eindigde op plaats twee met 383 
punten. De poedelprijs mocht Nel 
Schouten met 468 punten mee naar 
huis nemen. 
Aanstaande vrijdag 19 september 
organiseert BV Hornmeer weer een 
koppelavond. Klaverjassers en jo-
keraars zijn welkom in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 
3. Zaal open vanaf 19.30 uur, start 
20.00 uur.

Muziek en poezië zondag 
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Op zondag 21 septem-
ber, de tweede dag van de Kunst-
route Aalsmeer, is er muziek en po-
ezie in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat. Van 14.00 tot 18.00 
uur kunnen liefhebbers afwisselend 
luisteren naar poëzie en muziek.
ie en muziek. Een groep Aalsmeer-
se dichters lezen/dragen voor uit ei-
gen werk. Deelnemers zijn Joke Be-
rensen, Inge Burgers, Aad van Dam, 
Koos Hagen, Marcel Harting, Bram 
Landzaat en Marianne Knecht. De 
Maarten Vlymincx Band zorgt voor 
de muziek. Eigen composities gaan 
ten gehore gebracht worden. De 
toegang is gratis en u/jij bent van 
harte welkom.

De doodgraver van Wieringen
Op zaterdag 27 september presen-
teert Bacchus de theatervoorstelling 
‘De doodgraver van Wieringen’ door 
collectief De Ku(n)stmacht. Aan het 

einde van zijn leven kijkt doodgraver 
Jacob terug. Hij vertelt over de men-
sen, die hij heeft begraven, over zijn 
eenzame leven als buitenstaander 
op het kerkhof van Oosterland, over 
de vissers en dorpelingen van het 
voormalig eiland Wieringen, maar 
bovenal over de liefde. De Doodgra-
ver van Wieringen is een emotioneel, 
rauw en ontroerend verhaal van een 
man, die ondanks zijn eenzaamheid 
en tegenslagen het leven waardig 
heeft geleefd. Een verhaal over dro-
men en werkelijkheid, van passie 
en afscheid, van strijd en berusting. 
De voorstelling wordt ondersteund 
door prachtige muziek. Kaal maar 
eerlijk. Een improviserende contra-
bas, een dromerige dwarsfluit, een 
scheursax of een ruige stem. Col-
lectief De Ku(n)stmacht bestaat uit: 
Mark Zijlstra, Jasper Teule en Vic-
tor Posch. De voorstelling begint om 
21.00 uur.

Expositie tot en met 5 oktober
Hendrik Valk in Raadhuis
Aalsmeer - Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmee presenteert een mu-
seale tentoonstelling met werk van 
Hendrik Valk, verdeeld over drie pe-
rioden van zijn leven. In de eerste 
periode tot 1926 woont Valk als jong, 
bevlogen kunstenaar op verschillen-
de plaatsen in Leiden en omgeving.  
Hij vat zijn kunstenaarschap ernstig 
op: hij ziet de taak van een kunste-
naar als die van een priester/ziener, 
die de mensen de essentie achter 
de zichtbare werkelijkheid wil laten 
zien. Hij experimenteert met vorm 
en kleur in expressieve landschap-
pen en portretten, maar maakt soms 

ook uitgesproken symbolistische  
tekeningen met religieuze strekking. 
Hendrik Valk maakte vaak eerst een 
tekening, om vervolgens de com-
positie precies zo op een schilderij 
uit te voeren. Deze ontwerptekenin-
gen fungeerden als partituur voor 
het schilderij en zijn ook op de ten-
toonstelling in Aalsmeer te zien. De 
expositie van Hendrik Valk is tot en 
met 5 oktober te zien in Het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat in het 
centrum. De tentoonstelling is ie-
dere donderdag tot en met zondag 
gratis te bezoeken tussen 13.00 en 
17.00 uur.
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Film- en Videoclub start 
clubseizoen in ‘t Anker
Aalsmeer - De Film- en Videoclub 
Aalsmeer start op maandagavond 
22 september met een nieuw club-
seizoen. Filmers die overwegen lid te 
worden van de club, worden uitge-
nodigd eens vrijblijvend het sfeertje 
te komen proeven tijdens één van 
de clubavonden. Deze worden ge-
houden om de veertien dagen op 
maandagavond in gebouw ‘t Anker 
aan de Oosteinderweg 273a en be-
ginnen om 20.00 uur. 

Filmen is cool
De huidige generatie digitale vi-
deocamera’s en montageappara-
tuur maken videofilmen schijnbaar 
eenvoudig. Je maakt opnamen en 
in de pc of laptop monteer je het 
wel eventjes. Deze vele mogelijk-
heden die digitaal monteren biedt, 
kunnen er echter toe leiden dat je 
film eerder op een flipperkast be-
gint te lijken dan op een film waar 
iedereen met veel plezier naar kijkt. 
Filmen kan dan wel cool zijn, maar 
op deze manier heb je er snel ge-
noeg van. De Film- en Videoclub 
Aalsmeer is er om dat enthousias-
me er in te houden. Op reguliere 
clubavonden wordt de filmhobby-
ist een platform geboden om zijn/
haar zelf gemonteerde films te ver-
tonen. Met het deskundige com-
mentaar van de meer ervaren fil-
mers van zowel binnen als buiten de 
club kan vervolgens de kwaliteit van 
de films worden opgekrikt. Filmon-
derwerpen kunnen zeer divers zijn. 
Van eenvoudige familie- en vakan-
tievideo’s tot reportages, documen-
taires, muziekclips en speelfilms. Al-
les is mogelijk.

Nationaal en internationaal 
De Film- en Videoclub Aalsmeer is 
via de regionale Federatie van Au-
diovisuele Amateurs, FAA NH ’63 

aangesloten bij de nationale organi-
satie NOVA. Dit betekent dat je kunt 
meedoen met regionale en lande-
lijke filmwedstrijden. Als jouw film 
echt goed is dan bestaat zelfs de 
mogelijkheid dat je kunt meedoen 
met het internationale UNICA film-
festival. Een wereldoverkoepelende 
organisatie van amateurfilmvereni-
gingen die jaarlijks een tiendaags 
filmfestival organiseert waar de bes-
te amateurfilms ter wereld worden 
vertoond. Dit jaar werd dit festival 
in Marokko gehouden. In de idylli-
sche stad Hammamed was de Ne-
derlandse delegatie met vier films 
vertegenwoordigd.
 
Cursussen en lezingen
De Film- en Videoclub Aalsmeer 
stelt iedereen in staat om met me-
declubleden van gedachten te wis-
selen over hoe je een film kan op-
bouwen en vormgeven. Van idee 
tot scenario en storybord tot eind-
montage. Regelmatig worden bin-
nen de club korte cursussen gege-
ven en kan men lezingen bijwonen 
over de  verschillende aspecten van 
deze mooie hobby. Je bent nooit uit-
geleerd. Buiten de clubavonden om 
wordt er ook gewerkt aan specifieke 
opdrachten. Dit kun je alleen doen, 
maar ook samen met andere club-
leden. Voorbeeld is een geformeer-
de werkgroep die momenteel idee-
en aan het uitwerken is voor de ver-
vaardiging van een introductiefilm 
voor het in januari 2009 te organise-
ren Cinefleurfilmfestval in Aalsmeer.  
Vier deelnemende filmclubs uit de 
regio zullen tijdens dit festival strij-
den om de Cinefleurwisseltrofee.
Voor verdere informatie kan contact 
opgenomen worden met de secre-
taris: Dick van der Meulen telefoon 
0297 326344 of via de website www.
videoclubaalsmeer.nl

Concert met salsa dansdemonstratie

Nazomeren met Sonority 
en vrienden in burgerzaal
Aalsmeer - Sluit je ogen en roep 
de sfeer van de Ramblas in Barcelo-
na op. Je zintuigen worden geprik-
keld als je ’s avonds gaat flaneren 
op straat. Geurig gekruid eten, oog-
strelende mozaïeken, muzikanten 
en living statues. Dit is wat Sono-
rity voor ogen heeft voor haar con-
cert op zaterdag 27 september met 
de titel ‘Nazomeren met Sonority en 
vrienden. Het belooft een vrolijke en 
nazomerse avond te worden met 
een gevarieerd programma. Naast 
natuurlijk een spetterend optreden 
van Sonority zal het koor ook twee 
nummers laten horen die samen 
met vrienden van de koorleden eer-
der zijn ingestudeerd. Verder staat 
er een bruisende salsa dansdemon-
stratie door Crema Latina op het 
programma en kan er in de pauze 

door liefhebbers meegedaan wor-
den aan een Merengue workshop.
Sonority staat voor dit optreden on-
der leiding van dirigent Rutger van 
Leyden en de begeleiding is in han-
den van Jan Raadgever. De burger-
zaal van het gemeentehuis wordt 
geheel in zomerse sferen gebracht 
zodat de bezoekers zich op de Ram-
blas van Barcelona waant. De aan-
vang is om 20.15 uur en de koffie 
staat klaar vanaf 19.45 uur.
Wilt u dit spektakel zeker niet mis-
sen? Bestel dan snel kaarten bij 
Marja van der Jagt, telefoon 0297-
329279 of per email info@sonority.
nl. Ook aan de zaal tijdens de con-
certavond zijn kaarten verkrijgbaar. 
Kosten 10 euro, inclusief alle con-
sumpties, donateurs en jeugd tot 16 
jaar betalen 7,50 euro. 

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

sen aan bod. Het voordeel van we-
relddansen is dat het zo afwisselend 
is. Soms iets met een partner, dan 
weer los of in een kring. Er zal aan-
dacht zijn voor nieuwe dansen, die 
met elkaar aangeleerd worden. Ook 
voor mensen die meer willen gaan 
bewegen en daarbij graag genieten 
van muziek en dans, is deze activi-
teit weer eens wat anders. Het is ta-
melijk intensief, daarom is er altijd 
een pauze. Men neemt zelf iets te 
drinken mee. De kosten zijn 54 eu-
ro (leden 48 euro) per halve cursus. 
Dit is tot eind 2008. Voor informatie 
en aanmelden: tel. 0297-322479 of 
020-6436334.  

Shantykoor De Brulboeien heet u/jou welkom. Foto Anko Splinter.

Nog enkele leden gezocht
Shantykoor De Brulboeien 
houdt open repetitieavond
Aalsmeer - Het Aalsmeerse shan-
tykoor De Brulboeien is een rela-
tief  klein mannenkoor, dat onder 
muzikale begeleiding van de ac-
cordeonisten Cor Trommel en Gon-
ny  Schellingerhout met veel plezier 
regelmatig zeemansliederen en an-
dere meezingers ten gehore brengt 
voor een divers publiek. Ter verster-
king van het koor worden nog enke-
le enthousiaste leden gezocht. Gere-
peteerd wordt er meestal op woens-
dagavonden met een onbestemde 
frequentie, mede afhankelijk van de 
agenda. Een optimale kwaliteit van 
de uitvoering wordt nagestreefd, 
waarbij echter de gezelligheid en 
flexibiliteit niet in het gedrang mo-

gen komen. Anders gezegd: er wor-
den aangrijpende zeemansliede-
ren ten gehore gebracht, waarna de 
tranen even weggespoeld moeten 
worden en er niet altijd op de tijd 
wordt gelet. 

Op woensdag 24 september vanaf  
20.30 uur wordt bij één van de leden 
een open repetitie gehouden op het 
volgende adres: Steenwijkerveld 20 
in De Kwakel. Iedereen is van har-
te welkom om al of niet mee te zin-
gen en zich eventueel als potentieel 
lid te melden. Voor een hapje en een  
drankje (tegen een kleine vergoe-
ding) wordt gezorgd, maar dat had 
u al wel begrepen.

Drumfanfare Melomanie op 
weg naar 40-jarig jubileum
Rijsenhout - De repetitieavon-
den van de majorettes en muzi-
kanten van drumfafare Meloma-
nie uit Rijsenhout zijn weer begon-
nen in dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat.
Drumfanfare Melomanie bestaat uit 
een groep enthousiaste majoret-
tes en muzikanten waaronder ook 
jeugdleden die voornamelijk optre-
dens verzorgen in de Haarlemmer-
meer. Op de woensdagmiddag oe-
fenen de beginnende blokfluitleer-
lingen en de gevorderden van het 
afgelopen seizoen, terwijl de rest 

van de fanfare wekelijks op maan-
dag bijeen komt van 19.00 tot 22.00 
uur. Heeft u na het lezen van dit 
stukje ook zin om een muziekinstru-
ment te gaan spelen of wil uw doch-
ter wil bij de majorettes? Kom een 
keertje kijken bij de drumfanfare op  
de maandagavond. Volgend jaar, in 
2009, bestaat Melomanie 40 jaar. 
Nu reeds wordt gewerkt aan een 
feestelijk programma voor dit jubile-
um. Voor verdere informatie kunt u 
natuurlijk ook bellen met het secre-
tariaat, Kitty van der Luit, tel. 0297-
328385.

Lemo gaat wéér los!
Aalsmeer - In navolging van het 
superfeest in oktober vorig jaar is 
er besloten om ook in 2008 een edi-
tie van ‘Lemo gaat los’ te organise-
ren. Op zaterdag 18 oktober gaat 
in sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg opnieuw een evenement 
plaatsvinden met de ‘glossy’ uitstra-
ling zoals dat van Lemo verwacht 
mag worden. Een prachtig aange-
klede ruimte met een veelbelovende 
line-up aan artiesten waaronder de  
Alsjemaar van de Straatband, lan-
delijk bekende dj’s, waaronder Je-
roen Nieuwenhuize, en als hoofdact 
Van Velzen met zijn band. Ook is er 
een horecaplein waar genoten kan 
worden van diverse versnaperingen, 
waaronder vers bereide cocktails en 
luxe snacks en hapjes. Dit zijn dé in-
grediënten van wat weer een onver-
getelijke avond moet worden. Ver-
geleken met de vorige editie is er 
echter wel één en ander vrij ingrij-

pend veranderd. Zo is de toegangs-
prijs drastisch verlaagd en is het all-
inclusive concept los gelaten. Het 
assortiment aan dranken is hetzelf-
de gebleven en het culinaire gebeu-
ren is zelfs uitgebreid. Zo bepaald 
ieder voor zich wat er deze avond 
uitgegeven wordt. De organisatie 
gaat er vanuit zo de nodige aanpas-
singen gedaan te hebben om be-
zoekers aan te trekken die quali-
ty-time willen. Een goed georgani-
seerd evenement in een veilige en 
mooie omgeving, met oog voor de-
tails en een puur feestelijke atmos-
feer. Welkom bij Lemo gaat wéér los 
2008! Het feest begint om 20.00 uur 
en duurt tot de klok van 01.00 uur. 
De website; www.lemogaatlos.nl zal 
binnenkort weer actief zijn.
De kaartverkoop start in de derde 
week van september. Voorverkoop 
adressen worden op de site bekend 
gemaakt. 

Stralend zonnetje tijdens 
tweede shantyfestival
Leimuiden - Onder een blauwe he-
mel en een stralende zon heeft zon-
dag 14 september het tweede Ra-
bo-shantyfestival plaatsgevonden in 
Leimuiden en Leimuiderbrug. Ruim 
duizend shanty liefhebbers kon-
den genieten van prima gezongen 
shanty’s en seasongs welke ge-
bracht werden door de shantyko-
ren ‘t Kraaiennest, Nortada, De IJs-
selmannen, De Ringvaarzangers en 
de Marconisten. 
Vanaf 13.15 uur werd het reeds aan-
wezige publiek vermaakt door een 
dweilorkest uit Alphen aan de Rijn. 
Deze muzikanten brachten de stem-
ming er goed in. Tijdens dit optreden 
kwamen de deelnemende shanty-
koren al zingende  naar het Dorps-
plein waar het festival voor Leimui-
den plaats zou vinden. 
Klokslag twee uur opende de loco-
burgemeester van Jacobswoude, de 
heer Vink, dit festival. Hij prees het 
shantykoor de Marconisten voor de 
voortreffelijke organisatie en hij was 
verheugd dat dit festival in zijn ge-
meente plaats vond. Na deze ope-
ning nam de voorzitten van de Mar-
conisten de microfoon over en na de 
loco-burgemeester bedankt te heb-
ben werd Roeland van der Hoorn 
op het podium uitgenodigd. Roe-
land was ooit de jongste shantyzan-
ger en vanaf de oprichting van het 
koor vertolkte hij de solo in De Zui-
derzeeballade. 
Helaas heeft hij nu de leeftijd dat 
hij de baard in de keel krijgt en zijn 

heldere jongensstem verdwenen is. 
De voorzitter bedankte hem voor 
zijn inzet en overhandigde hem een 
aandenken namens het koor. Hier-
na ging het festival van start. In een 
strak schema werkten de koren hun 
programma af. 
Tussen het podium in Leimuiden en 
het podium in Leimuiderbrug wer-
den de koren vervoerd per boot. Tij-
dens deze tocht werd aan boord 
door de koren uit volle borst gezon-
gen zodat men al op afstand kon 
horen dat de koren in aantocht wa-
ren. Zowel in Leimuiden als in Lei-
muiderbrug kwam het publiek ruim-
schoots aan haar trekken en werd 
uit volle borst mee gezongen. Rong 
19.00 uur had elk koor zich drie 
maal gepresenteerd en kon de fina-
le op het dorpsplein beginnen. Alle 
deelnemende koren namen plaats 
op het podium waarna deze samen 
met het publiek De klok van Arne-
muiden, Hoor je het ruisen der gol-
ven en Het kleine café aan de ha-
ven uit volle borst zongen. Nadat de 
voorzitter de sponsoren, die dit fes-
tival hadden mogelijk gemaakt, had 
bedankt richtte hij zich nog even tot 
het publiek. 
Hij bedankte hen voor hun enthou-
siasme en applaus wat elk koor in 
ontvangst mocht nemen. De Marco-
nisten kunnen terug kijken op een 
geslaagd festival en de voorberei-
dingen voor het derde Rabo-shan-
tyfestival zullen dan ook binnenkort 
starten.

Speelmiddag bij 
BV Oostend
Aalsmeer – Afgelopen donderdag 
11 september is de eerste speel-
middag voor ouderen gehouden bij 
buurtvereniging Oostend. De hoog-
ste eer bij het klaverjassen is be-
haald door de heer D. Tromp mt 
5432 punten. Op twee is M. Tulp ge-
eindigd met 5270 punten, op drie 
mevrouw Van der Sluis met 5058 

punten, op vier mevrouw R. van de 
Stelt met 4976 punten en op vijf de 
heer Buskermolen met 4940 pun-
ten. Bij het rummicuppen is de eer-
ste plaats behaald door mevrouw 
Kriebel. Mevrouw Kuin eindigde op 
de tweede plaats en de poedelprijs 
mocht mevrouw Vreeken in beslag 
nemen. 
De volgende speelmiddag is op 
donderdag 25 september in buurt-
huis Het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat. Aanvang 14.00 uur, zaal 
open vanaf 13.30 uur.

Nieuw bij De Werkschuit
Kom op cursus paverpol!
Aalsmeer - Maandag 22 septem-
ber van 20.00 tot 21.30 uur start De 
Werkschuit met een nieuwe cur-
sus paverpol. Paverpol is een milieu 
vriendelijke textielverharder op wa-
terbasis waarmee je de mooiste din-
gen kunt doen. Het hecht op elk na-
tuurlijk materiaal, zoals textiel, leer, 
hout, papier steen, beton en gips, 
maar ook op piepschuim kun je als 
basis gebruiken. In het eerste deel 
van de cursus gaan de deelnemers 
een oude vaas pimpen. Wat is er 
leuker dan een oude vaas die je niet 
meer gebruikt, om te toveren tot een 
waar kunstwerk. Met behulp van 
paverpol kun je een ware metamor-
fose van je vaas bewerkstelligen. Ie-
dere vaas is te gebruiken, mits het 
geen kunststof is. Daar hecht pa-

verpol niet op. In het tweede deel 
van de cursus , gaan de deelnemers 
een zittend beeld maken. Met be-
hulp van elektriciteitsdraad en alu-
miniumfolie wordt een frame ge-
maakt. Dan drappeer je in paverpol 
gedrenkte stroken in s tof van een 
oud t-shirt en je creëert de mooi-
ste beelden. Je hoeft geen talent te 
zijn om toch een prachtig beeld te 
maken. Na uitharding is het beeld 
weerbestendig, het kan dus gerust 
buiten staan. Folders over het cur-
susaanbod van De Werkschuit lig-
gen voor jong en oud klaar bij het 
gemeentehuis, de bibliotheken, het 
zwembad en boekwinkels. Voor in-
formatie en opgave: Margot Tepas, 
telefoon 0297-340150 of margot.te-
pas@printex-int.com.

Bluesgiganten treden op 
bij Bikes ‘n Blues
Amstelveen - James Harman en 
Gene Taylor draaien al zo’n veertig 
jaar mee aan de top in de wereld 
van de Blues. Deze twee wereldbe-
roemde doorgewinterde muzikan-
ten staan zaterdag 20 september 
on stage bij Bikes ’n Blues. Na het 
overweldigende succes vorig jaar in 
mei, heeft de organisatie besloten 
om ze nog een keer naar Amstel-
veen te halen. Gene Taylor, geboren 
in 1956 in Californië speelde al op 
jonge leeftijd de blues op de piano.
Op latere leeftijd speelde hij met on-
der andere Canned Heat, The Blas-
ters, en toerde hij bijna veertien jaar 
met de al even beroemde Fabulous 
Thunderbirds de hele wereld over.
James Harman, geboren in 1946 
in Alabama begon zijn carrière als 
zanger én man op de bluesharp 
in 1962. Icepick James, genoemd 
naar z’n eigen Icepick producti-
ons, heeft maar liefst veertien W.C. 
Handy Blues Awards nominaties 
mogen ontvangen. James heeft in 
meer dan 18 landen opgetreden en 
is goed voor zo’n 250 optredens in 
een jaar waaronder de allergroot-

ste bluesfestivals op deze aardbol. 
James heeft een heerlijke stem, lek-
kere songs, geweldige teksten en 
zo’n lekker “swampy” swingende 
mondharmonica. Toert al jaren door 
de States, is af en toe in Europa en 
dan nu samen met zijn grote vriend 
Gene Taylor in Amstelveen. De sa-
menwerking tussen deze twee ou-
we rotten loopt als een rode draad 
door hun leven, zowel op het podi-
um als in de studio. Supertrots is de 
organisatie van Bikes ’n Blues dat 
ze benaderd zijn voor een optre-
den van deze twee bluesgiganten 
mét band op hun bluespodium. Ook 
de andere leden van de band be-
horen tot de top van de Nederland-
se bluesscene; Op gitaar de Ame-
rikaanse Clay Windham, op bass 
Lord Julius van de Backbones en op 
drums de alom bekende Peter Kem-
pe van The Juke Joints! Een absolu-
te aanrader om eindelijk James Har-
man en Gene Taylor, in deze fantas-
tische samenstelling, in een intie-
me sfeer te mogen zien én horen in 
Amstelveen. Meer informatie: www.
bikesnblues.nl.  
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Her en der
Aalsmeer - Wie bedenkt er nou 
toch van die gekke dingen in de ge-
meente? Eerder al de verkoop van 
het Oude Raadhuis. Nu zijn er weer 
het kappen van schitterende bo-
men in Kudelstaart en in de Horn-
meer bedacht, terwijl de bomen niet 
eens ziek schijnen te zijn. Een aantal 
woonark bewoners met een recre-
atie vergunning is al jarenlang door 
de gemeente gedoogd, maar wor-
den nu met strenge maatregelen ge-
confronteerd. Kan daar geen begrip-
volle maatregel voor bedacht wor-
den? Op advies van de stichtingen 
het KCA en Oud Aalsmeer aan de 
gemeente moeten sommige dorps-
gezichten beschermd worden. Dat 
mag je een deskundig advies noe-
men. Echter, het college luistert wel 
naar het advies maar doet vervolgens 
toch haar eigen zin. Niks bescherm-
de dorpsgezichten. 
De sloten in het Lijnbaangebied wer-
den kort geleden dichtgegooid i.v.m. 
de komende bebouwing. Met visjes 
en al. Wie bepaalt dat er dingen zo en 
zo gebeuren? Dat er bij de Cactus-
laan toch een bedrijfsgebouw komt?

Jaren geleden besloot de gemeen-
teraad om het uitzicht op de West-
einderplassen niet meer te verdich-
ten. Onder andere het terrein aan 
de Kudelstaartseweg waar de fir-
ma Koek was gevestigd, zou ‘open’ 
blijven. Wat een vergissing, natuur-
lijk wordt het volgebouwd. Net zo 
goed als het gebied achter de vroe-
gere Pannebar. Als je als vreemdeling 
onze gemeente bezoekt weet je niet 
eens dat Aalsmeer en Kudelstaart ei-
genlijk zo fantastisch aan het water 
liggen en dat daar schitterende na-
tuurgebieden zijn. Waar is er nog een 
vrije uitkijk over de plassen of over 
de Ringvaart? Een vrije uitkijk over 
de Ringvaart is er wel vanaf de Haar-
lemmermeer, vanuit Aalsmeer is dat 
vanaf de mr. Jac Takkade, de Pont-
weg, het einde van de Oude Spoor-
dijk en aan de Kanaalstraat: het is op 
één hand te tellen. Het Oosteinder-
poeltje is ‘openbaar’ te zien vanaf de 
Takkade. Met de grote en kleine poel 
is het niet veel beter. Daarom is het 
zo fijn dat er een prettig recreatiege-
bied is: het zg. surfeiland.

Het duurt eigenlijk veel te lang eer 
daar aangepakt wordt. Het nadeel 
ervan is dat daardoor de kosten ook 
weer omhoog gaan. Maar van het 
woord ‘overschrijding’ kijken we al-
lang niet meer op. In het dorp is er 
ook weer een financiële overschrij-
ding van de oorspronkelijk geraam-
de kosten te melden. Daar is 585.000 
euro extra nodig. Alleen de brug al 
gaat 85.000 euro extra kosten. Nu 
moet ik daar niet over zeuren, ik wil-
de daar over de kerkweteringsloot 
zelf een brug terug hebben. Alleen 
vraag ik me dan weer af hoe het mo-
gelijk is dat er naast het reeds eer-
der geraamde bedrag opeens weer 
zoveel extra kosten bijkomen. Nu is 
een van de genoemde kostenstijgin-
gen het verwijderen van de oude fun-
deringen van de toenmalige brug. Ik 
zou zeggen: laat maar lekker zitten. 
Bij die drie andere verdwenen brug-
gen zitten de funderingen er ook nog 
steeds. Daar hebben we toch ook 
geen last (meer) van? Ik had ge-
hoopt dat er weer zo’n brug terug 
zou komen als de brug van toen...

Er zitten in het bedrag van 585.000 
euro ook wat ‘vreemde’ kosten. Bij-
voorbeeld het verplaatsen van de 
bushalte. Is dat niet voor rekening 
van Connexxion? En zo niet, waarom 
kost dat zoveel?! Begrijp me goed, ik 
vind het prima dat de Van Cleeffkade 
aangepakt wordt. Ook daar heeft het 
té lang geduurd. Maar waarom, wie 
bedenkt zoiets, moet er een nieu-
we brug extra komen vanaf de Van 
Cleeffkade naar het Stokkeland en 
andersom? Dat zou niet nodig zijn 
omdat het Stokkeland goed bereik-
baar is. Met deze brug erbij vergroot 
je mogelijke problemen door meer 
sluipverkeer; door meer aantrekking 
van scooters en brommers. De oor-
spronkelijke bewoners van het vrien-
delijke houten huisje op het Stok-
keland, roeiden altijd met hun boot-
je over naar de Van Cleeffkade. Je 
weet nog wel, dat was kweker Alder-
den en zijn vrouw. Een brug daar is 
niet nodig. Spaar dat geld nu maar uit 
voor betere dingen, zoals een gede-
gen onderhoud van de aloude bloe-
menschuur die daar staat en tot een 
dorpsgezicht behoorde. Een nieuwe 
brug daar beschouw ik als een Zaan-
se Schans effect. Het is namaak en 
heeft geen karakteristieke waarde.

Coq Scheltens

Van de hak 
op de tak

Gebroken dijbeen
Rijsenhout – Een 4-jarig jongetje is 
zaterdagmiddag gewond geraakt op 
de Aalsmeerderdijk. Hij rende plot-
seling de weg op, waar op dat mo-
ment een 32-jarige vrouw uit Rijp-
wetering reed. Zij kon een aanrij-
ding niet meer voorkomen. Het jon-
getje, een inwoner van Amstelveen, 
is met een gebroken dijbeen naar 
het ziekenhuis vervoerd. 
De politie stelt een onderzoek in. 

Aalsmeer - Vanaf het schooljaar 
2011-2012 is een maatschappelijke 
stage voor leerlingen van het voort-
gezet onderwijs (VO) verplicht.
De achterliggende gedachte van 
deze stage is dat jongeren zich in-
zetten voor andere mensen en op 
die manier kennismaken met de sa-
menleving. Daarnaast ervaren ze 
hoe het is om verantwoordelijkheid 
te nemen voor een ander. 
De stage, geïnitieerd vanuit Den 
Haag, worden ingevuld in het be-
drijfsleven. Gemeenten krijgen de 
taak vragen uit het onderwijs naar 
stageplaatsen te koppelen aan het 
bedrijfsleven. Burgemeester en wet-
houders zullen hierover een conve-

nant sluiten, waar de ‘makelaarsrol’ 
van de gemeente in wordt vastge-
legd. Andere partijen als schoolbe-
sturen en vrijwilligerscentrale Car-
danus wordt tevens verzocht te par-
ticiperen. In dit convenant worden 
financiering en prestatie-afspraken 
vastgelegd.
Die makelaarsfunctie van de ge-
meente zal overigens een regionaal 
karakter krijgen. Immers, Aalsmeer-
se jongeren gaan naar scholen in de 
naburige regio en jongeren die bui-
ten Aalsmeer wonen, bezoeken het 
voortgezet onderwijs hier. Stage lo-
pen bij een bedrijf buiten Aalsmeer 
behoort dan dus tot de mogelijkhe-
den. 

Gemeente koppelt aan bedrijfsleven

Maatschappelijke stage voor 
VO-leerlingen straks verplicht 

Drenkelingen al opgepikt!
Hulpdiensten in actie 
voor omgeslagen boot
Aalsmeer - Afgelopen zondag 14 
september rond kwart voor 6 in de 
avond is een boot omgeslagen op 
de Westeinderplassen. Omstanders 
alarmeerden gelijk via 112 de hulp-
diensten. De brandweer en de poli-
tie arriveerden spoedig met wagens 
en de boot. Ter versterking werd het 

duikteam van Amstelveen opgeroe-
pen en zocht de politie in een he-
likopter ook mee vanuit de lucht. 
Bij de omgeslagen zeilboot wer-
den door de brandweer en de politie 
echter geen mensen aangetroffen. 
Gevreesd werd dat de twee water-
sporters ergens richting land zwom-

                                                                                                                                    Foto’s: Ronald van Doorn.

Aalsmeer - Onlangs besloten bur-
gemeester en wethouders van 
Aalsmeer, over voorstellen van de 
stichtingen KCA en Oud Aalsmeer 
(leden van de gemeentelijke mo-
numentencommissie), dat er geen 
Beschermde Dorpsgezichten ko-
men. Maar waarom wilden en wil-
len beide stichtingen dat eigenlijk? 
Het is duidelijk dat het cultuurhisto-
rische karakter van het centrum van 
Aalsmeer zwaar onder druk staat. 
Het bestemmingsplan Dorp blijkt 
bescherming te bieden aan rijksmo-
numenten en gemeentelijke monu-
menten, maar daarmee houdt het 
ook meteen op. Veel mooie woor-
den over gebieden met cultuur-
historische waarden die ‘gehand-
haafd moeten worden, dan wel wor-
den versterkt. Nieuwe ontwikkelin-
gen dienen zich te voegen in de be-
staande ruimtelijke structuur’, aldus 
het bestemmingsplan. Maar mooie 
woorden bieden geen gemeente-
lijke bescherming.  Zeker niet als 
dat loze woorden blijken, getuige 
de gang van zaken rond Bescherm-
de Dorpsgezichten. De delen van 
Aalsmeer met een monumentstatus 
genieten dus enige vorm van be-
scherming, maar het aanzicht van 
Aalsmeer is veel meer dan die los-
se delen en zelfs meer dan de som 
van die delen. Om ook andere as-
pecten van het dorp in bescherming 
te kunnen bieden, heeft de stich-
ting Oud Aalsmeer, in overleg met 
de gemeente en na raadpleging van 
de Aalsmeerse bevolking, een lijst 
Historisch Waardevol opgesteld. Om 
de som der delen toch een beetje 
bescherming te bieden, wilden Oud 
Aalsmeer en KCA gebruik maken 
van de mogelijkheid van Beschermd 
Dorpsgezicht. Curieus genoeg bleek 
die nog niet te zijn opgenomen in 
de gemeentelijke monumentenver-
ordening van Aalsmeer. En dat ter-
wijl aanpalende gemeenten als Am-
stelveen, Uithoorn en Haarlemmer-
meer dat wel hadden gedaan. Dus 
stelden Oud Aalsmeer en KCA in-
middels alweer een jaar geleden 
in de gemeentelijke monumenten-

commissie voor om die lacune te 
vullen en zelf met een voorstel voor 
beschermde dorpsgezichten te ko-
men. Daar ging de gemeente mee 
akkoord. 
 
Onbeantwoord en genegeerd 
Op 26 februari 2008 werd het voor-
stel voor de invulling van twee be-
schermde dorpsgezichten ‘Gezicht 
rond de dorpskerk’ en ‘Langs de 
ontginningsbasis’, voorzien van fo-
tografische ondersteuning, door de  
twee stichtingen schriftelijk inge-
diend bij het college van B&W van 
Aalsmeer. Daarna bleef het een he-
le tijd stil. In die periode van een 
half jaar dat ons verzoek in behan-
deling was, blijkt uit de lokale me-
dia dat er in de Dorpsstraat plan-
nen worden gesmeed die haaks 
staan op onze plannen voor een be-
schermd dorpsgezicht. Bovendien 
staan ze haaks op de uitgangspun-
ten van het bestemmingsplan. Ver-
ontrust benaderen we de gemeen-
te weer schriftelijk. Hier wordt toch 
niets doorkruist? 
Het antwoord volgt 14 augustus 
2008. In een brief van B&W waar-
in de beschermde dorpsgezichten 
worden afgewezen, wordt als een 
van de redenen aangevoerd dat er 
‘reeds bestaande sloop- en nieuw-
bouwplannen in de Dorpsstraat zijn.’ 
Op het moment dat wij ons voor-
stel voor beschermde dorpsgezich-
ten indienden, was er helemaal 
geen sprake van ‘bestaande plan-
nen’. Laat staan dat de gemeente 
daar al (zo blijkt uit de brief) ‘me-
dewerking aan heeft toegezegd of 
akkoord heeft bevonden.’ Het is wel 
heel toevallig dat het traineren van 
de behandeling van de bescherm-
de dorpsgezichten derden de mo-
gelijkheid heeft geboden om plan-
nen te ontwikkelen en in achterka-
mertjes daar al toestemming voor te 
krijgen. Let wel: op een moment dat 
nog geen enkel van de ‘bestaande 
plannen’ in de officiële procedures 
is gebracht. En terwijl ons verzoek 
maar bleef liggen. Er staat in de uit-
eindelijke brief van de gemeente 

Aalsmeer aan de stichtingen Oud 
Aalsmeer en KCA dat een 
beschermd dorpsgezicht helemaal 
niet mogelijk is omdat het niet is op-
genomen in de gemeentelijke mo-
numentenverordening. Nou breekt 
onze klomp! Bekend is dat er bin-
nen de gemeente Aalsmeer slecht 
gecommuniceerd wordt, maar dat 
het zo erg zou zijn... 

Kort door de bocht 
Wij citeren uit de Nieuwe Meerbode 
over de afwijzing door B&W. ‘Nul op 
het rekest dus voor Oud Aalsmeer 
en KCA. Politieke partijen kunnen 
hier niets aan veranderen. Het is 
een besluit van B&W en komt niet in 
de raad!’ Hier gaat het college wel 
heel erg kort door de bocht. Men 
zou toch moeten weten dat er in Ne-
derland zoiets bestaat als een du-
aal stelsel. Daarmee moet voorko-
men worden dat een college de ge-
meenteraad monddood maakt. Ie-
der z’n eigen verantwoordelijkheid. 
Wij spreken onze volksvertegen-
woordigers aan op hun verantwoor-
delijkheid. Zij zijn het die uiteinde-
lijk het bestemmingsplan goedkeur-
den. Dus zij zijn het ook die moeten 
reageren als het college van B&W 
besluiten neemt, ze voorbereidt of 
eraan meewerkt als die strijdig zijn 
met het door de raad goedgekeurde 
bestemmingsplan.  
Tenslotte: uit bovenstaande blijkt 
dat er het een en ander schort 
aan de procedures, afstemming en 
communicatie binnen de gemeen-
te. De stichtingen Oud Aalsmeer en 
KCA willen dit enerzijds ter discus-
sie stellen, maar ook anderzijds in 
gesprek blijven met de gemeente 
om ervoor te zorgen dat er verbe-
tering op deze terreinen optreedt. 
Als stichtingen maken wij leerpro-
cessen door die uitmonden in voort-
schrijdend inzicht. Waarom niet ook 
bij de gemeente? 

Jan Willem de Wijn, namens 
stichting Oud Aalsmeer, en Ber-
ry Philippa, namens de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer.

Open brief KCA en Oud Aalsmeer aan gemeenteraad

Onbeschermde dorpsgezichten: 
de wereld op z’n kop!

men of mogelijk door de kou bevan-
gen waren. Een tweede duikteam, 
uit Hoofddorp, werd ingeschakeld. 
Na een uur kregen de hulpdiensten 
de melding dat de twee mensen van 
de omgeslagen zeilboot opgepikt 
waren door een andere boot en al 
veilig op het droge waren gebracht.
Het ging dus om een loos alarm. De 
drenkelingen waren al gered. De 
brandweer en de politie konden in-
pakken, evenals de ambulance van 
VZA. Ook de duikteams, en de ve-
le kijkers, keerden huiswaarts. “Ge-
lukkig, ze zijn terecht”, klonk her en 
der opgelucht.

Aalsmeer - Op maandag 15 sep-
tember heeft wethouder Ronald 
Fransen het startsein gegeven voor 
autodelen in de gemeente. Op het 
Drie Kolommenplein heeft hij het 
bord voor de parkeerplaats voor de 
‘deelauto’ de goede richting opge-
draaid. De wethouder moest hier-
voor op een trapje klimmen en 
draaide om de klus volledig te kla-
ren ook de bouten strak aan. Au-
todelen of autodaten is een initia-
tief van ConnectCar. Dit bedrijf is al 
enige jaren bezig om het autode-
len met name in de kop van Noord-
Holland bekend te maken. Gedeeld 
autogebruik bevordert het selectief 
gebruik van de auto. 

Geen vaste lasten en onderhoud
De deelauto voorkomt de aanschaf 
van een eerste of tweede auto of 
maakt de keus om de auto weg te 
doen laagdrempeliger. In het laat-
ste geval daalt het autogebruik met 
20 à 30 procent. Autodelen sluit 
goed aan bij actuele problemen als 
duurzaamheid, CO2-reductie, par-
keerproblemen in woonwijken en 
efficiënt gebruik van de openbare 
ruimte. De gebruiker wordt een ge-
makkelijke manier geboden om ge-
bruik te maken van een luxe perso-
nenauto, zonder de kosten te heb-
ben van vaste lasten en onderhoud. 
Toch staat de auto 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week voor de 
gebruikers klaar. Reserveren is 24 
uur per dag mogelijk, zelfs tot en-
kele minuten voor vertrek. Annule-
ren is gratis en er wordt geen borg 

gevraagd. Betaling geschiedt ach-
teraf via de bank of de giro. Auto-
delen kan zowel privé als zakelijk. 
ConnectCar biedt twee soorten au-
to’s aan, een  Opel Corsa voor vier 
personen en een Opel Zafira auto-
maat waarin zeven personen kun-
nen plaatsnemen.

Ook in Kudelstaart
In het centrum is nu dus één auto-
dateplaats, op het Drie Kolommen-
plein. In de Stommeer komen twee 
autodateplaatsen, in de Hornmeer 
en in het centrum van Kudelstaart 
elk één en in Oost voorlopig ook 
één. In Nieuw Oosteinde zullen 
meer autodateplaatsen worden ge-
maakt wanneer meer woningen 
worden opgeleverd. Het aantal lo-
caties kan overigens worden uitge-
breid indien het aantal deelnemers 
in een gebied dit nodig maakt. 
ConnectCar heeft ook een locatie in 
de Visserstraat 8 op bedrijventerrein  
Hornmeer bij het filiaal van KAV Au-
toverhuur. Dit omdat ConnectCar 
een dochterfirma is van KAV Auto-
verhuur. Verder is ConnectCar sinds 
8 september op de Bloemenveiling 
in Aalsmeer met twee auto’s gestart. 
Dit om het bedrijfsleven kennis te 
laten maken met het autodelen. De 
voertuigen staan op parkeerdek 23. 
En ConnectCar gaat verder de re-
gio in. Want nu Aalsmeer is voorzien 
gaan ook deelauto’s geplaatst wor-
den in Uithoorn en Amstelveen.
Lid worden of wil u meer informa-
tie? Kijk dan op www.connectcar.nl 
of bel met 020-3119898.

Wethouder geeft startsein 
‘autodelen’ in Aalsmeer

Wethouder Ronald Fransen moest het trapje op om het bord van ConnectCar 
op het Drie Kolommenplein de juiste richting op te draaien.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
en Haarlemmermeer bieden samen 
met Connexxion gratis busvervoer 
aan op zaterdag 20 september. In 
het kader van de Week van de Voor-
uitgang willen beide gemeentes het 
openbaar vervoer onder de aan-
dacht brengen als goed alterna-
tief voor autogebruik. De gemeen-
te Aalsmeer wil graag meewerken 
aan initiatieven om kritisch autoge-
bruik te stimuleren. Door het aan-
bieden van gratis busvervoer op 
deze zaterdag 20 september kun-
nen Aalsmeerse burgers ondervin-
den hoe gemakkelijk het is om met 
de bus te reizen en veel bestemmin-
gen te bereiken zijn. Wanneer u op 
deze dag binnen de gemeentegren-
zen van beide gemeentes op een 
bus stapt hoeft u niet te stempelen. 
Dus als u binnen de grenzen van de 

Haarlemmermeer en Aalsmeer blijft 
kunt u de hele dag gratis de bus ge-
bruiken. Let wel, het nachtvervoer 
is niet gratis. Als u wél de gemeen-
tegrens overgaat, bijvoorbeeld naar 
Haarlem, Amstelveen, Uithoorn of 
Amsterdam, moet u op de terugweg 
wel gewoon stempelen. Dit kan ook 
heel erg goedkoop als u gebruik 
maakt van de Meerrittenkaart Am-
stelland Meerlanden van Connexxi-
on. Het ritje terug kost dan maar 1 
euro per persoon. Een Meerritten-
kaart heeft 10 ritten, kost 10 euro 
en is te koop bij de chauffeurs en bij 
de voorverkoopadressen van Con-
nexxion. De  Meerrittenkaarten zijn 
tot en met 31 mei  2009 geldig. Meer 
informatie over de deze gratis bus-
dag en de Meeerrittenkaart Amstel-
land Meerlanden is te vinden op 
www.connexxion.nl

Aandacht voor openbaar vervoer
Gratis met de bus zaterdag!
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Demoraces met auto’s 
en motoren groot succes

HiBRA trekt 
12.000 bezoekers
Aalsmeer - De zevende editie van de Historische Bloemen Race 
Aalsmeer (HiBRA) was afgelopen zondag een groot succes. Door het 
goede weer trokken de demonstratieraces met historische motoren 
en rallyauto’s ruim 12.000 bezoekers. De nieuwe hoofdsponsor Flynth 
kijkt tevreden terug op het Aalsmeers motor- en autosportevenement.  
Voor het eerst werden dit jaar bij de HiBRA ook demonstraties gege-
ven met rallyauto’s. De junioren van het KNAF Talent First Team en 
Adri Moree uit Uithoorn lieten op het stratencircuit op bedrijventer-
rein Hornmeer hun rijkunsten aan het toegestroomde publiek zien. 
Flynth accountants en adviseurs, die dit jaar als hoofdsponsor bij het 
evenement betrokken raakte, zag de auto’s als een mooie aanvulling 
op de demonstraties met motoren. Ook naast het circuit was van alles 
te beleven. Zo kon op het terrein van Horticoop plaatsgenomen wor-
den in ING Formule 1-simulatoren om te ervaren hoe het is om als ra-
cer over een circuit te rijden. Verder werden demonstraties met quad’s 
gegeven en zorgden Auto Maas, Auto Bouw Service uit Kudelstaart 
en Mercedes G-Center uit Bovenkerk voor spectaculaire presentaties. 
Voor de allerkleinste bezoekers stond een springkussen klaar. En ui-
teraard was aan de innerlijke mens gedacht. Op het tweede festival-
plein waren broodjes en drankjes te koop.

Zijspan Bokaal
De hoofdsponsor was ook de naamgever van de Flynth Zijspan Bo-
kaal. Deze werd gewonnen door Dirk Kruyt  en zijn maat Nol uit Noor-
den op hun Trabant. Flynth en de organisatie van de HiBRA kijken te-
vreden terug op een zonder incidenten verlopen evenement. De spon-
sor en organisatie werken nu langzaam toe naar een nog succesvol-
lere HiBRA 2009. Met foto’s nog even nagenieten van deze ‘luidruch-
tige’ uitsmijter van Aalsmeer Festival.

Hans de Jong en Jos Schouten van Flynt reiken de 
Flynth Zijspanbokaal uit aan de winnaars Dirk en Nol. 
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Volgend jaar speciale 15e editie
“Feestweek was één van 
de gezelligste tot nu toe”
Aalsmeer - Hij is super tevreden 
over het verloop van de viertien-
de editie van de Aalsmeerse Feest-
week. Henk Sietsema, eigenaar van 
café de Praam, is vol lof over de be-
zoekers en zijn leuke groep vrijwil-
ligers. “Het was één van de gezel-
ligste feestweken tot nu toe.” Bui-
ten het incident van het biergooi-
en op de donderdagavond zijn alle 
middag- en avondfestiviteiten prima 
verlopen. Tijdens de avond van de 
miss Aalsmeer verkiezing op don-
derdag vonden zeven jongeren uit 
De Kwakel het leuk om bier te gooi-
en naar eerst miss Aalsmeer Jolien 
Meijer en burgemeester Pieter Lit-
jens en later ook naar Jeroen van de 
Boom. De zanger gaf aan dit niet te 
kunnen waarderen en toen voor de 
tweede keer een glas werd gegooid 
hield Van de Boom het voor gezien. 
Hij verliet het podium, de vele fans 
die juist vol verwachting waren van 
zijn optreden achterlatend. “Jammer 
dat een groepje het verpest voor zo 
veel anderen”, aldus een reactie van 
een tentbezoekster. Het bestuur van 
de Feestweek noemt het bier gooi-
en op de site onbeschoft. “Wij vra-
gen ons echt af waarom het nodig is 
om je niet te gedragen. Jeroen van 
de Boom kost tegen de 7.000 eu-
ro voor een half uur optreden. De 
schade voor een stichting als de 
feestweek is dan ook enorm, want 
dit geld krijgen we niet terug en is 
weg.” De zeven biergooiers zijn don-
derdagavond gelijk de tent uitgezet 
en hebben te horen gekregen niet 
meer welkom te zijn. Het incident 
heeft het landelijke nieuws gehaald 
en er is zelfs een grap over gemaakt 
in een landelijk dagblad. Tijdens 
Aalsmeer Festival op woensdag-
avond is overigens ook met bier ge-

gooid naar de gitarist van de Huck-
sters. Zijn instrument is behoorlijk 
beschadigd geraakt. Wel hulde aan 
deze muzikant, er werd een ande-
re gitaar aangereikt en de solo is 
uitgespeeld! Voor de rest geen on-
getogen woord van Sietsema over 
het verloop van de feestweek. “We 
hebben genoten van de afgelopen 
week. Voor het eerst in de geschie-
denis van de feestweek waren zo-
wel de donderdag- als de vrijdag- 
en zaterdagavond ruim voor aan-
vang uitverkocht. We hadden elke 
avond ongeveer 2.500 bezoekers. 
De tent was iets groter dan vorig 
jaar. En, vrijdag en zaterdag zijn pri-
ma, zonder incidenten, verlopen. Wij 
willen alle bezoekers, vrijwilligers, 
sponsors en omwonenden hartelijk 
bedanken voor deze topweek.” 
Volgend jaar wordt alweer voor de 
vijftiende keer de Aalsmeerse Feest-
week georganiseerd en het bestuur 
wil tijdens dit lustrum een program-
ma presenteren waar velen zich in 
kunnen vinden. “In ieder geval komt 
Jan Smit op zaterdagavond en we 
zijn nog bezig om pianist Van Velzen 
met band te boeken. Verder willen 
de hele week Aalsmeerse bands la-
ten optreden in de voorprogramma’s 
van de artiesten”, vervolgtt Sietse-
ma. “Wat we contracteren hangt ook 
af van de wensen van de bezoekers. 
Op de site doen wij een oproep en 
wensen ten aanzien van artiesten 
voor volgend jaar te mailen.” Over 
vijf weken start het bestuur met de 
voorbereiding voor het vijftien ja-
rig bestaan, dus wacht niet te lang 
met jouw/uw wens. Surf naar www.
feestweek.nl voor meer informatie 
en, ook leuk, voor de vele foto’s ge-
maakt door de heren en dames van 
0297-nieuws!

Miss Aalsmeer Jolien: “Het 
was een geweldig weekend” 
Aalsmeer - “Het geweldige week-
end is voorbij! Op donderdag 11 
september ben ik gekozen tot Miss 
Aalsmeer 2008. Samen met acht an-
dere missen hadden we de dag van 
ons leven”, vertelt Jolien Meijer. En 
ze vervolgt: “’s Middags werd ons 
haar geföhnd, gestyld of in de krul-
len gezet door Knappe Kappers uit 
Aalsmeer. Nog met de rollers in onze 
haren liepen we door naar de feest-
tent waar het dan ook écht ging ge-
beuren! Heel spannend. Na een ge-
zellig etentje met de meiden werd 
het tijd om ons zelf in de make-up 
te zetten, ons om te kleden voor de 
eerste ronde. Dit werd mede moge-
lijk gemaakt door kledingzaak LLink 
uit de Marktstraat. De laatste hand 
werd aan ons haar gelegd en we 
were ready to go! De tweede ronde 
had te maken met de spreekwoor-
den/gezegde ronde. Dit werd van 
het thema afgeleid van de Pramen-
race (SPIE); horen, zien, zwijgen en 
2008 andere gezegdes. Mijn gezeg-
de was: beter een vogel in de hand, 
dan 10 in de lucht met een knipoog 
naar vliegtuigen. Wat totaal op mij 
slaat als luchtvaartdienstverlener 
in opleiding. De laatste ronde, de 

mooiste ronden. We werden in een 
flits allemaal prinsessen die straal-
den op het podium. Ook deze ron-
de zou bekend worden, wie de nieu-
we miss van Aalsmeer werd. Ik werd 
geen derde, geen tweede. Iets wat 
ik totaal niet verwachtte gebeurde: 
De nieuwe burgemeester zei ‘Er kan 
er maar één de mooiste zijn en die 
komt uit Kudelstaart’ gevolgd door 
mijn naam.  En ik schrok aaaaaaaah, 
ik ben het geworden, wat schoot de 
adrenaline door mijn lichaam. Wat 
een geluk, wat leuk! Het was niet te 
bevatten. Ik heb zoveel leuke reac-
ties gekregen”. Jolien wil tot slot nog 
iedereen bedanken! Van LLink tot 
en met Knappe Kappers, Spie, Hi-
bra races, Feestweek Aalsmeer en 
de sponsors die alles hebben mo-
gelijk gemaakt om de Feestweek te 
laten draaien. Met nog even een ex-
tra spotlight op Lindy en Patricia van 
Feestweek Aalsmeer, die de steun- 
en toeverlaten van de missen in spé 
waren op de donderdagavond, het 
publiek en haar ouders. “Het was 
een geweldig weekend en ik heb 
ontzettend genoten! Dit is iets wat 
ik nooit meer ga vergeten”, besluit 
Miss Jolien.

Jolien Meijer met burgemeester Pieter Litjens tijdens start van pramenrace.

Bingo tijdens Praamontbijt
Aalsmeer - Het jaarlijkse Praam-
ontbijt zaterdagmorgen was ook dit 
jaar weer een smakelijk succes. De 
loods bij Het Drijfhuis aan de Uiter-
weg vormde traditiegetrouw het dé-
cor om ‘een goede bodem te leg-
gen’. Velen lieten zich de diver-
se broodjes, eieren en koffie goed 
smaken. Rond de klok van half ne-
gen werd een gigantische rij voor 
het buffet waargenomen. Eenmaal 
het bordje volgelegd met vers brood 
zochten de ontbijters een van de ve-
le lange tafels op. 
Het loont de moeite om bij het ont-
bijt aanwezig te zijn want hier wordt 
altijd nog een opdracht onthuld en 
moeten de captains iets inleveren. 
Nu bleek dat een jerrycan gevuld 
met precies 6,6 liter water te zijn. De 
opdracht had te maken met een kin-
derfiets die SPIE-bestuursleden die 
morgen uitpakten. De akoestiek van 
de grote hal zorgde dat iet ieder-
een goed verstond wat de bedoe-
ling was maar het Bingo-spel tijdens 
het eten leverde weinig problemen 
op. Een grappig onderdeel van het 
ontbijt, dat ook nog prijzen op kon 
leveren. 
Of Miss-Aalsmeer Jolien, die ook 
aanwezig was, haar Bingo-kaart 
snel vol had, is niet bekend. Het spel 

was van korte duur want er volgde 
nog een lange dag, tot slot. Om half 
10 hadden alle teamcaptains hun 
buik wel rondgegeten en was het 
‘op naar de start!’

Dit weekend, zaterdag 20 en zondag 21 september

Meer dan 100 deelnemers 
aan Kunstroute Aalsmeer
Aalsmeer - Meer dan honderd 
deelnemers kent de KCA-kunstrou-
te die dit weekend, zaterdag 20 en 
zondag 21 september, plaatsvindt 
op de Uiterweg en in het Centrum. 
Beide dagen zijn in totaal twaalf lo-
caties te bezoeken en hier is tussen 
12.00 en 17.00 uur van alles te zien 
en te doen. De officiële opening van 
de kunstroute 2008 wordt zaterdag 
om 11.00 uur verricht door burge-
meester Pieter Litjens op de locatie 
Uiterweg 94, jachthaven Otto (lo-
catie 1). Vanaf 10.30 uur is ieder-
een van harte welkom. In de loods 
van de jachthaven exposeren liefst 
23 kunstenaars. Schilderijen, teke-
ningen en grafiek zijn te bewon-
deren van Araun Gordijn, Claudet-
te de Jong, Annelie Klein Sprok-
kelhorst, Simon Kramer, Nina Lau-
ra, Lego Lima, Cathy van der Meu-
len, Jeanette Olree, Jacqueline van 
der Plaat, Rijnhard Schregardus, 
Michel Sehstedt, Coenraad Smit, 
Lous Stuijfzand en Gregorio Valle-
jo. Beelden zijn er van de hand van 
Wies Brommer, Anne Porcelijn, San-
sia en Karina Tan. Verder toont Sa-
bine Louis toont keramiek en Milly 
Brouwer keramiek, glazen en klei-
ikonen. Verder zijn er sieraden en 
sculpturen van Mirjam Jakubow-
ski en Natalie Hoogeveen en foto’s 
van Edwin Biesheuvel. De catering 
op deze locatie wordt verzorgd door 
café Sportzicht. Beide dagen wordt 
de kunstroute hier opgeluisterd met 
muziek. Op zaterdag brengen van 
11.15 tot 12.15 uur Merel en Lennert 
eigentijdse muziek met jazzy onder-
toon en van 14.00 tot 16.00 uur laat 
het Aalsmeers Jazz Kwartet van zich 
horen. Zondag wordt de muziek ver-
zorgd om 12.00 uur door ritmegroep 
Djembikkels en van 14.00 tot 16.00 
uur door een fluitensemble onder 

leiding van Judith Glasbeek. Muziek 
met Keltisch tintje staat op het pro-
gramma.

Locatie 2 is de Uiterweg 235, jacht-
haven Persoon. Hier exposeren
Mark van Kuppevelt met beelden en 
Josine van Erp en Monic Persoon 
met foto’s. In het Ketelhuis worden 
poffertjes geserveerd. Op zaterdag 
is er een demonstratie van het ou-
de smidsambacht door Jos Persoon. 
De muziek hier wordt zaterdag van-
af 15.00 uur verzorgd door de Kado-
band en zondag treedt vanaf 14.00 
uur Hein Meijer, alias Little Boogie 
Boy, op.

Locatie 3 is de Uiterweg 185, atelier 
van Karin Borgman. Karin exposeert 
schilderijen en grafiek. In het Polijst-
paleis werkt Nanette Kuijpers, die 
dit jaar afgestudeerd is aan de ke-
ramiekopleiding SBB in Gouda. Op 
het terras kunnen bezoekers genie-
ten van appeltaart.

Locatie 4 is de Uiterweg 125, jacht-
haven De Oude Werf.
Wessel Bezemer toont hier bron-
zen beelden,  Joop Koopman kera-
miek, Marc Lange sieraden, Mery 
Voorn schilderijen en Anneke Har-
ting keramiek. Er is een espressobar 
met leuke mokjes. Zondag om 15.00 
uur komt in de oude botenloods het 
Aalsmeers Smartlappenkoor ‘Denk 
aan de Buren’ zingen.

Locatie 5 is Uiterweg 90a, atelier 
van Elize Eveleens. Elize exposeert 
foto’s in samenwerking met foto-
graaf Wilfried Overwater. Rob Plattel 
toont ‘natural art’ creaties en Connie 
Fransen acrylschilderijen. Er wordt 
koffie en thee geschonken. Zater-
dag om 15.30 uur komt flamenco-

gitarist Yorgos Valiris langs en ook 
zondag is hier live muziek te zien en 
te horen..

Locatie 6 is Uiterweg 32, de Histo-
rische Tuin. In de kassen en schuren 
exposeren Frans Beelen met sie-
raden, Hetty de Boer met beelden, 
panelen en tekeningen, Criss Esser 
met viltkunstwerken, Jan Faber met 
schilderijen, Marion Kieft met objec-
ten en fotografie, Greet Leuven met 
beelden en schilderijen, Elis Ver-
meulen met installatie- en viltkunst 
en Margriet Zwarthoed met kera-
miek. De kunstroute wordt zaterdag 
van 12.00 tot 17.00 uur opgeluisterd 
met voorstellingen door Skizzo op 
trekharmonica en zang en zondag 
van 14.00 tot 16.00 uur brengt Cor 
Trommel op accordeon muziek uit 
het leven.

Locatie 7 is Dorpsstraat 9, Het Ou-
de Raadhuis. Hier is een expositie 
te zien met schilderijen en tekenin-
gen van Hendrik Valk (1897-1986). 
Ook is hier beide dagen een work-
shop voor kinderen. De tuin is tij-
dens de kunstroute omgetoverd tot 
een openluchtatelier! Zelf letters 
ontwerpen en versieren met bla-
deren, dieren, figuren of patronen. 
Het creatieve team van de Kinder-
kunstzolder staat klaar om kinderen 
in de leeftijd van 6 tot 12 jaar te be-
geleiden, beide dagen van 14.00 tot 
16.00 uur. Allerlei materiaal, zoals 
krijt, verf, papier en de mooiste ge-
kleurde stoffen liggen klaar om mee 
aan de slag te gaan! De resultaten 
van deze workshop worden direct 
getoond op de zolder van Het Ou-
de Raadhuis.

Locatie 8 is Chrysantenstraat 44, 
galerie Coq Scheltens. Hier zijn af-

wisselende schilderijen, tekeningen 
en keramiek te zien van de zes kun-
stenaars Engelien van der Weijden, 
Liesbeth Eilders, Franz Meisl, Coq 
Scheltens, Carla Huson en Marjo-
lien van der Zwaard. Het werk hier 
is ook te koop. Tevens wacht de be-
zoekers een zg. kunstgrabbelta-
fel waarop voordelige aanbiedin-
gen, uiteraard zolang de voorraad 
strekt, op nieuwe eigenaars wach-
ten. Er wordt koffie en thee ge-
schonken. Bij mooi weer is het ter-
ras geopend.

Locatie 9 is het Stokkeland, het ke-
ramiekatelier van Carla Huson. In de 
oude bloemenschuur op deze idylli-
sche plek aan het water in het cen-
trum toont de keramiste nieuw en 
niet eerder vertoond werk.

Locatie 10 is Gerberastraat 4, cul-
tureel café Bacchus. In Bacchus 
kan alleen op zondag van 14.00 tot 
18.00 uur afwisselend geluisterd 
worden naar poëzie en muziek. De 
Aalsmeerse dichters Joke Berensen, 
Inge Burgers, Aad van Dam, Koos 
Hagen, Marcel Harting, Bram Land-
zaat en Marianne Knecht lezen/dra-
gen voor uit eigen werk. De Maar-
ten Vlymincx Band brengt eigen 
composities ten gehore. 

Locatie 11 is Stommeerweg, de 
watertoren. Hier is een tentoonstel-
ling te zien van werk gemaakt door 
leerlingen van de Zuidooster en Sa-
men Een.

Locatie 12 is Stommeerweg, ga-
lerie Sous-Terre. In de voormali-
ge waterkelder is werk te zien van 
een grote verscheidenheid: figu-
ratief, realistisch, abstract van ver-
schillende kunstenaars. In de tuin 
een uitgebreide verzameling beel-
den, eveneens in allerlei stijlen en 
materialen.

Bezoekers van de kunstroute wordt 
aangeraden lopend of op de fiets te 
komen. Wel kan geparkeerd wor-
den op het Praamplein, Raadhuis-
plein, Drie Kolommenplein, en het 
parkeerterrein van de Rabobank, in-
gang Uiterweg.
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Zaterdag tijdens atelierroute
Burgemeester Litjens helpt 
Zonnebloem een handje!
Aalsmeer - Burgemeester Pieter 
Litjens had voor de veiling in Ku-
delstaart zijn tijd ingezet op lot num-
mer 277. De Zonnebloem Aalsmeer 
heeft dit lot gekocht en mag nu ge-
bruik maken van de diensten van 
de eerste burger. De burgemeester 
heeft te kennen gegeven graag iets 
voor de Zonnebloem te willen doen 
en gaat nu helpen Zonnebloemlo-
ten te verkopen. Tijdens de jaarlijk-
se atelier route dit weekend zal de 
burgemeester op zaterdag 20 sep-
tember aanwezig zijn in de Histori-
sche Tuin om Zonnebloemloten te 
verkopen. Dus wie nog geen Zon-
nebloemlot heeft, kom naar de His-
torische Tuin en koop een lot bij de 
burgemeester.

Extra kleur
De zonnebloem heeft in 2007 ex-

tra kleur gegeven aan het leven van 
zieke en gehandicapte mensen. Zo 
kregen 64.500 zieken en gehan-
dicapten regelmatig bezoek, ruim 
5000 meer dan in 2006. En de af-
gelopen week zijn door het gehele 
land zonnebloemen uitgedeeld.
Meer dan 295.000 Zonnedagen 
werden georganiseerd voor in to-
taal 126.500 fysiek beperkte deel-
nemers. En het aantal hulpbehoe-
vende vakantiegangers nam toe tot 
7.600. 
De Zonnebloem heeft sinds enige 
tijd Zonnebloem LinQ, de jongere 
tak van de organisatie. 
Daarmee kunnen gehandicapte jon-
geren vanaf 18 jaar gezamenlijk op 
stap, bijvoorbeeld naar het strand, 
theater, voetbalwedstrijd, musea of 
een picknick. 
Voor informatie bel of mail naar Le-

Ria en Gerard Ubink bij de Sam’s kledingcontainer.

Kudelstaarters al 30 jaar actief voor kledinginzameling

Gouden vrijwilligers voor 
Sam’s ‘Mensen in Nood’
Kudelstaart - Vorige week zijn de 
families Ubink en Rekelhof uit Ku-
delstaart door Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood in het zon-
netje gezet. Zij zijn namelijk bei-
den al zo’n dertig jaar actief voor 
de kledinginzameling voor Mensen 
in Nood. Alice Custers, medewerk-
ster van Sam’s Kledingactie, on-
derscheidde hen daarom met een 
gouden erespeld van de stichting. 
De heer en mevrouw Ubink zijn al 
sinds halverwege de jaren zeven-
tig vrijwilliger. Gerard Ubink vertelt: 
”Het is vroeger allemaal begonnen 
via het missie comité. We zamelden 
toen vodden en kleding in. De op-
gehaalde spullen werden door zo’n 
twaalf dames gesorteerd, waaron-
der mijn vrouw, en de goede kleding 
ging naar Mensen in Nood. Toen 
de vodden niets meer waard wer-
den, zijn we alleen kleding blijven 
ophalen. Twee keer per jaar deden 
we dat. We verspreidden eerst huis-
aan-huis folders met de aankondi-
ging van de inzamelactie en haal-
den later de kleding op. De ingeza-
melde kleding werd in onze schuur 
opgeslagen totdat Mensen in Nood 
het kwam ophalen. Zo werd er twee 

keer per jaar zo’n 3.000 à 4.000 kilo 
kleding ingezameld.” 

Kledingdepot aan huis
Sinds vorig jaar augustus hebben 
Gerard en Ria Ubink een kledingde-
pot aan huis. “De inzamelingsactie 
was gestopt en we wilden toch dat 
de mensen hun kleding aan Men-
sen in Nood konden blijven geven.” 
Nu kunnen kledinggevers het hele 
jaar door terecht bij de familie Ubink 
aan de Mijnsherenweg 46. De heer 
Ubink heeft zelf een container ge-
maakt, die staat vooraan op de op-
rit. Mensen kunnen hier hun zakken 
in gooien.

Zo’n 1.000 kilo per jaar
Ook de familie Rekelhof aan de He-
renweg 32 is al zo’n dertig jaar ac-
tief als vrijwilliger bij de kledingin-
zameling. Ook zij ontvingen de gou-
den erespeld. Mevrouw Rekelhof 
vertelt: “Ook wij zijn er via de missie 
werkgroep ingerold. Toen die op-
hield met de kledinginzameling ble-
ven de mensen vragen waar ze met 
hun kleding terecht konden. Van lie-
verlee zijn we zo een depot gewor-
den. De zakken worden meestal op 

de oprit onder de overkapping neer-
gezet en wij bergen ze vervolgens 
in huis op totdat Sam’s Kledingactie 
voor Mensen in Nood ze komt op-
halen.” Jaarlijks wordt er zo’n 1.000 
kilo kleding aan de Herenweg op-
gehaald.
 
Project in Congo
De opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat momenteel naar een 
voedselzekerheidsproject van Cor-
daid Mensen in Nood in Congo. 
Binnen dit programma tracht men 
de ondervoeding van de lokale be-
volking structureel te veranderen. 
Zo worden niet alleen noodzake-
lijke voedingssupplementen gege-
ven, maar worden mensen ook be-
kend gemaakt met het tijdig opspo-
ren van ondervoeding en krijgen ze 
onderricht om op oefenakkers di-
verse gewassen te verbouwen. In-
woners van Kudelstaart en omstre-
ken kunnen het hele jaar door hun 
kleding brengen naar de kledingde-
pots van de families familie Ubink 
en Rekelhof. Meer informatie over 
Sam’s Kledingactie op www.sams-
kledingactie.nl of u kunt bellen met 
tel. 073-687.10.60

De familie Rekelhof is getrakteerd op de gouden erespeld.

Weer primeur voor Stichting:
Boek Oud Aalsmeer in 
onbekende werken 
Aalsmeer - Vandaag start de voor-
intekening op een boek dat eind no-
vember verschijnt en dat niemand 
in Aalsmeer kan of mag missen. 
Het wordt een full colour, prachtig 
vormgegeven standaardwerk met 
meer dan tweehonderd onbeken-
de afbeeldingen van Aalsmeer. Het 
ruim tweehonderd pagina’s tellende 
boek wordt door de stichting Oud 
Aalsmeer uitgegeven ter gelegen-
heid van het veertigste levensjaar 
van de stichting. Voorzien van een 
harde kaft, is dit kloeke boek toe-
passelijk getiteld: ‘Oud Aalsmeer in 
onbekende werken’. 
Het is de eerste maal dat in Neder-
land een historische vereniging een 
intensieve inventarisatie maakt bij 
meer dan honderd personen en in-
stellingen. Het is tevens voor het 
eerst dat deze ‘bottom up’ benade-
ring leidt tot de samenstelling van 
een boek dat bestaat uit ruim twee-
honderd acryl- en olieverfschilde-
rijen, gouaches, aquarellen en te-
keningen in inkt, pastel, potlood tot 

aan wandkleden toe uit ruim hon-
derd collecties. Van kunstig tot 
kunst. Criteria zijn bijvoorbeeld dat 
Aalsmeer, Kudelstaart of Calslagen 
herkenbaar in beeld is gebracht en 
dat de afbeeldingen niet eerder ge-
publiceerd zijn.

Uniek voor Aalsmeer
Die ruim tweehonderd werken zijn 
zo onbekend omdat ze veelal een-
malig en dus uniek zijn en dan ook 
nog ’s bij privépersonen thuis han-
gen. Oud Aalsmeer is er vooral dank-
zij Jan Ran in geslaagd maar liefst 
ruim 500 van deze stukken te inven-
tariseren en digitaal vast te leggen. 
En uit die hoeveelheid is door een 
commissie van Oud Aalsmeer een 
selectie gemaakt van ruim twee-
honderd werken. 
De redactie van het boek ligt bij Jan 
Willem de Wijn die de inhoud com-
pleteert met  interviews met zeven-
tien mensen die Aalsmeer in beeld 
hebben gebracht. 
Dat levert een prachtige tijdop-

name op van een schilderachtig 
dorp. Overigens worden ook enke-
le portretten van Kudelstaarters en 
Aalsmeerders in het boek opgeno-
men. De eenmaligheid en de kwali-
teit van het afgebeelde zorgen voor 
een geweldig boek. 
De oudste afbeelding van 1655 en 
de jongste van 2008 hebben ge-
meen dat Aalsmeer in beeld de 
hoofdrol vervult. 

Expositie in Oude Raadhuis
Aansluitend op de publicatie van 
‘Oud Aalsmeer in onbekend werken’ 
door Oud Aalsmeer, zal de stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) 
een expositie organiseren in het 
Oude Raadhuis. De basis voor die 
tentoonstelling wordt gevormd door 
een selectie van de ruim tweehon-
derd werken die in het boek worden 
opgenomen. 
Deze expositie, die op 29 november 
wordt geopend, is een nieuwe ui-
ting van de samenwerking tussen 
beide stichtingen. Afgelopen week-
end was de Open Monumenten dag 
met ‘Sporen uit het Aalsmeerse ver-
leden’ met het aantrekkelijke gids-
je ook al een resultaat van jaarlijkse 
samenwerking van de twee stich-
tingen.

Intekening start vandaag
Vanaf vandaag is het voor iedereen 
mogelijk om via de website www.
stichtingoudaalsmeer.nl in te teke-
nen op dit unieke boek. Begunsti-
gers van de stichting Oud Aalsmeer 
krijgen volgende week bij het kwar-
taalmagazine Oud Nuus ook nog 
een speciaal voorintekeningformu-
lier. Het boek verschijnt eind no-
vember in een beperkte oplage. 
Maar voorintekening biedt de ga-
rantie dat u het boek ontvangt. Bo-
vendien biedt vooraf intekenen een 
prijsvoordeel. In de winkel gaat dit 
kloeke boek 49,50 euro kosten, 
maar bij voorintekening slechts 45 
euro. Voorintekenen kan uitsluitend 
tot 10 oktober. 
Half november wordt via de loka-
le media bekend gemaakt waar en 
wanneer de vooraf bestelde boeken 
kunnen worden opgehaald.

nie Rondema, tel. 322670, e-mail le-
nie.loe@kabelfoon.nl. 
U kunt het Zonnebloemwerk ove-
rigens ook steunen door voor mi-

nimaal 12 euro per jaar per jaar lid 
te worden .
 Aanmelden via www.zonnebloem.
nl of tel. 0900-5000-4000.

Feest in de Urbanuskerk
Bovenkerk - Afgelopen zondag-
middag vierde de Stichting Vrienden 
van de Bovenkerkse Urbanus haar 
15-jarig jubileum met zang, orgel-
spel en mooie woorden. De Vrien-
denstichting heeft in haar 15-jarig 
bestaan van zich doen spreken door 
de organisatie van  tientallen Urba-
nus-concerten. en andere culture-
le activiteiten, waaronder bijzondere 
excursies naar andere monumenta-
le bouwwerken van Pierre Cuypers. 
Daarnaast ondersteunt de Stichting 
het kostbare onderhoud van het 
kerkgebouw. De stichting heeft dit 
de afgelopen 15 jaar kunnen rea-
liseren dankzij de trouwe financië-
le bijdrage van donateurs. Aange-
zien bij een verjaardag een cadeau 
hoort, heeft de vriendenstichting 
een cheque aan de kerk overhan-
digd voor de aanschaf van nieuwe 
stoelen voor het koor. Om het jubi-
leum luister bij te zetten zijn prach-
tige kerstkaarten gedrukt met na-
tuurlijk de Bovenkerkse Urbanus-
kerk als stralend middelpunt. De 

eerste kerstkaarten werden tijdens 
de jubileumviering aangeboden aan 
burgemeester van Amstelveen, de 
heer J.van Zanen. 
De kerstkaarten zullen in de ko-
mende maanden verkrijgbaar bij de 
stichting, zie  voor verdere informa-
tie ook www.VriendenBovenkerk-
seUrbanus.nl.        

Met PCOB op 
stap in Afrika
Aalsmeer - De eerste bijeenkomst 
van het nieuwe seizoen  houdt de 
PCOB op donderdag 25 september. 
Met beeld en verhalen neemt de 
heer Ger Heester uit Gorkum de be-
zoekers mee op zijn reizen in Zuid-
Afrika. De middag begint om 15.00 
uur en is in de grote zaal van Zorg-
centrum Aelsmeer aan het Molen-
pad.

Foto-expositie weekeinde 4 en 5 oktober

Boek over watertoren Aalsmeer
Aalsmeer - De watertoren van 
Aalsmeer staat dit jaar tachtig jaar 
fier aan de Westeinderplassen. Het 
is een baken voor de watersport en 
een beeldmerk voor Aalsmeer. 
Ondanks de herkenbaarheid van het 

ruim vijftig meter hoge bouwwerk 
was de drinkwatertoren lange tijd 
alleen voor personeel van het Pro-
vinciaal Waterleidingbedrijf Noord-
Holland (PWN) toegankelijk. 
Pas in 2002 werd de watertoren, met 

dank aan Stichting Aalsmeer 2000, 
regelmatig opengesteld voor pu-
bliek. 
Voor het eerst konden geïnteres-
seerden kennis maken met het 
Aalsmeerse rijksmonument. De ge-
schiedenis van de watertoren vroe-
ger en nu is vooral in foto’s vastge-
legd. In het weekeinde van 4 en 5 
oktober wordt in de watertoren van 
Aalsmeer een foto-expositie gehou-
den met allerlei verschillende foto’s 
van de watertoren. 
De expositie bevat onder andere fo-
to’s van de bouw van de toren in 
1927 en moderne foto’s van de wa-
tertoren in verschillende weersom-
standigheden. 
De foto-expositie wordt mede mo-
gelijk gemaakt door Combi Foto 
Kruyt. Op zaterdag wordt een se-
lectie van tien uitvergrote foto’s ge-
veild. De opbrengst van de veiling 
komt ten goede aan de watertoren. 
De foto’s die dat weekeinde geëx-
poseerd worden, staan ook in het 
boek ‘Op eenzame hoogte’ over de 
watertoren. 
Het boek dat als ondertitel ‘De wa-
tertoren van Aalsmeer 1928-2008’ 
draagt, wordt op zaterdag 4 okto-
ber gepresenteerd. Het boek dat is 
geschreven door Constantijn Hoff-
scholte en Pieter van der Meer geeft 
een compleet beeld van het verhaal 
van de watertoren. Het boek begint 
bij de aanleiding om de waterto-
ren te bouwen en vertelt dan steeds 
meer over de geschiedenis van het 
bijzondere bouwwerk. 
Zo wordt ook uitgebreid stilgestaan 
bij de architect Hendrik Sangster, de 
man die in Nederland twintig water-
torens ontwierp. 
Het boek geeft met tekst en meer 
dan 90 foto’s een mooi beeld van 
de prachtige toren die als het mees-
terstuk van Sangster wordt gezien. 
‘Op eenzame hoogte’ is het week-
einde van de expositie in de water-
toren al te koop.
 Kijk voor meer info op: www.ct-
choffscholte.nl.

De watertoren van Aalsmeer bij de bouw in 1927. Bron: Archief PWN.
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Kijken wat mensenhanden van aluminium kunnen maken

Eerste, officiële paal voor 
nieuwe hal Gouwerok
Aalsmeer - Diegene die Aalsmeer 
binnen rijdt over de Aalsmeerder 
brug zal binnenkort een behoorlij-
ke verandering van het aanzicht van 
de gemeente opvallen. Daar waar 
voorheen één mooi gevormde be-
drijfshal links naast de brug stond 
beginnen zich binnenkort de con-
touren af te tekenen van een twee-
de loods. 
Op maandag 15 september is bij 
Jachtwerf Gouwerok door oud-di-
recteur A.G. Gouwerok officieel de 
eerste paal geslagen voor de nieuw-
bouw. De hal wordt 68 meter lang, 
17 meter breed en krijgt een nok-
hoogte van 15 meter.

Sinds 1955
Toen Jasper Gouwerok (3e genera-
tie scheepsbouwer) in 1977 de hui-
dige scheepsbouwhal opende was 
dat een enorme stap voorwaarts 
voor het bedrijf. 
Al vanaf 1955 was Gouwerok ge-
vestigd in Aalsmeer, maar de loca-
tie aan de Dorpsstraat 79 was echt 
te klein geworden. Daarom werd uit 
gekeken naar een nieuwe locatie en 
deze werd gevonden, eveneens aan 
de Dorpsstraat, maar nu aan de an-
dere kant van de N201. In de hal van 
32 meter lang was het mogelijk om 
aan meerdere projecten tegelijk te 
werken. Een tiental jaar later (1986) 

bleek echter dat de schepen waar-
voor Gouwerok het casco bouwde 
steeds langer werden waardoor een 
uitbreiding van 20 meter noodzake-
lijk was. In 2003 werd de hal nog-
maals met 16 meter verlengd waar-
mee de totale lengte op 68 meter 
kwam.
 In de hal worden aluminium cas-
co’s en bovenbouwen van 20 tot 
60 meter lang gebouwd. Deze cas-
co’s bouwt Gouwerok in opdracht 
van verschillende werven zoals 
Kon. De Vries Scheepsbouw en Van 
Dam Nordia hier in Aalsmeer, Vit-
ters Shipyard in Zwartsluis of Roy-
al Huisman in Vollenhove. Gouwe-

rok heeft zich volledig gespeciali-
seerd in het bouwen in alumini-
um wat voor de jachten een enor-
me gewichtsbesparing ten opzich-
te van staal betekent. De jachten 
zijn volledig ‘Custom Built’ wat in-
houdt dat ieder schip apart ontwor-
pen en gebouwd wordt naar wens 
van de klant.
 
Soort catamaran
Doordat de laatste jaren het meren-
deel van de jachten die Gouwerok 
in opdracht krijgt tussen de 40 en 
60 meter lang is, ontstond opnieuw 
de wens tot meer ruimte. Gouwerok 
kan op dit moment één zo’n groot 
casco tegelijk bouwen. 
In de eind fase van zo’n project zou 
het echter een stuk efficiënter zijn 
als alvast begonnen kan worden 
aan het volgende project. Met de 
bouw van de tweede hal wordt dit 
mogelijk. 
Als straks de beide hallen in ge-
bruik zijn, is het pand een beetje te 
vergelijken met een catamaran: de 
twee hallen die even lang zijn vor-
men de drijvers welke zijn verbon-
den door het middenschip waar-
in de voorzieningen als de machi-
ne werkplaats, kantoren, de kanti-
ne en de wasruimte geplaatst zijn. 
Het fraaie ontwerp is van de hand 
van het Aalsmeerse architectenbu-
reau Pannekoek.
 
Zaterdag open dag
De orderportefeuille van Gouwe-
rok is op dit moment gevuld tot en 
met eind 2010 met onder andere 
de bouw van een 66 meter zeiljacht 
voor Vitters Shipyard (het groot-
ste zeiljacht tot nog toe) en een erg 
spannend project voor Kon. De Vries 
Scheepsbouw. Gouwerok heeft hier-
voor topspecialisten in huis, maar is 
daarbij op zoek naar mensen die dit 
fascinerende vak willen leren. Daar-
om wordt aanstaande zaterdag 20 
september van 10.00 tot 13.00 uur 
een open dag georganiseerd. Geïn-
teresseerden zijn van harte welkom 
om een kijkje te komen nemen op 
de werf om met eigen ogen te zien 
wat mensenhanden kunnen maken 
van aluminium…

Jazz-Blues Night in het Centrum
Dineren met live-muziek
Aalsmeer - Dineren en tegelijker-
tijd luisteren naar live-muziek van 
goede jazz- en bluesmuzikanten. 
Op donderdagavond 20 november 
is dat mogelijk tijdens de Jazz-Blues 
night in het centrum van Aalsmeer. 
Drie restaurants in het dorp hebben 
voor die avond een speciaal menu 
samengesteld. 
De Jazz-Blues Night wordt voor de 
derde keer georganiseerd. Vijf ho-
recagelegenheden zetten die avond 
de deuren van 19.00 tot 23.00 uur 
open voor een heerlijke avond vol 
goede jazz of blues. De deelnemen-
de cafés en restaurants zijn: Café 
Bar Joppe, ’t Holland Huys, De Oude 

Veiling, Poolcafé The Fifties en Het 
Wapen van Aalsmeer. De drie res-
taurants ’t Holland Huys, De Oude 
Veiling en Het Wapen van Aalsmeer 
bieden naast goede muziek ook een 
speciaal menu voor die avond. Ter-
wijl u aan het voorafje begint, zullen 
de bands ook beginnen met spe-
len. Na het dessert kunt u ook nog 
langs de andere horecagelegenhe-
den lopen om naar de andere jazz 
en bluesbands te luisteren. Wel-
ke bands komen spelen, wordt la-
ter bekendgemaakt. Kijk voor nade-
re informatie over bands regelma-
tig op de website: www.aalsmeer-
centrum.nl.Nieuw werk Irene Kramer bij 

bloemenwinkel Kudelstaart
Kudelstaart - Er zijn weer nieu-
we olieverfschilderijen te zien van 
Irene Kramer bij de bloemenwin-
kel van Joop en Ria van Leeuwen in 
Kudelstaart. De olieverfschilderijen 
kenmerken zich door frisse, heldere 
kleuren en worden voornamelijk op-
gebouwd met rode tinten. De inspi-
ratie komt voornamelijk uit bloemen, 
in het bijzonder tulpen en rozen. De 
met zorg gekozen composities ge-
schilderd op groot formaat geven de 
schilderijen een krachtige uitstra-
ling in het interieur. Deze keer niet 

alleen bloemen maar ook een koe, 
genaamd ‘koei 35946’. Dit schilderij 
is opgebouwd met acryl en olieverf 
en heeft veel zilverkleurige tinten 
waardoor het schilderij gaat ‘schij-
nen’. Ook zitten er Hollandse details 
in het schilderij waaronder molen-
tjes en de specifieke schilderkunst 
uit Hindeloopen. U bent van harte 
welkom in de bloemenwinkel of bij 
Irene Kramer thuis om haar schilde-
rijen te komen bekijken. Voor meer 
informatie kunt u ook de website: 
www.irenekramer.nl bezoeken.

Christelijke Kinderboekenmaand 
in Aalsmeer: Dichterbij!
Aalsmeer - Van 20 september tot 
en met 31 oktober is het Christe-
lijke Kinderboekenmaand. Thema 
van 2008 is Dichterbij – spelen met 
woorden. Tijdens de actiemaand 
zetten honderden boekhandels, bi-
bliotheken en scholen de christe-
lijke kinderboeken in de schijnwer-
pers. Ook De Ichtusshop in de Ka-
naalstraat doet mee aan de Christe-
lijke Kinderboekenmaand 2008. Ter 
gelegenheid van de actiemaand is 
in de winkel een breed scala aan ac-
tiematerialen rond het thema Dich-
terbij te vinden. Zo zijn er drie nieu-
we actieboeken verkrijgbaar tegen 
een speciale actieprijs. Voor de drie- 
tot zesjarigen is er een fantasievol 
prentenboek over Adam die de die-
ren een naam geeft: Allemaal een 
naam, geschreven door Lee Ann 
Vermeulen met illustraties van Nyn-
ke Talsma. Voor kinderen van zes 
tot negen jaar verschijnt het boek 
Pizza met suiker, over Annefien die 
een bijzondere nieuwe buurjongen 
krijgt, uit Afghanistan! De auteur is 
Lijda Hammenga. Bert Wiersema ten 
slotte schreef het actieboek De ze-
nuwslopende zwemvierdaagse voor 
de leeftijd van negen tot twaalf jaar 
, een nieuw deel in de spannende 
serie over Iris en Koos en hun ama-
teur-detectivebureau.

Werkmap voor scholen
Voor de scholen verschijnt een spe-

ciale werkmap met lessuggesties en 
verwerkingen rond de verschillen-
de aandachtspunten van het thema 
Dichterbij. De map heeft een prak-
tisch A4-formaat met vrij kopieerba-
re werkbladen. 
De werkmap is samengesteld door 
Vrouwke Klapwijk. Zij is een beken-
de kinderboekenauteur en heeft 
een adviesbureau op het gebied van 
kinderboeken. Een leesfeest dus, 
maar niet alleen! Bij De Ichusshop 
ligt ook weer een nieuwe kinder-
actie-cd klaar. Hierop staan nieu-
we liedjes van Elly & Rikkert Zuider-
veld, Marcel & Lydia Zimmer, Her-
man Boon, Ron Schröder & Mari-
anne Busser en Rob & Lee Ann Ver-
meulen met The Kids Crew. 
De cd verschijnt in de bekende se-
rie Oké4kids. De cd’s uit deze se-
rie behoren al jarenlang tot de best 
verkochte christelijke kinder-cd’s in 
Nederland. Bij de cd hoort een mu-
ziekboek, waarmee de liedjes in de 
klas of zondagsschoolgroep kunnen 
worden aangeleerd. Speciaal voor 
kinderkoren en scholen verschijnt 
een backingtrack-cd met achter-
grondmuziek van Dichterbij, be-
doeld om uitvoeringen of concer-
ten te geven. 
De Christelijke Kinderboekenmaand 
gaat van start op de Lees & Luister 
beurs op 20 september in de IJssel-
hallen te Zwolle en duurt tot en met 
31 oktober.

DTO-oefentherapeuten 
zetten hun deuren open
Aalsmeer - In de week van 22 tot 
en met 27 september openen oefen-
therapeuten Cesar en Mensendieck 
overal in het land de deuren van 
hun praktijk voor belangstellenden. 
Ook in Aalsmeer kunt u kennis ma-
ken met de praktijken van Marianne 
Buskermolen, Karin Verreussel en 
Karin Roeleveld. Op afspraak kunt u 
in deze week terecht voor een gratis 
houdings- en bewegingscheck voor 
volwassenen en kinderen. Samen 
met de oefentherapeut kijkt u naar 
uw houding en de manier van be-
wegen en krijgt u een professioneel 
advies. Naast de individuele behan-
delingen verzorgen beide praktijken 
ook groepslessen waar u ter ken-
nismaking in deze week gratis aan 
kunt deelnemen.
Op zaterdag 27 september wordt in 
het Therapeutisch Centrum Oost-
einder  (Cesarpraktijk) van 13.30 tot 
14.00 uur een les paramedische ae-
robics (verantwoorde bewegingsles 
op muziek) gegeven. Van 14.00 tot 
14.30 uur volgt een ontspannings-
training (mandfles). Van maan-
dag tot en met vrijdag worden les-
sen in individuele houding- en be-
wegingscheck gegeven. U kunt bel-
len voor een afspraak. Adres is Oos-
teinderweg 272, tel. 0297-324757. 
Meer informatie over het TCO is te 
vinden op de website  www.tco-
aalsmeer,nl.
In de Mensendieckpraktiik Karin 
Roeleveld kunnen geïnteresseerden 
op maandag 22, dinsdag 23, don-
derdag 25 en vrijdag 26 september 
van 7.30 uur tot 18.00 uur terecht 
voor een individuele houdings- en 

bewegingscheck. Graag eerst even 
bellen om een tijd te reserveren. Te-
vens bestaat de mogelijkheid om 
een zwangerschapsgymnastiekles 
te volgen. Adres is Roerdomplaan 
104, tel. 0297-344547. Meer infor-
matie over de Mensendieckpraktijk 
kunt u vinden op de website: www.
beweegbewust.com.

Wat is DTO?
Sinds 1 juli 2008 is de DTO van kracht 
en hebben patiënten voor oefenthe-
rapie geen verwijsbrief van de huis-
arts meer nodig. En dat maakt het 
een stuk gemakkelijker.
Voortaan kan iemand zelf bepa-
len wat hij nodig heeft om zo snel 
mogelijk aan zijn herstel te kunnen 
werken. DTO betekent dat iedereen 
nu rechtstreeks naar de oefenthera-
peut kan, zonder een bezoek vooraf 
aan de huisarts. Elke patiënt wordt 
eerst grondig gescreend om te kij-
ken of hij bij de oefentherapeut aan 
het juiste adres is.
Bij twijfel daarover wordt een pa-
tiënt alsnog naar de huisarts verwe-
zen. Oefentherapeuten zijn specia-
listen op het gebied van houding- 
en beweging. Zij behandelen on-
der andere rug- en nek- en schou-
derklachten, hoofdpijn, hyperventi-
latie, burn-out, chronische aandoe-
ningen, zwangeren met bekken- en/
of rugklachten en kinderen met een 
motorische achterstand. De direc-
te toegankelijkheid geldt voor ie-
dereen in Nederland. Geïnteres-
seerd?  Neem contact op met de 
Cesar- en/of Mensendieckpraktijk 
in Aalsmeer!

Bloemenzegelwinkeliers delen 
weer cadeaubonnen uit
Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers laten weer van zich horen en 
geven 20 cadeaubonnen van 5 euro 
weg. De gelukkigen zijn:
A. Bartels, Rietwijkeroordweg 13; T. 
Berghoef-Vreken, Cyclamenstraat 
1a; E. de Boer, Ophelialaan 23; E. 
Boogaard, Geerland 101; T. Boom-
houwer, Weteringstraat 44; Mie-
ke Buis, Uiterweg 379; C.M. Bus-
kermolen, Kanaalstraat 25; M. Ele-
baas, P.F. von Sieboldlaan 21; Het-

ty Gouwerok, Dorpsstraat 117; J. 
v.d. Heuvel, Uiterweg 380; G. Hop-
pener Rademaker, Verremeer 6; C. 
Joore, Aalsmeerderweg 723; Mar-
jan Keessen, V. Leeuwenhoekstraat 
4; M. Koedijk, Archimedeslaan 10; E. 
v.d. Laarse, Linnaeuslaan 62; Mijke 
v.d. Meer, Dorpsstraat 43; Meijer, 2e 
J.C. Mensinglaan 63; C. Reemst-Vis-
ser, Aalsmeerderweg 233; M. Selser, 
Mijnsherenweg 126; B. Temme, Lu-
nalaan 7.

Extra proefvaartdag zondag 
bij Hellas Watersport
Aalsmeer - Ruim een week gele-
den beleefde de splinternieuwe Pie-
termansloep nog zijn première op de 
Hiswa te Water. De afgelopen week 
al, op 12, 13 en 14 september, boodt 
Hellas Watersport in samenwerking 
met Hof van Boten de mogelijkheid 
om een proefvaart te maken met de 
exclusieve Pietermansloep. Vanwe-
ge de grote belangstelling is beslo-
ten om aanstaande zondag 21 sep-
tember nog een extra proefvaartdag 
te organiseren. Sinds kort is Hellas 
Watersport officieel dealer van de 
Pietermansloep, een stijlvolle, acht 
meter lange sloep die leverbaar is 
in de uitrustingsniveaus Puur, Soet 
en Chique. Afhankelijk van de wen-
sen zijn veel klantspecifieke opties 

leverbaar. Tijdens de proefvaartda-
gen werden bezoekers in Rijsenhout 
gastvrij ontvangen met een hapje en 
drankje, verzorgd door Restaurant 
Woods uit Leiden. In de ringvaart la-
gen twee sloepen klaar voor bewon-
derende blikken en talloze proef-
vaarten op de Grote Poel. Op zon-
dag 14 september werd het evene-
ment afgesloten met een uitsteken-
de barbecue. 
Ook zondag 21 september worden 
bezoekers gastvrij ontvangen bij 
Hellas Watersport in Rijsenhout, aan 
de Aalsmeerderdijk, en liggen twee 
Pietermansloepen klaar voor een 
proefvaart. Tussen 11.00 en 17.00 
uur bent u welkom voor een onver-
getelijke sloepbeleving!

Een schilderij van Karel See.

Lokale kunst bij Colour of Business 
Karel See houdt expositie
Rijsenhout - De Rijsenhoutse kun-
stenaar Karel See gaat de komen-
de maanden in Aalsmeer exposeren 
bij Colour of Business. Het IT-be-
drijf aan de Witteweg 61 geeft loka-
le kunstenaars sinds april dit jaar de 
kans hun werk te tonen in het kan-
toor en de showroom van het be-
drijf. Karel See (1931) studeerde aan 
de Rietveld Academie. 
Hij heeft daar les gehad van be-
roemde kunstenaars als Gerrit Riet-
veld, Ben Guntenaar en Wim Jaars-
veld, zijn medestudenten waren on-
der andere Jan des Bouvrie, Peter 
van Straate en Edgar Vos. 
Na zijn opleiding is Karel See gaan 
werken als illustrator en heeft daar 
grote prijzen mee behaald. Sinds 
11 jaar is hij teruggekeerd naar de 

vrije kunst. Het motto van de kun-
stenaar is: “Een beeldend kunstob-
ject moet niet alleen goed zijn om de 
voorstelling, maar het moet in eer-
ste instantie uit zichzelf, als ding, de 
moeite waard zijn.” Zijn werk is dan 
ook volledig abstract. Met beschil-
derde houtconstructies doorbreekt 
hij het platte vlak om de toeschou-
wer zo veel mogelijk interactief mee 
te laten doen. See heeft zich  laten 
inspireren door het werk van Piet 
Mondriaan, Bart van der Lek en Jan 
Schoonhoven. 

U/jij bent welkom bij Colour of Busi-
ness om kennis te maken met het 
werk van Karel See. Kijk voor meer 
informatie op: www.colourofbusi-
ness.nl.
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Aalsmeer - Het bestuur van de 
PvdA in Aalsmeer is het jongste be-
stuur van Nederland. 
Voorzitter Auke Ham (26), secreta-
ris Chris Aertssen (28) en penning-
meester Jelle Buisma (26) zitten 
sinds begin 2007 in het bestuur. Au-
ke Ham: “We hebben een bijzondere 
situatie in Aalsmeer, want we heb-
ben sinds 2000 een lijstverbinding 
met D66 en GroenLinks genaamd 
PACT (Progressieve Aalsmeer-
se Combinatie Tweeduizend). Dit 
is een bundeling van de krach-

ten van deze drie partijen, en PACT 
kent daarnaast ook eigen leden, die 
geen lid zijn van één der onderlig-
gende partijen. Zo vormen we een 
progressief blok. Het vorige bestuur 
van de PvdA heeft goed werk gele-
verd, echter toch is er de wens om 
de PvdA, en daarmee PACT, bin-
nen Aalsmeer nog meer op de kaart 
te zetten. Daarnaast willen wij de 
grondbeginselen van de PvdA weer 
duidelijker op de kaart zetten. Maar 
we willen in PACT samen sterk blij-
ven. PACT doet namelijk (namens 

PvdA,D66 en GroenLinks) belangrijk 
werk binnen de gemeentelijke poli-
tiek. Een jong bestuur heeft voor- en 
nadelen. Elke verandering van spijs 
doet eten. We willen graag meer ac-
tie uitstralen en dat lukt wel als een 
jong bestuur. Ook willen we graag 
dat jongeren weer wat actiever wor-
den. Volgende verkiezingen zal dit 
wel een punt worden.” 

Méér informatie over dit ‘jongste 
PvdA-bestuur’ is te vinden op www.
pvda-aalsmeer.nl

PvdA Aalsmeer heeft jongste 
partijbestuur in Nederland

Programma-
begroting 
ligt ter inzage
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 19 sep-
tember ligt in het gemeentehuis de 
programmabegroting ter inzage. 
Donderdag 6 november behandelt 
de raad de programmabegroting 
en stelt deze vast. Met de vaststel-
ling van de begroting worden on-
der andere budgettaire kaders voor 
2009 aangegeven. Er is ook de mo-
gelijkheid de gehele programma-
begroting van de gemeente-websi-
te te downloaden. Dat kan ook van-
af 19 september, het adres is www.
aalsmeer.nl

Plan Noordvork 
is aangepast
Aalsmeer - Het voorontwerp be-
stemmingsplan Noordvork, de weg 
die de wijk Stommeer moet gaan 
ontsluiten omdat er een knip in de 
oude N201 komt, is aangepast. 
Voordat het bestemmingsplan ge-
presenteerd zou worden, konden  
belanghebbenden hun reacties ge-
ven. Deze reacties hebben geleid tot 
een aantal aanvullingen of wijzigin-
gen, bijvoorbeeld op de plankaart, 
zo melden B&W op de gemeente-
website. Dit aangepaste plan zal 
opnieuw ter inzage worden gelegd. 
Ook hierop zijn zienswijzen (bezwa-
ren, reacties) in te dienen.

Aalsmeer - Vanaf maandag 29 
september wordt in de Van Cleeff-
kade een beweegbare brug over de 
Kerkwetering gebouwd. 
En in oktober en november wordt de 
Marktstraat opnieuw bestraat en in-
gericht. De gemeente probeert de 
overlast zo klein mogelijk te hou-
den. 
Het dorp Aalsmeer blijft wel be-
reikbaar. Bij het project aan de Van 
Cleeffkade is er tot januari 2009 
ter hoogte van de werkzaamheden 
maar één rijrichting beschikbaar. 
Verkeerslichten leiden het auto- en 

fietsverkeer daar beurtelings in bei-
de richtingen. Voetgangers kunnen 
altijd doorlopen. Vanaf januari tot 
en met april 2009 zijn beide rijstro-
ken open. Voor de werkzaamheden 
worden de bushaltes ter hoogte van 
de brug een stukje verplaatst rich-
ting N201. Om het centrum te ont-
lasten wordt verkeer dat van de Ku-
delstaartseweg komt zolang via de 
Zwarteweg naar de N201 geleid. 
Eind april 2009 is alles klaar.

Herinrichting Marktstraat
Op woensdag 1 oktober start de 

herinrichting van de Marktstraat. 
Dit betekent dat de rijweg, het voet-
pad en de parkeerplaatsen opnieuw 
worden ingericht en er komt nieu-
we bestrating. 
Dit alles duurt tot eind november 
2008. Tot die tijd kan er geen ver-
keer door de straat. Dit wordt met 
borden aangegeven. Met bewoners 
wordt steeds afgestemd hoe ze naar 
hun huizen kunnen. 
Nadere informatie over de voort-
gang is te verkrijgen bij de heer van 
Harskamp, Grontmij Nederland, 06-
22810893.

Werkzaamheden Van Cleeffkade 
starten op 29 september

Beraad en raad in het kort
Aalsmeer - Voorafgaande aan het 
Beraad werden de ontwikkelin-
gen rondom het Plan tweede helft 
Zijdstraat (Van Berkel) en Uitbrei-
ding Flora Holland donderdag 11 
september nader toegelicht. Direc-
teur Van Berkel van de gelijknami-
ge ontwikkelaar en architect Panne-
koek gaven een informeel doorkijk-
je in het Plan van Berkel en met na-
me over het gedeelte van de Zijd-
straat vanaf het pand naast het Mo-
lenplein in de richting van de Dorps-
straat. Er worden 34 luxe apparte-
menten gebouwd en dat betekent 
dat er geen sociale woningbouw 
zal plaatsvinden. Er komt een par-
keerkelder die plaats biedt aan cir-
ca 87 auto’s. In de openbare ruimte 
bovengronds komen hier nog eens 
veertig parkeerplaatsen bij. Het plan 
is besproken met onder andere de 
Welstandscommissie en daar werd 
(niet officieel) tevredenheid ge-
constateerd en vandaar dat er nu 
even bijgepraat kon worden. Aan 
de hand van wat voorbeelden werd 
vervolgens getoond hoe het er mo-
gelijk uit gaat zien. Van der Zwaard 
blijft gehandhaafd en gaat het hui-
dige pand uitbreiden. Nog niet alle 
percelen zijn nog verworven, maar 
de kans dat dit in 2009 wel het geval 
zal zijn is niet onmogelijk. Er is re-
kening gehouden met de molenbi-
otoop. Het aanvragen van de bouw-
vergunning moet nog gebeuren 
en dat geldt ook voor het verzoek 
om het bestemmingsplan te wijzi-
gen. Gehoopt wordt dat in septem-
ber 2009 gestart kan worden met de 
bouwwerkzaamheden. 

Nieuwe Cultra
Namens Flora Holland gaf Alex Lim-
burg samen met de projectmanager 
Nieuwbouw Oost een korte toelich-
ting op de bouwplannen van Water-
drinker en Flora Holland op het hui-
dige veilingcomplex waar ruim 36 
hectare aan is toegevoegd. Er moet 
een handelscentrum van circa tien 
hectare komen en een tijdelijk voor-
ziening voor fustopslag. De veiling, 
expediteurs, toeleveringsbedrijven 
willen dicht bij de marktplaatsloca-
tie zitten. Dat betekent dat er op lo-
gistiek gebied een enorme wijziging 
gaat plaatsvinden en dat de func-
ties worden geconcentreerd. Er ko-
men nieuwe logistieke concepten 
en er worden transportbruggen ge-
formeerd. De klanten willen graag 
een eigen gebouw op een centrum-
locatie. De eerste overeenkomsten 
zijn inmiddels getekend en zo gaat 
de firma Waterdrinker een nieuw 
groothandelscentrum Cultra ont-
wikkelen. Het totale gebouw be-
draagt 120 duizend vierkante meter 
vloeroppervlak waarvan 55 duizend 
vierkante meter voor het nieuwe 
Cultra en het ontwerp is al gemaakt. 
De verwachting is dat het bouwpro-
ject eind 2010 gereed zal zijn. Met 

betrekking tot de tijdelijke voorzie-
ning voor fustopslag (maximaal vijf 
jaar) blijven de afspraken met de 
bewoners van de Hornweg gehand-
haafd. Het betreft het afschermen 
van geluid en de aarden wal. Hier 
moet een tijdelijke vrijstelling voor 
verleend worden. Via een impressie 
wordt aangegeven dat er veel aan-
dacht wordt gegeven aan parkeer-
voorzieningen, groen en water. 

Werkzaamheden in dorp
De hamerstukken wijziging leges-
verordening en vrijstelling ex arti-
kel 19 lid 1 WRO voor het vervan-
gen van een dubbel woonhuis aan 
de Mr. Jac Takkade werden zon-
der enig probleem aangenomen. 
Een ingelast agendapunt betreffen-
de de meerkosten met betrekking 
tot de werkzaamheden Marktstraat, 
Weteringstraat en Van Cleeffkade 
riep nog wat vragen op. De meer-
kosten hebben betrekking op on-
der andere het afvoeren van grond 
en de verkeersgeleiding. Er zal ge-
faseerd worden gewerkt, zodat be-
drijven in onder andere de Markt-
straat steeds van één kant bereik-
baar blijven. Ook blijft de Van Cleeff-
kade bereikbaar maar er zal wel re-
kening gehouden moeten worden 
met vertragingen. Ook het dorps-
centrum blijft bereikbaar. Het woon-
rijp maken van het Praamplein staat 
gepland voor de periode mei tot en 
met december 2009. Het onderwerp 
vrijstelling artikel 19 lid WRO voor 
het bouwen van een loods met in-
pandige bedrijfswoning aan de Ui-
terweg 282 riep nogal wat vragen 
op. De VVD-fractie had samen met 
de CDA-fractie twijfels over de uit-
spraak van de bezwaarschriften-
commissie en ziet het voorstel als 
een compromis dat haaks staat op 
het besluit om niet achter het lint te 
bebouwen en wijst op precedent-
werking. Volgens wethouder Ronald 
Fransen is dit laatste niet het ge-
val omdat het de enige plek is, waar 
nog overgangsrecht van kracht is. 
De AB-fractie wil zwart op wit zien 
dat de bestaande “hutjes” verdwij-
nen en het onderwerp staat 25 sep-
tember op de agenda voor besluit-
vorming.

De PACT-fractie maakte in de rond-
vraag gebruik van de mogelijkheid 
om, naar aanleiding van en brief 
van de Stichting Oud Aalsmeer en 
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) een reactie te vragen van het 
College. In deze brief uiten beide 
stichtingen nogal wat kritiek. De 
brief was woensdag 10 september 
pas binnengekomen en het College 
vond het te kort dag om hier al ant-
woord op te geven. Wethouder Jaap 
Overbeek zegde toe dat de raads-
leden de concrete tekst tegemoet 
kunnen zien zodat zij op de hoogte 
zijn hoe een en ander gelopen is. 

Aalsmeer - De Wijkraad  Hornmeer 
vergadert vanavond 18 september.  
Vanaf 19.30 uur zijn bewoners wel-
kom in het Buurthuis aan de Roer-
domplaan 3 voor de maandelijkse 
reguliere vergadering. Ook andere 
belangstellenden kunnen de verga-
dering bijwonen. Wilt u als bewoner 
punten te bespreken die u na aan 
het hart liggen, komt dan naar de 
wijkraad-vergadering. De volgen-
de vergaderingen van de wijkraad 

staat gepland voor 23 oktober, 20 
november en 18 december. Bent u 
niet in de gelegenheid te komen en 
wilt u toch iets bespreken of aan-
kaarten, stuur dan een e-mail naar 
wijkraadhornmeer@hotmail.com 
of  een briefje naar het secretariaat 
van de wijkraad: Meervalstraat 4, 
1431 WG  Aalsmeer. Nieuw is dat u 
ook de website kunt bekijken: www.
wijkraden-aalsmeer.nl, kijk onder 
Hornmeer.

Hornmeer vergadert vanavond 

Aalsmeer - “Om een goede afwe-
ging te kunnen maken als fractie 
om een investeringskrediet voor de 
daklokalen bij De Mikado te kunnen 
maken dien je te beschikken over 
voldoende en betrouwbare infor-
matie”, aldus het CDA. “Als aan de-
ze twee voorwaarden is voldaan dan 
pas kun je het vertrouwen aan het 
college schenken om de zaak ver-
der af te handelen nadat het raads-
besluit is gevallen. En juist aan die 
twee voorwaarden ontbrak het vol-
ledig bij de voorgestelde behan-
deling in het Beraad op 28 augus-
tus”, zo vervolgde de fractie jl. don-
derdag tijdens het beraad. Het CDA 
is overigens geen tegenstander van 
de voorgestelde tijdelijke lokalen op 
de Mikado. 
Alleen kon de CDA-fractie absoluut 
geen afweging maken over een voor 
de fractie omvangrijk, duur en be-
langrijk project.

Lichtvaardig
Op diverse momenten heeft de 
CDA-fractie aangegeven onvol-
doende informatie te hebben ont-
vangen. Zelfs op de fractieverga-
dering van 26 augustus ontbrak in-
formatie of was deze onvolledig en 
naar nu blijkt was de informatie die 
na veel vragen ter tafel kwam, niet 
juist. De CDA-fractie verweet tijdens 
het beraad jl. donderdag de wet-
houder en de ingehuurde deskundi-
gen dat zij lichtvaardig met de vraag 
naar informatie zijn omgesprongen. 
Pas op woensdagmiddag 3 septem-
ber bij de bijeenkomst met de frac-
tiespecialisten, waarbij vanuit ver-
schillende invalshoeken het project 
is toegelicht en de technische vra-
gen van de fractie van een antwoord 
zijn voorzien, zijn de zaken duidelij-
ker geworden. Voordat er tot bouw 
van een brede school werd besloten 
zijn er op uitdrukkelijk verzoek van 

de CDA-fractie meerdere onderzoe-
ken gedaan over de te verwachten 
leerlingenaantallen. Ook het twee-
de onderzoek gaf aan dat de nood-
lokalen, want daar werd toen over 
gesproken, pas later nodig zouden 
zijn. Zo gingen 2006 en 2007 voor-
bij en ondanks een verdichtingpro-
gramma van de bouw en signa-
len dat geen starters maar gezin-
nen met kinderen in nieuw Oostein-
de kwamen wonen, werd geen ac-
tie ondernomen. Twee jaren gingen 
zo voorbij en de raad leefde in de 
veronderstelling dat er nog steeds 
over noodlokalen werd gesproken. 
Nu wordt gesproken over tijdelijke 
lokalen, een misleidende term want 
in feite zijn het wat uitvoering betreft 
permanente lokalen met een daar-
mee gepaard gaand kostenplaatje. 
Ook de vele posten voor onvoorzie-
ne bouwkosten en de daarmee op-
gevoerde bedragen vindt de CDA-

Politieke fracties kraken harde noten bij voorstel

Groen licht voor daklokalen 
op brede school De Mikado

fractie nog steeds curieus. “Als de 
begroting dermate ruim gesteld is, 
waar beslissen we dan in feite over”, 
zo vraagt de fractie zich af. In princi-
pe hoort de raad op hoofdlijnen een 
voorstel te bekijken en niet tot ach-
ter de komma. Echter, naar nu weer 
blijkt is dit geen overbodige zaak om 
het wel te doen. Eerder gaf de CDA-
fractie al aan dat er sprake was van 
dubbel tellingen maar de deskundi-
gen konden er toen geen antwoord 
op geven. Naar nu blijkt een bedrag 
van 165 duizend euro aan dubbel 
tellingen en de rest bestaat uit effi-
ciëntere oplossingen. In totaal wordt 
het een bedrag van 180 duizend eu-
ro en de CDA-fractie vraagt zich af 
wat er anders met het bedrag van 
180 duizend gebeurd zou zijn. Voor 
dat bedrag wordt De Bloemhof ver-
bouwd tot een volwaardige gym-
zaal. 

Verkeersafwikkeling
De CDA-fractie vraagt zich in alle 
redelijkheid af, hoe de fractie ver-
trouwen kunnen krijgen in toekom-
stige voorstellen als je kijkt hoe het 
met dit voorstel is gegaan. En als 
het straks over lokalen op de Riet-
pluim in Kudelstaart gaat, komt de 
fractie dan weer voor dergelijke ver-
rassingen te staan? Waar de frac-
tie zich ook zorgen over maakt is de 

verkeersafwikkeling rond de school 
en de fractie is van mening dat de 
wethouder op korte termijn in over-
leg moet treden met de scholen om 
met elkaar te bezien hoe, met wel-
licht eenvoudige aanpassingen, de 
veiligheid voor de kinderen verbe-
terd kan worden. Kinderen zijn im-
mers het meest dierbare bezit van 
mensen en naar de mening van de 
CDA moet je alles doen om veilig-
heid te waarborgen. 
Het CDA sloot haar betoog positief 
af. Er komt straks een prachtig ge-
bouw wat voldoet aan de hoogste 
eisen op onderwijskundig gebied 
en waarvan de daklokalen degelijk, 
onderhoudsvriendelijk en flexibel 
te gebruiken zijn. De fracties PACT 
Aalsmeer, VVD en AB sloten zich in 
grote lijnen bij de woorden van het 
CDA aan. 

De Rietpluim in Kudelstaart
“Het voorstel verdient geen schoon-
heidsprijs gezien de verkeerde 
prognoses maar de kinderen zijn er 
al, dus snel beginnen”, aldus PACT 
Aalsmeer. De VVD ziet de reactie 
met betrekking tot de verkeersaf-
wikkeling graag tegemoet. De AB-
fractie gaf aan zich bijzonder ge-
stoord te hebben aan de gang van 
zaken en noemde het onbegrijpelijk 
dat er bijna twee ton moet worden 

uitgegeven voor het slopen voor se-
mi-permanente lokalen. Verder wil 
deze fractie binnen vier weken na-
dere informatie tegemoet zien met 
betrekking tot De Rietpluim in Ku-
delstaart. 
Wethouder Jaap Overbeek gaf toe 
dat de aanlevering van de stukken 
geen schoonheidsprijs verdiend en 
bood daarvoor de verontschuldigin-
gen aan. Hier is intern al over ge-
sproken en hij is er van overtuigd 
dat bij De Rietpluim alles drie keer 
zal worden doorgelezen alvorens 
het voorstel wordt aangeboden. Het 
streven is om het voorstel voor De 
Rietpluim medio oktober voor te 
leggen. Later op de avond werd be-
sloten het investeringskrediet voor 
de daklokalen goed te keuren. 

Aalsmeer - Tot en met zaterdag 18 
oktober worden wegwerkzaamhe-
den aan de N231 uitgevoerd. De-
ze werkzaamheden zijn opgesplitst 
in twee fasen. De eerste fase is nu 
bijna voltooid. Nog tot en met aan-
staande zaterdag 20 september is 
de Legmeerdijk tussen de N201 en 
de Bachlaan in de  avond- en nach-
telijke uren afgesloten tussen 20.00 

en 05.30 uur. Van 22 september tot 
en met 18 oktober wordt het ge-
deelte van de Legmeerdijk vanaf de 
Mijnsherenweg tot aan Vrouwenak-
ker afgesloten tussen 20.00 uur en 
05.30 uur. Verkeer en bestemmings-
verkeer worden ter plekke omge-
leid. Overdag en in de weekenden is 
de N231 (Legmeerdijk) gewoon be-
reikbaar.

Nachtelijk werk aan N231

Aalsmeer - Op zaterdag 13 sep-
tember zijn door de politie in de 
avond liefst zeventien aanhoudin-
gen verricht. Er waren veel agenten 
ingezet in het centrum vanwege de 
feestweek en de pramenrace. Naast 
politie uit Aalsmeer en Amstelveen 
stond de hondenbrigade paraat om 
bij eventuele zoektochten de hel-
pende hand te bieden. Er hebben 
zich diverse ongeregeldheden voor-
gedaan, waaronder een vechtpartij-
tje op de brug bij de Stommeerka-
de. De aanhoudingen zijn verricht 
vanwege openlijke geweldpleging, 
mishandeling en beledigen en dis-
crimeren van agenten. Drie perso-
nen zijn iets langer dan een dag 
in verzekering gehouden. Ook zij 
mochten maandag met een bekeu-
ring op zak het politiebureau weer 
verlaten. Ondanks de vele aanhou-
dingen is de politie niet ontevreden 
over het verloop van de feestweek. 
Door de weeks hebben agenten al-
leen controlerend hoeven optreden 
en ook de vrijdagavond is vrij rustig 
verlopen. Mede vanwege de feest-
week en de pramenrace was zater-
dag extra mankracht ingezet en dit 
leidt, aldus de politiewoordvoerder, 
veelal tot meerdere aanhoudingen.

Zeventien 
aanhoudingen 
zaterdag in dorp

Aalsmeer - Rond half drie is in de 
nacht van zaterdag 13 op zondag 14 
september ingebroken in een wo-
ning aan de Kerkweg. Via de ach-
terzijde heeft de inbreker zich toe-
gang tot het huis verschaft. Uit de 
woning is een kluis ontvreemd en 
deze heeft de dief in de garage ge-
probeerd te openen met een cir-
kelzaag. Eén van de buren heeft 
het geluid van het zagen gehoord, 
maar dacht in eerste instantie niet 
aan een inbreker. De buren hebben 
waarschijnlijk wel de inbreker weg 
zien lopen. Het betreft een man van 
ongeveer 1.73 meter lang, hij droeg 
een licht petje, had een donkere tas 
op z’n rug en liep met een zaklan-
taarn. Wie meer kan vertellen over 
de inbraak of genoemde persoon, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844. Het is 
overigens niet gelukt om de kluis te 
openen.

Kluis uit woning 
weg gehaald

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 023-5285858
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Piet Harting: “Ik wist niet dat de wereld zo leuk kon zijn”

Vrijwilliger voor voetlicht 
Aalsmeer - “Kom ik ook nog eens 
voor in jouw balboekje?”, is een 
vraag van Anneke Harting die zij 
stelde aan haar echtgenoot Piet 
Harting. Sinds de jachthaveneige-
naar gebruik maakt van de VUT be-
steedt hij zoveel uren aan vrijwil-
ligerswerk, dat hij overigens zelf 
geen vrijwilligerswerk noemt, dat hij 
vaker van huis is dan voorzien was. 
“Het valt nog wel mee hoor. Vroe-
ger toen ik nog in de bloemen werk-
te, stond ik iedere ochtend om vijf 
uur op. Als ik nu om vijf uur wak-
ker word denk ik: Ik kan minstens 
nog een halve dag slapen. En zeg nu 
zelf, acht uur is toch een mooie tijd 
om op te staan? Maar toegegeven, 
toen ik aan dit werk begon dacht ik 
dat het ging om enkele uren over-
dag. Het blijkt niet genoeg, ik ben 
nu ’s avonds ook regelmatig weg.” 
Het is Piet Harting aan te zien dat hij 
er duidelijk van geniet.
Wij zitten nog maar net tegenover 
elkaar aan de lange tafel of ik krijg 
zoveel informatie over mij heen ge-
strooid dat het mij bijna duizelt. Een-
maal weer thuis heb ik eerlijk ge-
zegd geen idee waarmee ik dit ver-
haal  moet beginnen. De bevlogen-
heid die ik bij iedere vrijwilliger wel 
herken, vertoont Piet Harting in het 
kwadraat. Naast de Stichting de Bo-

venlanden legt met name de Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promotie 
(SAWP) beslag op een groot deel 
van de vrijgekomen tijd.

Een bruisend Aalsmeer
Als het aan Piet Harting ligt gaat 
Aalsmeer een bruisende toekomst 
tegemoet. 
De plannen die er worden en zijn 
gemaakt, zijn  reële en goed uit-
voerbare  plannen, zoals hij zelf 
aangeeft. Hij erkent dat zijn betrok-
kenheid bij de Bovenlanden en de 
SAWP voor de buitenwereld moge-
lijk overkomt als het bezig zijn met 
tegenstrijdige belangen en  ideeën. 
Maar niets is minder waar, verzekert 
hij mij. De Bovenlanden is bijvoor-
beeld eigenaar/beheerder van het 
recreatiesteunpunt aan de Jac. Tak-
kade. In het Reigersbos kan overtol-
lige bagger uit de jachthavens en de 
Poel worden uitgestort. Het is een 
uitdaging naar meer raakvlakken te 
zoeken. Stichting de Bovenlanden 
houdt zich bezig met het verwerven 
en in stand houden van akkers voor 
de trekheester cultuur en het ont-
wikkelen van natuurterreinen. “Dat 
is iets waar ik volledig achtersta.
Aalsmeer beschikt met de Westein-
derplassen en de Bovenlanden over 
een groot cultuurhistorisch erfgoed 

dat je rustig uniek kunt noemen. Dit 
mag men niet verloren laten gaan.” 
De SAWP erkent en onderkent dat, 
maar verliest daarbij de commercië-
le noodzakelijkheid niet uit het oog. 
Geld is nu eenmaal noodzakelijk 
om het gebied in stand te houden. 
“Wil je doelen bereiken, dan moet 
je randvoorwaarden stellen die de 
economie levend houden. Wij  moe-
ten meer naar de toekomst gericht 
werken. Gelukkig is de gemeente 
bezig een visie te ontwikkelen waar-
in deze zaken naast elkaar staan. Ik 
heb sterk de indruk dat er nu beter 
geluisterd wordt naar degenen die 
vanuit praktijkervaring hun plannen 
willen ontvouwen. Onze stem is be-
langrijk, wordt gehoord”, aldus Piet 
Harting.

Uniek gebied
En hij vervolgt: “Voorop staat dat de 
landschappelijke waarden van het 
gebied bewaard moeten blijven. Het 
gaat om een juiste mix van natuur, 
cultuur en water. Daarbij hoeft het 
een het ander niet uit te sluiten. Uit-
gangspunt is het landschap in stand 
te houden en daar zoveel moge-
lijk mensen van te laten genieten. 
Aalsmeer heeft zoveel te bieden! 
Mensen weten echt niet wat zij zien 
als zij een rondtocht over de poe-

len maken. Laten wij het toerisme 
op een goede manier gaan gebrui-
ken. Denk aan eco en agro toeris-
me. Kijk maar eens naar de belang-
stelling die er is voor de boerencam-
pings. Mensen zijn geïnteresseerd 
in de natuur. Het is toch heerlijk om 
in je bootje te kunnen overnachten 
tussen de akkers. Jaarlijks passe-
ren ongeveer 25.000 schepen via 
de Ringvaart (staande mastroute) 
Aalsmeer, onbekend met de West-
einder, de grootste aaneengeslo-
ten wateroppervlakte van de Rand-
stad. Plannen voor een passanten-
haven aan het Praamplein lijken op 
korte termijn realiteit te gaan wor-
den. Hierdoor krijgen passerende 
schepen gelegenheid één of meer-
dere dagen op de Westeinder door 
te brengen. De WZW (Westeinder 
Zeil Wedstrijden) was vroeger een 
nationaal evenement. Een vrijwel 
verloren gegaan gebeuren dat op-
nieuw leven ingeblazen moet wor-
den. Weet je wat jij eens zou moeten 
doen Janna? Jij moet een rubriek 
gaan schrijven over de Poel, dan 
kunnen de inwoners van Aalsmeer 
eens zien in wat voor bijzondere ge-
meente zij wonen. Bovendien ko-
men al degenen die zich hard ma-
ken voor een mooie Poel ook eens 
voor het voetlicht.”

Een mooie ketting
Of hij naast de combinatie de Bo-
venlanden en Aalsmeer Westeinder 
Promotie ook als eigenaar van een 
jachthaven niet de schijn op zich 
werpt van eigen belang, vraag ik 
voorzichtig. Piet Harting hoeft geen 
moment na te denken. “Vrijwilligers-
werk mag je nooit gebruiken om er 
zelf beter van te worden. Het eigen 
belang en het gemeenschapsbelang 
moet je strikt scheiden. Je moet al-
tijd zorgen dat je integer blijft, je 
blijven afvragen of je het algemeen 
belang dient. Ook in het verleden 
heb ik altijd vermeden om mensen 
voor mijn karretje te spannen. De 
contacten die ik heb opgebouwd in 
de loop der jaren zijn altijd ontstaan 
vanuit een gevoelswaarde.”Het en-
thousiasme voor de watersport 
heeft volgens de in Aalsmeer geto-
gen Harting alles te maken met de 
mensen waarmee hij samenwerkt. 
“Zulke fantastische creatieve den-
kers en doeners, ik vind het gewel-
dig om deel uit te maken van zo’n 
team. Aalsmeer kent zoveel leuke 
schakels die allemaal bij elkaar een 
mooie ketting vormen.”

En zijn vrouw, de keramiste Anneke 
Harting,  komt zij alweer wat meer in 
beeld,  is mijn slotvraag. “Een paar 
maanden geleden zijn wij samen 
naar Oerol geweest, ik vond het een 
belevenis. Wij hebben al voor vol-
gend jaar geboekt. Echt, ik wist niet 
dat de wereld zo leuk kon zijn.”

Janna van Zon

Kennismakingsronde Bosmobiel 
door Aalsmeer en Uithoorn
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
maakte de Bosmobiel (nog zonder 
overkapping) een kennismakings-
ronde door de gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn en Ronde Venen. 
Ondanks het aanvankelijk slechte 
weer was er veel belangstelling voor 
dit goede doel. 
In Aalsmeer werd Ed Kriek Optiek 
spontaan een van de sponsors van 
het project. 
De Bosmobiel toerde door de regio 
om bekendheid voor het project te 
krijgen. 
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn.
heeft in samenwerking met het Am-
sterdamse Bos en de gemeente Am-

sterdam een aantal routes uitgestip-
peld door het Amsterdamse Bos. 
Daar kunnen senioren die minder 
goed ter been zijn een ‘boswan-
deling’ door het Amsterdamse Bos 
maken in een elektrisch voertuig-
je. Zorgcentra en bejaardenhuizen 
uit gemeenten in de regio hebben al 
belangstelling getoond.
Om fondsen bijeen te brengen voor 
de realisatie en exploitatie van het 
Bosmobiel-project wordt op 27 sep-
tember in Mijdrecht het rock concert 
Amstelland Live! georganiseerd. 

Meer weten? Kijk op www.amstel-
landlive.nl 

De Bosmobiel maakte zaterdag een kennismakingsronde door Aalsmeer, Uit-
hoorn en Mijdrecht.

Presentatiebijeenkomst 
OSA in teken van Afrika
Aalsmeer - – Op woensdag 8 ok-
tober houdt de jarige stichting Ont-
wikkelings Samenwerking Aalsmeer 
een presentatiebijeenkomst in de 
raadskelder van het gemeentehuis. 
De avond zal in het teken staan van 
projecten in Afrika. 
Drie organisaties uit Aalsmeer zul-
len hun projecten presenteren waar-
voor zij de afgelopen jaren subsidie 
hebben ontvangen van de gemeen-
te via de OSA. 
Deze organisaties zijn de stichting 
Foundation Mission House of Gam-
bia, de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer en Malaika-kids. 
Zij hebben de afgelopen tijd aan-
vragen ingediend voor projecten in 
respectievelijk Gambia, Somalië en 
Tanzania. 
Deze drie en diverse andere organi-
saties, die eveneens subsidie heb-

ben ontvangen, zullen ook via een 
tafel hun projecten presenteren. 
Verder zal wethouder Jaap Over-
beek deze avond de werkwijze van 
OSA en het subsidiebeleid van de 
gemeente kort toelichten. 
De avond wordt opgevrolijkt door 
dans- en muziekgroep Djobuga uit 
Gambia. De raadskelder is open 
vanaf 19.30 uur, het programma 
start om 20.00 uur. 
De avond wordt vanaf 22.00 uur be-
sloten met een discussie en gele-
genheid tot het stellen van vragen 
aan het bestuur van de OSA. Iedere 
geïnteresseerde is welkom. 

Wie nu reeds meer wil weten over 
subsidie-aanvragen voor projecten 
in ontwikkelingslanden kan alvast 
de site www.osa-aalsmeer.nl raad-
plegen.

Hoge scores bij BV De Pomp
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
heeft buurtvereniging De Pomp de 
eerste speelavond succesvol afge-
rond. Herman Tas speelde met ruim 
500 punten verschil alle spelers van 
tafel met 5637 punten. 
De poedel ging in eerste instan-
tie ook naar een mannelijke spe-
ler, maar die had ’t Baken al verla-
ten, dus schoof zijn prijs door naar 
mevrouw Wegman met 3364 pun-
ten. Het sjoelen leverde als winna-
res Tina Vos op met 477 punten en 
de poedel van dit spelelement ging 
naar Geert Hoving met 458 pun-
ten. Het hartenjagen had als winna-
res mevrouw de Heus, een gerou-
tineerd kaartspeelster, wat ze met 

181 punten maar weer eens be-
wees. De poedel ging naar Margriet, 
die met 217 punten toch nog in de 
prijzen viel zo. Ook de verloting viel 
goed in de smaak. Deze werd ge-
houden tussen de speelrondes in, 
zodat zij die niet in de speelprijzen 
vallen toch met een cadeau ’t Ba-
ken verlaten. Voelt u daar ook voor? 
BV De Pomp organiseert op woens-
dag 15 oktober weer de maandelijk-
se bingoavond en op maandag 19 
oktober weer een speelavond. Beide 
avonden worden gespeeld in ’t Ba-
ken in de Sportlaan en starten om 
20.00 uur. Telefonische informatie 
is te verkrijgen bij de secretaresse, 
Caroline Ramp, tel. 344107.

Zaterdag postzegelruilbeurs
Aalsmeer - Het winterseizoen is 
weer begonnen. Speciaal voor de 
postzegelverzamelaars organiseert 
Postzegelvereniging Aalsmeer bijna 
maandelijks een postzegelruilbeurs 
in Het Parochiehuis aan de Ger-
berastraat 6. Aanstaande zaterdag 
20 september is de eerstvolgende 
beurs. Deze begint om 9.30 uur en 
eenmaal binnen kunt u rustig snuf-
felen, ruilen en misschien wel kopen 
tot 15.00 uur, 
Meer informatie is te verkrijgen bij 

de leiding van de ruilbeurs, Cor, tel. 
343885 of Sietze, tel. 340257.

 Zegelkids starten
Vrijdagavond  19 september komen 
de zegelkids weer bij elkaar, ook 
in Het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. 
Nieuwsgierig?  Kom vrijdagavond 
kijken en luisteren. De aanvang is 
19.00 uur. Willen je ouders meer in-
formatie dan kunnen zij contact op-
nemen met Ellie, tel. 0297-361819.

Vluchtheuvel weer open!
Rijsenhout - Aanstaande vrijdag 
19 september gaat De Vluchtheuvel 
aan de Aalsmeerderweg 753 weer 
van start. Een geweldige en swin-
gende openingsavond presenteert 
het bestuur. 
Dj Dennis komt zorg dragen voor de 
muziek. De deuren gaan om 17.00 
uur open. Twee keer per maand 
staat een thema-feest op het pro-
gramma. 
Zo is er 26 september een disco 
party met muziek uit de jaren ze-
ventig en tachtig, wordt 17 oktober 
een cocktail party georganiseerd, 
wordt 31 oktober Halloween gevierd 

en staat 14 november in het teken 
van de pirates of the Caribean. Op 
5 december komt sinterklaas langs, 
19 december trakteert het bestuur 
op een kerstborrel en 26 december 
wordt kerst gevierd. 
De Vluchtheuvel is elke week op 
woensdag van 19.00 tot 23.00 uur 
en vrijdag van 17.00 tot 01.00 uur ge-
opend. 
Op de woensdagavond is er gele-
genheid tot het kijken van voetbal 
of een film. 
Tevens is er de mogelijkheid om te 
darten, pokeren of kaarten. Ieder-
een is van harte welkom. 

Datum en locatie Binding 
wintersportreis gewijzigd
Aalsmeer - In de Nieuwe Meerbo-
de van 4 september heeft de aan-
kondiging gestaan dat tussen 13 en 
22 februari het Bindingwintersport-
kamp naar Zillertal Arena in Oos-
tenrijk zou afreizen. 
Helaas is gebleken dat de meeste 
scholen zich niet aan de landelij-
ke voorjaarsvakantiedatum houden 
en de voorjaarsvakantie een week 
later gepland hebben. Reden voor 
de Binding om het wintersportkamp 
een week op te schuiven. 
Omdat het huis bij Zillertal dan niet 
beschikbaar zou zijn, is het kamp-
huis in Leogang in Oostenrijk weer 
geboekt. Dus van vrijdagavond 20 
februari tot en met zondagavond 
1 maart gaat de groep Bindingva-
kantiegangers per royal class–bus 
naar Leogang in Oostenrijk. Leo-
gang maakt deel uit van het skige-

bied met onder andere de bergen 
Saalbach en Hinterglemm. Het grote 
skigebied omvat ongeveer 200 kilo-
meter piste. De pistes liggen tussen 
840 en 2200 meter hoog en wor-
den ontsloten door 54 liften. Voor de 
snowboarders zijn er twee funparks. 
Als je op 1 januari 2009 17 jaar bent 
dan kun je mee. 
Noteer de data in je agenda en ga 
alvast sparen, want een leuke er-
varing is een goede investering! 
Op donderdagavond 25 september 
wordt er een informatieavond geor-
ganiseerd in de Binding in de Zijd-
straat 53. Vanaf 20:00 uur ben je van 
harte welkom. Ook kun je informa-
tie aanvragen. 
Neem hiervoor contact op met Stich-
ting de Binding, tel. 0297-326326 of 
stuur een mailtje naar info@debin-
ding.nl.

Workshop ‘De vreedzame 
krijger’ op fort Aalsmeer
Aalsmeerderbrug - De voorma-
lig Loïs Lane-gitarist Tijn Touber, 
nu schrijver van artikelen in Ode 
en Happinez, en Paul Bos, voorma-
lig marketingman en nu coach en 
trainer op de eigen fortboerderij op 
het Fort bij Aalsmeer in Aalsmeer-
derbrug, geven tijdens de Stelling-
maand op vrijdag 26 september een 
workshop over het thema ‘de Vreed-
zame Krijger’. De workshop is spe-
ciaal ontwikkeld voor de Stelling-
maand en gaat over hoe wij via be-
wustwording en meditatie ons eigen 
natuurtalent en potentieel kunnen 
aanboren, om van daaruit stelling te 

nemen om de diepste wensen te re-
aliseren. In het programma maak je 
kennis met hoe je vooroordelen en 
overtuigingen kunt loslaten, en hoe 
je innerlijke kracht en vreugde kunt 
vinden. Omdat het een buitenpro-
gramma is maken deelnemers tege-
lijkertijd kennis met de verschillen-
de onderdelen van de Stelling van 
Amsterdam aldaar. 

De workshop begint om 12.30 uur 
met een lunch en duurt tot 17.30 uur. 
Locatie is Fortboerderij Dijkzicht te 
Aalsmeerderbrug. Aanmelden kan 
via info@boerbos.nl. 

Cursus Geheugentraining
Aalsmeer - Op 6 oktober zal er op 
de maandagmiddag weer gestart 
worden met een nieuwe cursus Ge-
heugentraining. 
De cursus is bedoeld voor ouderen 
die iets meer willen weten over ver-
geetachtigheid, een probleem dat 
ook bij jongere mensen voorkomt, 
maar dat zich bij het ouder worden 
duidelijker manifesteert. Vaak voe-
len ouderen zich ‘dom’ als ze dingen 
vergeten en gaat hun zelfvertrou-
wen achteruit. 
De cursus  wil door middel van prak-
tische oefeningen en uitleg over 
de werking van het geheugen dit 
denkpatroon doorbreken. Het cur-
susmateriaal bestaat uit het basis-
boek Over geheugen gesproken van 
Chris de Ronde en daarnaast krijgt 
de cursist losse opdrachten bij ieder 
nieuw onderwerp wat behandeld 
wordt. Er zal vooral gesproken wor-
den over de verschillende strategie-
en die men kan toepassen om ver-
geetachtigheid tegen te gaan, bij-
voorbeeld manieren om namen be-
ter te onthouden en goed te kun-
nen bedenken wat u zojuist gelezen 
hebt of wat u via de nieuwsberich-
ten gezien of gehoord hebt. 
Dit houdt in dat er veel aandacht 
besteed zal worden aan concentra-
tie en ordening, maar ook zal er een 
appèl aan de fantasie gedaan wor-
den, door middel van het ‘denken in 
beelden’. 
De cursus vraagt van de cursist een 

actieve deelname, naast de theo-
retische uitleg zullen er tijdens de 
lessen verschillende oefeningen en 
spelletjes gedaan worden, maar ook 
worden er kleine opdrachten mee 
naar huis gegeven die ongeveer 15 
tot 30 minuten per dag in beslag 
zullen nemen. 
Deze ‘thuisopdrachten’ zijn natuur-
lijk geen verplichting, maar ze vor-
men wel een ondersteunende ac-
tiviteit die de cursus waardevoller 
maakt. 
Ook motiveert dit ‘thuiswerk’ de cur-
sist om de strategieën toe te passen 
in het dagelijks leven, zodat de ge-
heugentraining, ook nadat de cursus 
is afgelopen, een blijvende waarde 
behoudt. De cursus is niet bedoeld 
voor mensen bij wie dementie of de 
ziekte van Alzheimer vastgesteld is, 
maar wel voor ieder ander. 
De lessen zijn geschikt voor ieder 
niveau en de oefeningen zijn niet 
op prestatie of op resultaat gericht, 
het gaat er om dat de cursist inzicht 
krijgt in de werking van zijn geheu-
gen en hoe hij daar zelf het bes-
te mee om kan gaan, welke strate-
gieën het beste passen bij zijn per-
soonlijkheid. 

De cursus bestaat uit acht lessen en 
wordt gegeven aan de Parklaan op 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 
door Ansje Weima. Voor aanmelding 
en informatie: SWOA, Parklaan 27, 
tel. 0297-344094.
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Aalsmeer - In 2004 heeft de ge-
meenteraad van De Ronde Venen 
besloten om voorshands de Reali-
satieovereenkomst N201 van 24 no-
vember 2004 niet te ondertekenen. 
De reden was dat zij slechts in kon-
den stemmen als de passage van de 
Amstel zou worden uitgevoerd als 
aquaduct in plaats van een vaste 
hoge brug. Inmiddels is besloten om 
de Amstelpassage uit te voeren als 
aquaduct, reden van De Ronde Ve-
nen om thans toe te treden als partij 
in de realisatieovereenkomst N201. 
B&W van Aalsmeer hebben beslo-
ten om met deze wijziging van de 
realisatieovereenkomst in te stem-
men.  

Duurzaam bouwen beleid  
Op 9 september heeft het college 
besloten om een bedrag ter hoogte 
van 10.000 euro vrij te maken voor 
de ontwikkeling van een Aalsmeer-
se duurzaamheids- en ecologieme-
thodiek, oftewel ADEM. Doel van 
deze methode is om de gemeente-
lijke duurzaamheidsambitie te kun-
nen realiseren, van stedenbouwkun-
dig ontwerp tot het niveau van bij-
voorbeeld een energiezuinige wo-
ning. Deze ambitie is verhoogd van 
niveau C naar een niveau B, waar-
door wordt aangesloten bij de regi-
onale ambitie om in 2040 een ener-
gieneutrale regio te zijn. 

Energie- en klimaatbeleid  
Op 9 september heeft het college 
ingestemd met het Aalsmeerse kli-
maatbeleidsplan 2008 tot 2012. Dit 

beleidsplan bevat een overzicht van 
de mogelijkheden om klimaatver-
andering tegen te gaan, met name 
door energie te besparen en duur-
zame energie te stimuleren. 

Jeugd- en Gezinsbeleid 
Het college van burgemeester en 
wethouders hebben in hun verga-
dering van 9 september 2008 de 
beleidsnota Ondernemend Jeugd- 
en Gezinsbeleid 2008-2011 vastge-
steld. In deze beleidsnota geeft de 
gemeente aan wat er de komende 
vier jaar wordt gedaan om te zorgen 
voor een veilige en gezonde leefom-
geving. De gemeente vindt het be-
langrijk dat kinderen en jongeren in 
een veilige en gezonde omgeving 
opgroeien.  

Uitbreiding Veiling locatie Oost  
Op 9 september heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
besloten om in principe medewer-
king te verlenen aan de bouwplan-
nen voor uitbreiding van de Bloe-
menveiling, te weten op locatie Oost 
en hiertoe de inspraakprocedure op 
te starten. Ook wordt medewerking 
verleend voor een tijdelijke fustage 
opslag aan de noordkant van locatie 
Oost. Ten slotte is besloten om het 
ontwerp Uitwerkingsplan Groenzo-
ne Locatie Oost vast te stellen. Bo-
venstaande voorgenomen beslui-
ten zullen gedurende zes weken ter 
inzage worden gelegd. Geduren-
de deze procedure mag een ieder 
zienswijzen/inspraakreacties naar 
voren brengen.  

Uit de B&W-kamer:
Toetreding Ronde Venen 
tot N201-project

ingezonden
Beloning voor getuigen 
bekrassen van auto
Het kan iedereen van ons kennelijk 
overkomen, zelfs als je in een rusti-
ge straat woont. 
Wil je ’s morgens 14 september in 
je met hard werken verdiende au-
to stappen, zit er een kras over twee 
portieren. Zie ik het wel goed ? Nog 
even kijken. Goh, het is een door-
lopende kras. Is kennelijk één be-
weging geweest. Qua hoogte zou 
het best van een fietstrapper kun-
nen zijn. Een mes is toch wel iets te 
gortig. Dat doet toch niemand ex-
pres? Het is in elk geval in de nacht 
van 13 op 14 september gebeurd. En 
daar gaan we dan: allemaal tijd be-
steden (=negatieve energie) om dit 
maar weer op te lossen. Aangifte 
bij de politie gedaan. Ben er abso-
luut van overtuigd dat dit wordt op-
gepakt. Maar wat kan men eigen-
lijk doen naast al die andere zaken? 
Verzekering geïnformeerd en maar 
even bij de schadehersteller langs 
gereden om een kostenindicatie te 
krijgen. Een bedrag met drie nullen 
heb je zo te pakken., inclusief btw 
dat dan weer wel. Verzekering nog 
even gebeld. Ja, dat kost no claim. 

Moet dus een stevig hogere premie 
gaan betalen. Laatste mogelijkheid 
is om zelf de dader te achterhalen. 
Kortom, ik zoek getuigen (vrienden/
vriendinnen/gezelschap) van dege-
ne die uit dommigheid, stoerheid 
of hufterigheid mijn auto heeft be-
schadigd. Degene die dit heeft ver-
oorzaakt zal zich toch wel niet dur-
ven te melden, gezien het feit dat 
er ook geen briefje achter de rui-
tenwisser is achtergelaten. Daarom 
loof ik een beloning van 250 euro uit 
aan degene die mij de naam en het 
adres van de dader wil doorgeven 
en van het voorval een schriftelijke 
getuigenverklaring aflegt bij mij en 
de politie, zodat de dader kan op-
draaien voor de door hem/haar ver-
oorzaakte schade. Kennelijk is dit 
de moderne manier om medemen-
sen aan te spreken op hun verant-
woordelijkheid om het lef te hebben 
de consequenties van hun domheid, 
stoerheid of hufterigheid te aan-
vaarden ? 

Dirk van der Zwaag,
Linnaeuslaan 52.

Thema-bijeenkomst voor 
jongeren in Parochiehuis
Aalsmeer - FNV Jong en de jonge-
renorganisatie SP Rood willen van 
jongeren en elkaar weten hoe de 
politieke en vakbondsbelangen van 
jongeren het beste kunnen wor-
den behartigd. Er vindt daarover 
een thema-avond plaats die FNV 
Bondgenoten Lokaal organiseert 
voor jongeren in Aalsmeer, Amstel-
veen, Haarlemmermeer, Uithoorn 
en de Ronde Venen. Het gaat daar-

bij om inspraak op het beleid, waar-
bij de volgende stellingen aan de or-
de komen: Jeugdschalen in de c.a.o. 
zijn een schande; de FNV doet niets 
voor jongeren; vakbonden zijn ho-
peloos ouderwets en actie voeren 
kan prima via internet.
De bijeenkomst vindt plaats op don-
derdag 25 september in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 6 en 
begint om 20.00 uur.

ingezonden
Vrees voor omwaaien Treurwilgen
De indieners van de bezwaarschrif-
ten tegen het kappen van de treur-
wilgen moeten goede mensen zijn 
die begrip hebben voor het welzijn 
van de bomen en het groene beeld 
van onze omgeving. Echter de argu-
menten waarop ze gereageerd heb-
ben die tot de kap moesten leiden 
lijken me wat te mager geweest en 
waarschijnlijk zou hun bezwaar wat 
meer genuanceerd zijn als ze uitge-
breider geïnformeerd zouden zijn.
Welnu: Toen de huizen hier ge-
bouwd werden heeft de gemeente 
de omgeving snel van groen willen 
voorzien en veel snel groeiende bo-
men geplant.
Een aantal zijn tijdig verwijderd, (po-
pulieren en berken) en successie-
velijk vervangen door ander groen. 
Ook een treurwilg naast de twee die 
er nu nog staan is indertijd zonder 
problemen weggehaald.
Nu deze beide wilgen zo lang heb-
ben kunnen groeien vormen ze, hoe 
mooi ze ook zijn, een bron van een 
vervelende overlast. Ze staan veel te 
dicht bij de huizen en tuinen. Ze ne-
men zo veel licht weg in een gedeel-
te van de tuin (waar overheen hun 
bladerdak reikt) waardoor daar na-
genoeg niets wil groeien; alleen mos 
en enig gras en onkruid. Verder la-
ten de bomen ook geen ondergroei 
toe vanwege hun wortelgestel.

Straks als ze hun blaadjes weer la-
ten vallen (meerder kubieke meters) 
komt een deel daarvan met harde 
wind op mijn dak terecht en verstopt 
de goten en de afvoer. Dat heeft al 
meerde malen geleid tot stevige on-
kosten.
Bij een storm vorig jaar zag ik de 
grond onder de stam bewegen en ik 
vrees dat ze bij een volgende storm, 
ook omdat ze steeds groter worden, 
zullen omwaaien. Gezien het volu-
me van de boom zal de tuin volledig 
verwoest zijn, misschien wordt het 
huis ook nog wel geraakt.
Ook in deze tijd krijg ik in de mid-
dag al geen zon meer in de kamer, 
waardoor ik al vroeg moet stoken. 
De investeringen die ik gedaan heb 
om energie te sparen zijn niet zo ef-
ficiënt als ik me voorgesteld had. 
Enkele jaren geleden heb ik de ge-
meente al verzocht om wat aan de-
ze bomen te doen (kappen of dras-
tisch snoeien), doch er is steeds na 
regelmatig overleg niets gebeurd. 
Tot twee maal toe is mij een datum 
in het vooruitzicht gesteld dat er ge-
kapt zou worden met nu als resul-
taat dat uiteindelijk de vergunning 
is aangevraagd. Gezien de bezwa-
ren zal het nu weer uitgesteld wor-
den. Jammer.
J.A.Stellingwerf, 
Roerdomplaan  85.

Aalsmeer - Het was zaterdag 13 
september nog even spannend of 
het droog zou worden, na de regen 
van vrijdag. Maar gelukkig waren de 
weergoden de vereniging van Bloe-
menzegelwinkeliers welgezind en 
werd het een droge, zij het wat fris-
se avond.
Er ging gespeeld worden om de 
Bloemenzegelbokaal! En gespeeld 
is er, met enthousiasme hebben de 
vijf koppels de twee rondes op de 
banen van Midgetgolfclub Aalsmeer 
gedaan. Vooral de winnaars van vo-
rig jaar, de familie Kiewiet, verdedig-
den hun bokaal met veel inzet. En 
ja, dat had resultaat: Ze hebben dit 
jaar weer met de minste punten de 
wisselbeker gewonnen. Maar de in-
zet van de andere families mocht er 
ook zijn. Op één dus de familie Kie-
wiet met 1. familie Kiewiet met Ni-
na 42, Jaap 47, Aki 49 en Laura 53 
punten. Op twee is de familie Van Es 
uit de Hortensialaan geëindigd met 
Wil 48, Karin 48, Herbert 50 en Cor-

rie 51 punten. Plaats drie wist de fa-
milie Piet uit de Korfstraat te verove-
ren met Dirk 49, Mijntje 49, Lars 51 
en Willem 52 punten. Plaats vier is 
behaald door de familie Buskermo-
len uit de Boegstraat met Theo 43, 
Alie 45, Antoon 56 en Riet 57 pun-
ten. Op plaats vijf tot slot is de fami-
lie Bax uit het Einthovenhof geëin-
digd met Mike 56, Caroline 62, Dex-
ter 67 en Taylor 71 punten.
Sinds circa 20 jaar organiseert de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloe-
menzegelwinkeliers dit gezellige 
toernooi. Met een ontvangst met 
koffie en cake en later een lekker 
broodje, een drankje en een hapje 
bedankt de vereniging ook op de-
ze manier klanten voor het sparen 
van de bloemenzegels. Wilt u ook 
kans maken op een uitnodiging om 
hier aan deel te nemen, dan hoeft u 
dit alleen maar aan te geven op een 
volle spaarkaart in het speciale vak-
je. Vraag om bloemenzegels, u heeft 
er recht op!

Familie Kiewiet opnieuw op één
Midgetgolftoernooi van 
Bloemenzegelwinkeliers

Regio - Zaterdag 27 september 
gaat voor de Nederlands rock mo-
gelijk een uniek evenement plaats-
vinden in Mijdrecht. 
Muzikanten uit bekende Nederland-
se rock bands steken momenteel de 
koppen bij elkaar over een eenma-
lige jamsessie waar de vonken van-
af beloven te vliegen. De jamsessie 
moet, als sluitstuk van de avond, de 
muzikale apotheose worden van het 
concert Amstelland Live! in De Me-
ijert. 

Thijs van Leer en Ted Oberg
Amstelland Live! wordt geor-
ganiseerd door de Rotary Club 
Aalsmeer-Uithoorn en heeft niet al-
leen tot doel een rockende avond 
voor de regio van Hoofddorp tot 
Vinkeveen, maar ook om fondsen te 
werven voor het project Bosmobiel. 
Zo wordt het nuttige met het bij-
zonder aangename gecombineerd. 
Want het programma op 27 septem-
ber klinkt als een klok. Gevestigde 
namen als de progressieve rock-
formatie Focus in een nieuwe top-
bezetting met niemand minder dan 
Thijs van Leer (Hocus Pocus, House 
of the King). Afgelopen weekend 
werd de rockende dwarsfluiter nog 
geridderd ter gelegenheid van zijn 
veertigjarig rockjubileum. 
Tevens treedt als revelatie de nieu-
we bluesgroep Oberg op met gitaar-
legende Ted Oberg van Livin’ Blues 
(Wang Dang Doodle, LB Boogie). 
Het wordt een swingende avond die 

niet snel zal worden vergeten: roc-
ken om te rijden. Met dus een muzi-
kale uitsmijter van de eerste orde!

Beste  rock coverband 
Ook de symfonische rock komt aan 
bod met de zesmansformatie Knight 
of het Progs die hits vertolkt van Su-
pertramp, Pink Floyd, Emerson La-
ke & Palmer, Genesis en Kayak. 
Met Knight of the Progs heeft Am-
stelland Live! niet de eerste beste 
rock band binnen gehaald. De band 
heeft zojuist de kwartfinales bereikt 
van de Dommelsch Clash of the Co-
ver Bands 2008. 
Daarin wordt gestreden om de fel-
begeerde titel van beste rock cover-
band van Nederland. Het wordt een 
geweldig swingende en rockende 
avond, waarvan het nog de vraag is 
of het dak van de Meijert er aan het 
einde van de avond nog op zit of eraf 
is. De zaal van De Meijert gaat open 
om 19.30 uur en om 20.00 uur be-
gint de zaak te rocken. En dat voor 
30 euro per persoon, terwijl ook nog 
een goed doel wordt gediend! 
Voor bedrijven zijn er bovendien spe-
ciale arrangementen om met perso-
neel of relaties voorafgaand aan het 
concert in De Meijert te genieten 
van een smaakvol diner dat even-
eens muzikaal omlijst wordt. Meer 
informatie via de website www.am-
stellandlive.nl of een mailtje naar 
baggenjan@gmail.com. Ook kan 
met De Meijert contact worden op-
genomen, tel. 0297-284097. 

Eenmalige jamsessie moet 
regio doen rocken

Aalsmeer - Het Schipholfonds 
schenkt in het derde kwartaal van 
2008 een bedrag van 177.718 eu-
ro aan instellingen en organisa-
ties op maatschappelijk, cultu-
reel of sportief gebied in de omge-
ving van Schiphol. In totaal zijn in 
de bestuursvergadering van 8 sep-
tember 58 aanvragen met een do-
natie gehonoreerd. De hoge dona-
ties van 2.500 euro en hoger wor-
den op donderdag 2 oktober uit-
gereikt bij Dutch Dakota Associa-
tion te Schiphol Oost door Ray van 
Loon en Paul Luijten, bestuursleden 
van Het Schipholfonds. Tijdens de-
ze uitreiking wordt de hoogte van 
de donaties bekend gemaakt en zal 
aan de vast en zeker gelukkige in-
stellingen een cheque worden over-
handigd. 

Stichting Ouderendag
Eén daarvan is de stichting oude-
rendag Aalsmeer-Kudelstaart. De-
ze gaat plaatsvinden op 21 novem-
ber dit jaar in de burgerzaal van het 
gemeentehuis. De stichting gaat ou-
deren trakteren op een gezellig en 
onderhoudend programma met on-
der andere een optreden van ‘Les 
Miserables in concert’ door ge-

mengd koor de Midway Joy Singers 
uit Zwanenburg en een optreden 
van Bastiaan Verhorst met de voor-
stelling ‘Het meisje van de zangver-
eniging’. Voor de muzikale omlijs-
ting van de middag draagt het Wes-
tend Trio onder leiding van Chris van 
Dijk. Ook staat deze dag een bingo 
op het programma. 
Ondanks de donatie van het Schip-
holfonds kan de stichting ook uw 
sponsoring goed gebruiken. De 
stichting vraagt bedrijven of zij fi-
nancieel willen steunen of prijzen 
voor de bingo beschikbaar willen 
stellen. Een financiële bijdrage kan 
gestort worden op bankrekening 
3635.53.142 ten name van stichting 
Ouderendag Aalsmeer-Kudelstaart. 

Film- en Videoclub
Naast de stichting Ouderendag 
wordt nog een Aalsmeerse vereni-
ging getrakteerd door het Schip-
holfonds. De Film- en Videoclub 
Aalsmeer krijgt een donatie van 800 
euro. Voor het indienen van aan-
vragen voor donaties in het vierde 
kwartaal van 2008 is de sluitings-
datum 24 oktober. Uitgebreide in-
formatie is te vinden op de website 
www.schipholfonds.nl.

Schipholfonds trakteert!

Nog plaatsen vrij bij aantal 
creatieve cursussen
Aalsmeer - Op maandag 22 sep-
tember beginnen bij stichting de 
Werkschuit de creatieve najaars-
cursussen. Plaatsen zijn nog vrij 
bij de cursussen modelboetseren 
op maandagavond van 19.45 tot 
22.15 uur, paverpol op maandag-
avond van 20.00 tot 21.30 uur, ke-
ramiek op maandagavond van 20.00 
tot 22.30 uur, tegel- en glasmoza-
iek op maandagavond van 19.30 tot 
22.00 uur, aquarelleren op dinsdag-
morgen van 9.15 tot 11.45 uur, teke-
nen en schilderen op dinsdagavond 
19.30 tot 21.30 uur, abstracht schil-
deren op woensdagavond van 19.30 
tot 22.00 uur, vilten voor gevorder-
den op donderdagavond van19.30 
tot 22.00 uur en glas in lood  op 
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 

uur. Er zijn ook nog plaatsen vrij 
voor de cursussen creatieve vor-
ming voor kinderen vanaf 6 jaar op 
dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.30 
uur en op woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.00 uur en van 15.30 tot 
17.00 uur. Ook bij de tieners vanaf 9 
jaar heeft De Werkschuit nog enke-
le plaatsen vrij op de  cursus moza-
iek die wordt gehouden op donder-
dagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur. 
Voor informatie en inlichtingen kan 
gebeld worden naar Margot Tepas 
tel. 0297-340150 of via de emailw-
ww.gklein.org/wsa/.
Folders met informatie zijn verkrijg-
baar bij de bibliotheken in  Aalsmeer 
en Kudelstaart, het gemeentehuis, 
het zwembad en de boekwinkels in 
Aalsmeer.

Theo Griekspoor en Moniek Eigenhuis

Presentatie 1e cd ‘Rêverie’
Aalsmeer - Theo Griekspoor en 
Moniek Eigenhuis-Zandvliet zijn 
trots om hun eerste gezamenlijke 
cd te kunnen presenteren! Na een 
jarenlange samenwerking is hun 
‘droom’ uitgekomen, namelijk het 
maken van een afwisselende cd met 
muziekstukken die zij graag spelen. 
De samenwerking tussen Theo 
Griekspoor (orgel/piano) en Mo-
niek Eigenhuis (dwarsfluit) begon 
zo’n tien jaar geleden tijdens een 
Kerstconcert in de Karmelkerk van 
Aalsmeer. 
Omdat het muzikaal tussen hen klik-
te besloten zij om regelmatig samen 
te repeteren en een repertoire op te 
bouwen. In de loop der jaren wer-
den Theo en Moniek gevraagd voor 
muzikale ondersteuning bij diverse 
koren of in kerkdiensten. Op gege-
ven moment kwam de wens om sa-
men een cd op te nemen. Op 5 mei 
dit jaar heeft de cd-opname plaats-
gevonden. 
De stukken met orgelbegeleiding 
zijn opgenomen in de RK-kerk Sint 
Jan Geboorte te Kudelstaart en de 

muziekstukken met piano in de 
Doopsgezinde Kerk te Aalsmeer. 
Op de cd zijn stukken te beluisteren 
van bekende componisten als Bach, 
Händel en Fauré, maar zijn er even-
eens werken te horen uit de musical 
Miss Saigon en uit de film ‘The Ro-
se’. Uiteraard mag het titelstuk ‘Rê-
verie’ van Claude Debussy niet ont-
breken op deze cd!  
Theo Griekspoor en Moniek Eigen-
huis willen hun cd ‘Rêverie’ graag 
aan u presenteren tijdens een con-
cert op zaterdag 27 september van-
af 20.00 uur. Het concert vindt plaats 
in de Karmelkerk aan de Stommeer-
wg, de plaats waar de samenwer-
king tussen Theo en Moniek ooit is 
begonnen! Tijdens het concert krijgt 
de bezoekers een voorproefje van 
de prachtige stukken die op de cd 
staan, maar is er ook ander reper-
toire te horen. Uiteraard is er na het 
concert de gelegenheid de cd ‘Rê-
verie’ te kopen à 15 euro. 
Theo en Moniek hopen u te mogen 
begroeten tijdens hun presentatie-
concert! 

Aalsmeer - Op de zaterdagen 4 
en  11 oktober worden in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 
kledingbeurzen gehouden. Op za-
terdag 4 oktober zal de zaal gevuld 
zijn met kinderkleding vanaf maat 
152 en dames- en herenkleding en 
zaterdag 11 oktober staat in het te-
ken van baby- en kinderkleding tot 

en met maat 146. Voor beide beur-
zen kan een inschrijfnummer voor 
de verkoop aangevraagd worden 
van maandag tot en met vrijdag tus-
sen 15.00 en 17.00 uur bij Rina Tas, 
tel. 322994 of Thea van Aalst, tel. 
327541. Het inbrengen is beide da-
gen van 9.30 tot 10.00 uur, de ver-
koop is van 11.00 tot 12.30 uur.

Eerst kinderkleding, dan voor dames
Kledingbeurzen in Hornmeer

Uithoorn - De organisatoren van 
de Shiva reünie op zaterdag 1 no-
vember aanstaande zijn nog niet te-
vreden met het aantal aanmeldin-
gen en inschrijvingen. Op dit mo-
ment hebben zo’n honderd mensen 
te kennen gegeven de reünie te wil-
len bezoeken en heeft de helft daar-
van ook daadwerkelijk al een kaart 
besteld. “We verwachten zeker 200 
bezoekers. Het Shiva-publiek ken-
nende, zullen heel veel mensen 
pas op het laatste moment beslui-
ten zich aan te melden of de 15 euro 
(inclusief twee consumpties) over te 
maken voor de toegangskaart’’, al-
dus één van de organisatoren. ”Het 
probleem echter is, dat we van te 
voren kosten moeten maken voor 
bands en dergelijke. Daarvoor is het 
dus belangrijk dat mensen de kaar-
ten alvast betalen. De reünie gaat 
namelijk sowieso door.’’ Aanmel-

den kan via ojcshiva@gmail.com. 
Daarnaast bestaat het vermoeden 
dat veel vroegere bezoekers van het 
Open Jongeren Centrum nu in an-
dere delen van het land wonen en 
moeilijk traceerbaar zijn. “We willen 
bij deze dus de hulp inroepen van 
vrienden of familieleden die nog wel 
in de regio wonen om aan de be-
trokken personen door te geven dat 
er een eenmalige reünie van Shiva 
aankomt.’’ Shiva heeft bestaan van 
eind jaren zeventig tot midden ja-
ren negentig. In het gebouw aan de 
Van Seumerenlaan in Uithoorn heb-
ben tal van bands opgetreden en 
er werden regelmatig dansavon-
den, filmavonden en thema-avon-
den georganiseerd, zoals een hip-
pie-night. Bezoekers kwamen niet 
alleen uit UIthoorn, maar ook uit Al-
phen, Aalsmeer, Nieuwkoop en on-
der andere Mijdrecht. 

Reünie Shiva Uithoorn 1 november
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Vier medaillies Aalsmeerse Paralympisch zwemster 

Mirjam de Koning: “Dit is waar 
ik het allemaal voor gedaan heb”
Aalsmeer - Op maandag 15 sep-
tember heeft Mirjam de Koning-Pe-
per uit Aalsmeer sporthistorie ge-
schreven. 
Tijdens de Paralympische spelen in 
Beijing behaalde ze twee keer goud 
en twee maal zilver en is daardoor 
de meest succesvolle sporter van de 
Nederlandse Paralympische ploeg. 
Het begon op maandag 8 septem-
ber met een zilveren medaille op 
100 meter vrije slag. Op dinsdag 9 
september kreeg ze na de 100 me-
ter rugslag een gouden medaille 
omgehangen. 

Zondag was er voor de 400 meter 
vrije slag weer een zilveren medail-
le en maandag 15 september maak-
te ze alle verwachtingen waar door 
op de 50 meter vrije slag opnieuw 
de snelste te zijn. Op deze afstand 
zwom ze ook nog eens een nieuw 
wereldrecord.
 In 2004 ging Mirjam, die door een 
bindweefselaandoening geen ge-
voel en kracht meer in haar benen 
heeft, zwemmen bij zwemvereni-
ging Oceanus. Al snel bleek dat ze 
talent had en sinds 2006 maakt Mir-
jam deel uit van de Nederlandse se-

lectie. In de jaren die volgden had 
ze maar één doel; deelname aan 
de Paralympics en het behalen van 
een gouden medaille. Ze moest zich 
daarvoor veel ontzeggen, kende ver-
schillende keren blessureleed, maar 
nu haar taak volbracht is zegt ze dat 
het allemaal waard geweest is. Top-
sport bedrijven kost veel geld en ge-
handicapten worden nog eens met 
extra kosten geconfronteerd van-
wege begeleiding en speciaal ver-
voer naar trainingen en wedstrijden. 
Mirjam de Koning, maar ook ande-
re talentvolle gehandicapte zwem-

mers van zwemvereniging Oceanus, 
ontvangt financiële ondersteuning 
van de Stichting Meer Armslag. Kijk 
voor meer informatie over de stich-
ting, maar ook voor het complete 
verhaal van Mirjam op www.meer-
armslag.nl.

Huldiging Koningin
Na de huldiging in het Holland 
House in Beijing en het bijwonen 
van de slotceremonie kan de kof-
fer gepakt worden voor de reis naar 
huis. Op donderdag 18 september 
worden de sporters om circa 17.15 
uur op Schiphol verwacht. Veel rust 
zullen de sporters niet krijgen, want 

op vrijdag 19 september worden de 
medaillewinnaars gehuldigd in Den 
Haag. 
Eerst mogen ze de felicitaties van 
Koningin Beatrix en Prinses Mar-
griet in ontvangst nemen en daar-
na is het de beurt aan premier Bal-
kenende en staatssecretaris Busse-
maker. 
Ook diverse tv-programma’s heb-
ben aangekondigd dat ze een inter-
view willen om de ervaringen van 
de sporters zelf te kunnen horen. En 
natuurlijk zal de gemeente Aalsmeer 
niet achterblijven, want zo’n succes-
volle Aalsmeerse ingezetene moet 
gehuldigd worden.

Jaarvergadering 
Blauwe Beugel
Aalsmeer - Op vrijdagavond 26 
september houdt IJsclub De Blauwe 
Beugel de jaarlijkse jaarvergadering 
voor alle leden. 
De avond, die niet alleen voor trai-
ning- maar ook voor natuurijsleden 
toegankelijk is, begint om 20.00 uur 
in het clubgebouw aan het Konnet-
laantje 29. Het jaarverslag van 2007 
komt aan de orde, verkiezing nieu-
we kascommissie staat op de agen-
da, evenals het vaststellen van de 
contributie.
De vergadering eindigt met de 
rondvraag. Na afloop kunnen de 
trainingsleden hun abonnementen 
weer in ontvangst nemen voor het 
seizoen 2008-2009 . Tevens bestaat 
er voor deze groep de mogelijkheid 
om op deze avond clubkleding aan 
te schaffen. 
Op zondag 28 september gaan de 
trainingsleden van ijsclub de Blauwe 
Beugel gezamenlijk  weer ijs proe-
ven op de Kunstijsbaan in Utrecht, 
alwaar zij de trainingsarbeid van af-
gelopen zomer over kunnen bren-
gen op het ijs.

Gerrit winnaar 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag wordt er gekaart in het 
Dorpshuis. 
Klaverjassen, jokeren en ook biljar-
ten staan op het programma. Afge-
lopen donderdag is het klaverjas-
sen gewonnen door Gerrit van der 
Geest met 5152 punten, gevolgd 
door Rie Versteeg met 5115 pun-
ten. Derde werd Han Raadschel-
ders met 5082 punten en vierde Wil 
Jongkind met 4924 punten. Bij het 
jokeren eindigde Saar Looy op de 
eerste plaats met 17 punten, plaats 
twee was voor Janny Noordam met 
156  punten.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Ans Engel in topvorm
Kudelstaart - Ans Engel doet al 
een paar jaartje mee in het dartcir-
cuit. Diverse toernooien loopt ze af 
en zorgt altijd voor de nodige ge-
zelligheid. Toernooien winnen was 
echter een ander verhaal. Om dit 
te kunnen zul je de hele avond ge-
concentreerd moeten zijn en zul je 
moeten focussen op het einddoel. 
Op vrijdag 5 september was voor 
Ans de grote dag in haar Poel’s Eye 
carriere. Op weg naar de finale ver-
sloeg ze in de kwartfinale Henny 
Taal waarna Marja Keijzer in de hal-
ve finale aan de zegekar werd ge-
bonden. Louise Jurka wachtte in de 
finale. En het werd een finale hoor. 
Beide dartsters weigerden de hand-
doek in de ring te gooien, maar Ans 
had de langste adem. De bevrijden-
de dubbel vijf viel rond middernacht 
en maakte van Ans een Poel’s Eye 
winnares. Deze prestatie mag Ans 
gerust toevoegen aan haar palma-
res want winnen bij Poel’s Eye is een 
puike prestatie. 

Scone ronde
In de Scone ronde was John Koster 

oppermachtig. De fles Scone in het 
verschiet bracht hem inspiratie. Ro-
nald Baars, Kees de Hartog en in de 
finale Dylan Schoonderwored wa-
ren niet in staat John van de eindze-
ge te weerhouden.
Het winnen van de Scone ronde le-
verden John 6 punten voor de ran-
king op. Dit maakt dat John zich na 
één speelavond nog nét binnen de 
top 10 heeft geplaatst. 
Voor de duidelijkheid, want dit kun-
nen we niet genoeg herhalen. Er 
wordt een ranking bijgehouden, en 
dit leeft ook erg onder de terugke-
rende darters, maar ieder toernooi 
staat op zich en is vrij toegankelijk 
voor iedereen.

Volgende toernooi
Het volgende toernooi is morgen, 
vrijdag 19 september. Nieuwe ron-
de, nieuwe kansen. Inschrijven kan 
tot 19.45 uur. Zorg dat u op tijd bent, 
in verband met een strakke toer-
nooiplanning is het niet mogelijk na 
19.45 uur nog in te schrijven.
Deelname kost 3 euro en vanaf 15 
jaar is deelname mogelijk.

Darten in 40-jarig Dorpshuis
Poel’s Eye en Scone houden 
4-tallen toernooi
Kudelstaart - Ter ere van het 40-
jarig bestaan van Dorpshuis Ku-
delstaart presenteren Poel’s Eye en 
Scone bierbrouwerij op zaterdag 
27 september het 4-tallen toernooi. 
Een uniek toernooi met een geheel 
andere opzet dan gebruikelijk. Met 
het 4-tallen zal er een toernooi wor-
den georganiseerd wat uniek is in 
de dartwereld. Teams strijden on-
der andere om de enorme 6-liter! 
fles Scone bier. Er zullen deze avond 
geen single wedstrijden worden ge-
speeld, koppels en z.g. teamgames 
gaan bepalen welk viertal zich mag 
laten kronen tot de kampioenen. In-
schrijven is uitsluitend met 4 perso-
nen mogelijk. Heren en dames mo-
gen dit keer met elkaar spelen, er 
zal geen apart damestoernooi wor-
den georganiseerd.  Deelname kost 
10 euro per team. De inschrijving 
sluit op de toernooidag om 19.30 
uur. Meer informatie over dit unieke 
toernooi is te vinden op www.poel-
seye.nl.

Handbal
FIQAS Aalsmeer naar de 
tweede ronde Europacup!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben de tweede ron-
de bereikt in het Europese Cup Win-
ners Cup toernooi. Na de  43-34 
overwinning vorige week in Luxem-
burg werd het nu in Aalsmeer 36-
27 en dus is de ploeg verzekerd van 
de volgende ronde. Daarin speelt 
het in het weekend van 10/11 ok-
tober eerst uit tegen het Franse Pa-
ris Handball. 
Zoals trainer/coach Alex Curescu al 
voorspeld had, waren de Luxembur-
gers van HBC Bascharage niet van 
plan zich zonder meer bij een uit-
schakeling neer te leggen en gin-
gen furieus van start. Evenals een 
week eerder kwam FIQAS Aalsmeer 
dan ook al snel op achterstand: 3-6. 
Maar groter lieten de Aalsmeerders 
het verschil niet worden. Via fraaie 
acties vanaf de cirkel door Jarcha 
van Dijk en een paar keiharde scho-
ten van Mark Roest was de stand na 
een minuut of tien al in evenwicht: 
8-8. Daarna kwam FIQAS Aalsmeer 
op voorsprong, al werd het verschil 
in deze fase van de wedstrijd nooit 
groter dan drie (14-11). Er werd in 
een zeer hoog tempo gespeeld en 
er viel voor het publiek veel te ge-
nieten. Bascharage bleef knokken, 
keeper Bart van Huisstede groei-
de in de wedstrijd, er werd keihard 
gewerkt in de dekking en aanval-
lend werd goed naar elkaar geke-
ken. Daardoor was het ene doelpunt 
nog mooier dan het andere. Bij rust 
leidde FIQAS Aalsmeer al met 17-15 
en leek niets het halen van de twee-
de ronde nog in de weg te staan. 
Na de pauze bleven de Luxembur-
gers nog een kwartier in het spoor, 
maar door het collectief sterke spel 
van de Aalsmeerders konden ze 
niet dichterbij komen. De Hongaar-
se opbouwspeler die vorige week 
nog goed was voor 17 doelpunten, 
kwam nu niet verder dan vier, omdat 
met name in het middenblok wei-
nig tot geen ruimte werd weggege-
ven. Toch had ook Bascharage ge-
leerd van de eerste wedstrijd, want 

lange tijd kon FIQAS Aalsmeer niet 
of nauwelijks op de snelle break out 
spelen. Dat kwam pas in het laat-
ste kwartier toen de Luxemburgers 
er zichtbaar niet meer in geloofden 
en FIQAS Aalsmeer wel geconcen-
treerd bleef. Daardoor kon via 24-
20 en 30-24 uiteindelijk een ruime 
36-27 overwinning worden geboekt 
en werden maar liefst zeven van de 
laatste tien doelpunten uit break 
outs gescoord (perfect aangegooid 
door eerst Bart van Huisstede en la-
ter Jeffrey Groeneveld die ook nog 
een penalty stopte). Het was een 
verdiende overwinning van het col-
lectief, want de Aalsmeerse ploeg is 
duidelijk verder als team  gegroeid. 
Er wordt voor elkaar gewerkt en de 
spelers gaan niet zelfzuchtig met de 
kansen om. En dat belooft nog veel 
moois voor de rest van het seizoen, 
met de komende twee weken twee 
inhaalwedstrijden, de Super Cup-
wedstrijd en een uitwedstrijd in Em-
men op het programma. 

Steun bij Super Cup
Vanavond, donderdag 18 septem-
ber, is de inhaalwedstrijd FIQAS te-
gen Red-Rag/Tachos vanaf 20.00 
uur in De Bloemhof aan de Horn-
weg en zondag 21 september wordt 
gespeeld om de Super Cup van-
af 13.30 uur tegen Hellas in Alme-
re. Er zijn ruim 2000 plaatsen in de-
ze hal, dus het is belangrijk om daar 
met zoveel mogelijk Aalsmeer-sup-
porters te zijn en de ploeg massaal 
te steunen.
 Er zullen (evenals bij de bekerfi-
nale) supportersbussen rijden naar 
Almere en intekenlijsten daarvoor 
hangen in de Bloemhof. Jeugdleden 
van FIQAS Aalsmeer mogen gratis 
met de bus mee, volwassenen beta-
len 5 euro als ze lid zijn van de sup-
portersvereniging, de prijs voor niet 
leden is 7,50 euro. Kaarten voor de 
wedstrijd zijn in de bus te koop en 
kosten 4 euro voor jeugd tot en met 
15 jaar en 6 euro voor volwassenen. 
Foto: Dan Ran.

Hockeycompetitie
Eerste thuiswedstrijd Dames 1 
en Heren 1 Qui Vive
Uithoorn - Aanstaande zondag 
21 september spelen beide eer-
ste teams van Qui Vive hun eerste 
thuiswedstrijd in het nieuwe hoc-
keyseizoen. Dat wordt een span-
nende zondagmiddag in De Kwa-
kel. De dames en heren hopen deze 
middag op veel thuispubliek om ze 
aan te moedigen en er na afloop van 
de wedstrijden een gezellig feestje 
van te maken. 
De dames van Qui Vive spelen dit 
seizoen in de eerste klasse B en 
hebben de ambitie om hier op de 
eerste plaats te eindigen. Om 12.45 

uur start de wedstrijd van Dames 1 
tegen Shinty D1 uit Driebergen. De 
heren van Qui Vive komen dit sei-
zoen uit in de overgangsklasse A 
waarbij zij heel veel nieuwe tegen-
standers zullen ontmoeten. Zij heb-
ben de ambitie om zich dit seizoen 
weer op dit hoge niveau te handha-
ven. Om 14.45 uur start de wedstrijd 
van Heren 1 tegen Shinty H1. Shinty 
is vorig jaar kampioen geworden in 
de eerste klasse en gepromoveerd 
naar de Overgangsklasse. Dat be-
looft een heel spannende wedstrijd 
te worden!

Schaakcompetitie weer gestart
’t Kalende Pionnetje viert 
vakantie in Italië
Kudelstaart - Tijdens de zomerstop 
is het goed om de schaak-accu bij 
te laden, want voor je het weet be-
gint de nieuwe competitie. En waar 
kun je dan beter heengaan dan 
naar Italië, waar je in het geheel niet 
wordt afgeleid door tobbende scha-
kers. Verstandige mensen, die Italia-
nen, die vieren hun vrije tijd met leu-
ke dingen: een beetje toeren in de 
cabriolet, overheerlijke ijsco’s naar 
binnen werken, een beetje de da-
mes bekijken, cultuur in overvloed, 
wandelen in de bergen, zonnen op 
het strand, de lijn even vergeten en 
lekker smikkelen. 
Op schaakgebied heeft Italië ech-
ter niet veel te bieden. In San Gimi-
niano tref je weliswaar veel torens 
aan, op straat zie je vele lopers voor-
bijgaan, maar de koningin was niet 
in Porto Ercole, laat staan een ko-
ning. Paarden zie je dan weer wel 
veel, maar kale pionnetjes zijn niet 

gezien. Los van de Siciliaanse ope-
ning, geen idee hoe die gaat, heeft 
Italië geen stempel gedrukt op deze 
tak van sport. Het werd dan ook een 
ontspannende vakantie, zonder af-
geleid te worden door het zwartwit-
geblokte speelbord. Eenmaal terug 
in Aalsmeer werd natuurlijk gelijk 
de schaakstrijd aangegaan met me-
de-leden van schaakclub ’t Kalen-
de Pionnetje. De uitslagen van 11 
september:
Bert Lammers-Gerard Verlaan 0 -1
Jaap v.d. Bergen-Gerard van Beek 1-0
Henk Raadschelders-Fred Buskermolen  1-0
Fred Klijn-Martin Poortvliet  0-1
Marco Hogenboom-Joep v.d. Geest  1-0
Richard Piller-Armando v.d. Hoorn   1-0
Martijn Baars-Jurgen v.d. Zwaard  rem.
Adri Meijhuis-Jos Buskermolen  0-1
Paul den Haan-Peter Verschueren 0-1
Marco v. Nieuwburg-Peter de Jong  0-1
Jaap v Staaveren-Harry Buskermolen  rem.
Kees v.d. Weijden-Wouter Wiebes  1-0
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De drie AVA teams voor de start van de Oranje Midway Beach marathon in 
Roelofarendsveen.

AV Aalsmeer succesvol 
bij strandmarathon
Aalsmeer - Atletiekvereniging 
Aalsmeer is zaterdag zeer succes-
vol geweest op het strand van Roe-
lofarendsveen. Nooit geweten dat 
daar een strand is? Tijdens het gro-
te marathonfeest dat Loopvereni-
ging Plantaris aan het begin van de 
feestweek van De Veen organiseer-
de dus wel. 
De zesde editie van dit jaarlijkse  
loopevenement had de naam Oran-
je Midway Beach Marathon mee-
gekregen. Wederom waren kosten 
nog moeite gespaard om een uniek 
stratenparcours door Roelofarends-
veen te creëren, aangekleed met 
veel oranje en talloze luchtbedden, 
badhanddoeken en andere strand-
benodigdheden. 
Een echt stukkie strand mocht daar-
bij natuurlijk niet ontbreken, vandaar 
dat er vlak voor start-finish ieder van 
de 19 rondjes een flinke strook zand 
moest worden doorgeploegd. Bij de 
start was het met een miezerregen 
nog niet bepaald strandweer, maar 
desalniettemin stonden er toch 48 
teams en 34 eenlingen aan de start, 
waaronder 3 estafetteviertallen van 
AV Aalsmeer. 
Onder de naam AVA Beach Boys 
was er een snel team met John ’t 
Hoen, Niek van Noort, André Colijn 
en Dik van der Stelt. 
Het tweede AVA team had veel girl-
power en streed met Marjan van 
Ginkel, René Spitteler, Reinier van 
Oene en Adri v/d Sluis onder de 
naam AVA Beach Girls. 
Het derde AVA team bestond uit 

vier bonken routine, namelijk Jan de 
Boer, Gerrit v/d Steeg, Gerard van 
Looij en Thomas v/d Heuvel. Via de 
som van hun leeftijden waren zij op 
de naam AVA 268 gekomen. 
De AVA Beach Boys namen vanaf 
de eerste ronde de leiding en ston-
den die in de loop van de middag 
niet meer af. 
Zij finishten bij een doorkomend 
zonnetje met bijna 4 minuten voor-
sprong op de nummer twee na 2 
uur, 41 minuten en 25 seconden 
(gemiddeld 3:49 per km). De AVA 
Beach Girls werden dertiende en 
daarmee het snelste meidenteam 
met een eindtijd van 3 uur, 5 minu-
ten en 11 seconden (gemiddeld 4:23 
per km). 
Vervolgens klapten beide AVA teams 
hun handen stuk, toen zij vol ontzag  
hun ervaren clubgenoten met een 
gemiddelde leeftijd van 67 jaar bin-
nen de 4 uur zagen finishen. AVA 
268 had voor de beroemde 42 kilo-
meter en 195 meter slechts 3 uur, 57 
minuten en 59 seconden nodig (ge-
middeld 5:38 per km), goed voor de 
eerste plaats in de categorie vetera-
nen extra plus. 
Zij waren net even sneller dan de 
Aalsmeerse alleen loper Jos Corne-
lisse, die een keurige eindtijd van 4 
uur, 3 minuten en 10 seconden op 
de klok zette.
Individueel winnaar werd Veenloper 
Frans Woerden die na een formida-
bele 2 uur, 49 minuten en 26 secon-
den weer op de fiets klom om terug 
naar Mijdrecht te rijden.

NK off-road racen
Derde plaats Van Es in 
klei van Maasbommel
Rijsenhout - De eerste race na 
de zomerstop en de zesde in het 
NK off-road racen is tradioneel de 
zwaarste race van het kampioen-
schap. De klei van Maasbommel,in 
het land van Maas en Waal, is zwaar. 
Zeker de regenbui van afgelopen 
vrijdag heeft dit nog wat extra ver-
sterkt. De race over twee dagen, vier 
rondgangen over twee verschillende 
proeven, was een ware beproeving 
voor auto, bestuurder en navigator. 
De eerste proef was door het vele 
water op zaterdag zo vreselijk glad, 
dat je de remmen niet kon gebrui-
ken. In de eerste rondgang had deze 
proef meer weg van een ijs-speed-
way baan dan van een off- road race 
circuit. 
Tijdens de tweede rondgang was de 
baan al wat droog gereden. Ook het 
mooie weer deed er goed aan en 
dus werd het glijden al steeds meer 
driften. Deze proef werd op zon-
dag echt het soort baan waar off-
roadracers van dromen. Hoge snel-
heden en veel spektakel. Zeker voor 
het publiek was dit geweldig om te 
zien. De tweede proef was niet zo-
zeer glad, maar na een paar rond-
jes van alle auto’s, slecht. De rivier-
klei was erg nat en de gereden spo-
ren erg diep. 
Elk rondje moest je dan ook een an-
der spoor vinden, want als je in het 
verkeerde spoor kwam zat je zomaar 
vast. En dat is dan dus ook voor ge-
beurde. Gelukkig werd het Van Es-
team uit Rijsenhout na zo’n 8 mi-
nuten vlot getrokken door een van 
de langzamere deelnemers. Dit was 
een zeer sportief gebaar.  Eigenlijk 
was de race al verkeken. 
Zeker omdat dit al op de eerste wed-
strijddag in de tweede rondgang 

gebeurde. Maar door het ook vast 
komen of door mechanische pech 
van andere toch nog als vierde ge-
klasseerd aan het eind van de eerste 
dag. De ene belande door gladheid 
van het asfalt in de sloot, de ander 
brak zijn aandrijfas en weer een an-
der reed zijn band van de velg. De 
auto was echter zover in de klei ge-
zakt dat er geen krik meer onder de 
auto paste. 
Alle overige deelnemers hadden het 
zeer zwaar en verloren per rondje 
zoveel tijd dat de Rijsenhouters die 
nog voor konden blijven. De twee-
de proef bleek dus de scherprech-
ter te zijn. 
Niet alleen op de eerste dag, maar 
ook op de tweede dag. De naaste 
concurent Hank van de Spank met 
zijn Bowler Wildcat die op de derde 
plaats stond voor aanvang van de 
tweede dag kon niets meer winnen 
en besloot het rustiger aan te doen. 
Echter tijdens de vierde en laat-
ste rondgang, slechts enkele hon-
derden meters voor de finish brak 
zijn stuur stang, waardoor een wiel 
linksaf en het ander rechtsaf wilde. 
Na een noodoplossing kon hij toch 
nog met 7 minuten verlies over de 
finish koemn. 
Doordat hij eerder de dag rustig aan 
reed hadden de Rijsenhouters vol-
doende tijd ingehaald om hem voor-
bij te steken in het klassement. De 
winnaar Rick en Nienke Aarts heb-
ben het kampioenschap beslist, 
maar de strijd om de tweede en der-
de plaats is nog steeds in volle gang 
tussen Bert en Machiel van Es en 
Hank van de Spank en Martin van 
Abeelen. 
In het weekend van 27 en 28 sep-
tember zijn de laatste en beslissen-

VV Aalsmeer A1 niet verder 
dan gelijkspel tegen Zaandijk
Aalsmeer - Aan de Dreef nam VV 
Aalsmeer A1 het afgelopen zater-
dag op tegen Zaandijk A1 met als 
inzet de koppositie in de eerste 
klasse na de overwinning op Texel 
’94 A1 een week eerder. In de eerste 
helft lieten de Aalsmeerders zich af-
bluffen in de duels op het midden-
veld en hadden ze veel moeite met 
de positiewisselingen bij de tegen-
stander. De 0-1 was dan ook ver-
diend, al gingen aan het doelpunt 
grote fouten vooraf. Het antwoord 
volgde echter snel via Calvin Koster, 
die beheerst afrondde. VVA kreeg 
het niet voor elkaar om echt door 
te drukken in de laatste fase voor 
de rust, al had Hans van de Schil-
den wel de 2-1 op zijn schoen. Op 
een paar meter van de doellijn wist 
hij de bal voor een leeg doel echter 
nog over te schieten. Aan de andere 
kant wist de spits van Zaandijk han-
dig weg te draaien en in blessuretijd 
van de eerste helft de 1-2 aan te te-
kenen. VVA kwam stukken beter uit 

de kleedkamer en wist nu wel di-
rect de tegenstander onder druk te 
zetten. Uit een moeilijke hoek was 
het wederom Calvin Koster die zijn 
team terug in de wedstrijd bracht. 
In het vervolg kwamen er meerde-
re goede mogelijkheden voor bei-
de partijen, maar doelpunten bleven 
lang uit. Vlak voor tijd was het op-
nieuw Zaandijk dat op voorsprong 
kwam en zo leek het doek te val-
len voor VVA. Met een vierde spits 
werd er toch nog hartstochtelijk op 
zoek gegaan naar de gelijkmaker 
en de inzet van het team werd be-
loond. Diep in blessuretijd was ver-
dediger Jeroen van Leeuwen op-
nieuw (hij schoot eerder zijn team al 
naar de tweede ronde van de beker) 
van grote waarde door de gelijkma-
ker uit een corner binnen te koppen, 
waardoor het verdiende punt toch 
nog werd binnengesleept. Komende 
zaterdag is de A1 vrij, de week erna 
treden ze in Den Helder aan tegen 
de A1 van HCSC.

Open avond senioren bij 
Hockey club Qui Vive
De Kwakel - Hockey club Qui Vi-
ve houdt op maandag 22 septem-
ber 2008 vanaf 20.00 uur een open 
avond. Iedereen die ouder is dan 18 
jaar wordt uitgenodigd om kennis 
te maken met de hockeysport. Dat 
geldt voor mensen die al eerder ge-
hockeyd hebben of het nog willen 
leren. Het is mogelijk om je al van-
af dit seizoen aan te sluiten bij de 
senioren (dames/heren), veteranen 
/ veterinnen of recreanten. Tijdens 
de avond spreekt de voorzitter, is er 
een training en een hapje en drank-
je. Hockey club Qui Vive is sterk in 
ontwikkeling. De club beschikt over 
een perfecte trainingsstaf en voor 
alle teams is het mogelijk om twee 
maal te trainen per week. De club 
heeft inmiddels ongeveer 1000 leden 
en er zijn 4 kunstgrasvelden, waar-
van een waterveld en een semi-wa-
terveld.  Als hockeyclub in Uithoorn 
heeft Qui Vive inmiddels leden van-
uit de hele regio, van Hoofddorp tot 
en met Vinkeveen, en vanaf Amstel-

veen tot en met Nieuwkoop.
Vele junioren verhuizen voor hun 
studie aan het begin van hun seni-
oren tijd. Daardoor ontstaat de si-
tuatie dat de bestaande senioren te 
weinig worden aangevuld. Op het 
ogenblik komt de hockeyclub bij de 
senioren (dames en heren) en vete-
ranen op verschillende niveaus nog 
enkele spelers tekort. De teams ra-
ken in de problemen als er iemand 
geblesseerd raakt of een keer niet 
kan. Tijdens deze open avond wil het 
bestuur mensen enthousiast maken 
om (weer) te gaan hockeyen.
Een gezellige club als Qui Vive is uit-
stekend geschikt om het hockeyen 
(opnieuw) te ontdekken ! Kom eens 
kijken, maak kennis met de trainers 
van Qui Vive, met de clubfilosofie 
en de prima faciliteiten. Iedereen is 
welkom in het clubhuis op 22 sep-
tember om 20.00u aan de Noord-
dammerweg 2a in de Kwakel. Meer 
informatie over de vereniging en de-
ze avond staat op www.quivive.nl.

Voetbalcompetitie
RKDES speelt in blessure-
tijd toch nog gelijk!
Kudelstaart - In de eerste thuis-
wedstrijd heeft RKDES tegen ’s Gra-
veland niet kunnen imponeren. Na 
een 2-3 ruststand, sleepte de Ku-
delstaartse formatie van trainer Rob 
Wever er in de slotfase nog een ge-
lijkspel uit. Na het teleurstellende 
gelijkspel in de eerste wedstrijd uit 
bij HBC, waarin RKDES goed speel-
de, maar het veld overwicht niet in 
meer doelpunten kon omzetten, 
moesten de punten maar gehaald 
worden in de thuiswedstrijd tegen 
’s Graveland. In de beginfase leek 
dit te gaan lukken. In de eerste mi-
nuut kreeg Roald Pothuizen al een 
goede kans, de bal ging echter ra-
kelings naast. Twee minuten later 
was het alweer bijna raak, maar de 
paal stond een doelpunt in de weg 
na een prachtig afstandschot van 
Maurice Bartels. In de 12e minuut 
was het dan toch raak, een combi-
natie over veel schijven, werd door 
Maurice Bartels goed afgerond, een 
verdiende voorsprong van 1-0. Maar 
na 20 minuten spelen nam ’s Gra-
veland het initiatief over en dat re-
sulteerde in de gelijkmaker, Roland 
Haseleger scoorde 1-1 voor de gas-
ten. In de 25e minuut, na weer bal-
verlies van de Kudelstaarters op het 
middenveld, werd er ook in de ver-
dediging van RKDES onzorgvuldig 
ingegrepen en dat gaf Fabian De-
genkamp van ’s Graveland de kans 
te scoren, RKDES op een 1-2 ach-
terstand. Het werd nog erger voor 
de formatie van Rob Wever. Doordat 
de linies niet goed aansloten en de 
achterste linie van RKDES een aan-
tal keren niet goed stond, kreeg ‘s 
Graveland een aantal kansen. Heel 
slim liepen er ’s Graveland-spelers 
tussen de linies door en met snel-
le aanvallen bouwde ’s Graveland 
de voorsprong uit. In de 40e minuut 
scoorde Lasse Spall 1-3. Maar ge-
lukkig voor de Kudelstaarters zorg-
de Jochem Kok in de voorlaatste mi-
nuut van de eerste helft, na aange-
ven van Redouan Chamms, voor de 
aansluitingstreffer. 
Via de onderkant van de lat be-
landde de bal in het doel, waar-
door de ruststand bepaald werd op 
2-3. Na rust twee wissels. Moham-
med El Ahmadi en Ibrahim El Ah-
madi kwamen in het veld voor Jo-
chem Kok en Sjors Verhaar. Met de 
komst van de wissels veranderde 

het wedstrijdbeeld in eerste instan-
tie niet veel. RKDES was in de du-
els niet scherp genoeg en moest het 
daardoor meer en meer fysiek af-
leggen. Daardoor kregen de gasten 
uit ’s Graveland weer kansen. Een 
vrije trap werd door de verdediging 
van RKDES niet goed verwerkt en 
gaf Danny Paulich de kans te sco-
ren, waardoor RKDES op een grote-
re achterstand van 2-4 kwam. Nadat 
Ibrahim El Ahmadi in de 66e minuut 
vrij van afstand mocht schieten en 
helaas voor de Kudelstaarters over-
schoot, kantelde de wedstrijd. RK-
DES begon steeds meer aan te drin-
gen en gaf zich nog niet gewonnen. 
Het duurde tot de 87e minuut voor 
het gewenste resultaat, een fantas-
tisch afstandschot van Bart Jan van 
der Jagt, belandde in de kruising, 3-
4. De Kudelstaarters drongen ver-
volgens nog meer aan en ’s Grave-
land had veel overtredingen nodig 
om de DES-spelers van het doel af 
te houden. In de blessure tijd kreeg 
RKDES loon naar werken. Een zeer 
goed genomen vrije trap van Mau-
rice Bartels werd ter nauwernood 
door de doelman van ’s Graveland 
verwerkt, op Roald Pothuizen, die 
op de goede plaats stond om de af-
geslagen bal in te koppen, had hij 
niet gerekend, 4-4. Dit doelpunt be-
paalde de eindstand. Op basis van 
de eerste 20 minuten en het laat-
ste deel van de wedstrijd moeten de 
Kudelstaarters meer kunnen. Zon-
dag jl. was het collectief niet scherp 
genoeg en werden te veel duels 
verloren. Ook het inspelen van de 
bal liet weleens te wensen over en 
daardoor werd er teveel balverlies 
geleden. Toch heeft RKDES in fase 
van deze wedstrijd laten zien dat het 
veel beter kan. Dan moet dit aan-
staande zondag in de thuiswedstrijd 
tegen FC Weesp maar gebeuren. 

Sponsors
Voor de wedstrijd kwam er goed 
nieuws vanuit de bestuurskamer 
van RKDES. Met veel trots kon RK-
DES voorzitter Frans Kuipers mel-
den dat met de huidige sponsors 
AFAS Business Software en Van 
Berkel Aannemers nieuwe contrac-
ten afgesloten zijn. Zowel AFAS als 
Van Berkel Aannemers tekende voor 
drie jaar weer als hoofdsponsors.
Ad Verburg.

De sponsorcommissie van de afdeling voetbal van RKDES is zeer verheugd 
met het feit dat de hoofdsponsors van het eerste elftal, AFAS ERP Software 
uit Leusden en Van Berkel Aannemers uit Leimuiden het sponsorcontract met 
RKDES met drie aar verlengd hebben. Op de foto van links naar rechts: Ton 
van der Veldt, Wil van der Veldt, Frans Kuipers en Ans van Berkel.

Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Uitslagen van de speel-
avond van Sjoelclub Aalsmeer op 
donderdag 11 september.

Hoofdklasse:
1.Cock Tukker                2852
2.Tiny Amsing               2807
3.Albert Geleijn             2797

A-klasse:
1.Cor Franck                  2690
2.Sjaak Siebeling           2658
3.Jan Piet                        2656

B-klasse:
1.Marja Springintveld      2680
2.Henk Brozius                 2546
3.Jacob v. t Hof                 2519

C-klasse:
1.Klaas v. Leeuwen            2562

Bridgevereniging De Kwakel
Hoofdprijs Wan en Antie
De Kwakel - Veertig paren betra-
den afgelopen donderdagavond 
vol goede moed de bridgearena in 
dorpshuis De Quakel om met elkaar 
de strijd aan te gaan om de ereplaat-
sen in de diverse ‘lijnen’. Er zijn van 
die avonden dat de bridgers onder 
ons die niet zo ‘kinderachtig’ bieden 
en punten in hun kaarten vinden die 
anderen nooit zouden ontdekken, 
door hun agressieve biedstijl gigan-
tisch op hun plaat gaan. 
Het gaat echter ook wel eens goed 
en zo kon het gebeuren, dat Wan 
en Atie Overwater deze avond de 
hoofdprijs in de A lijn scoorden met 
60,8%. 
Dick Elenbaas en Andre Verhoef na-
men evenals vorige week de twee-
de plaats in met 58,33% en echtpaar 
van der Post was, ook net als vorige 
week, derde met 58,26%.
Leny Heemskerk en Agnes de Kuy-
er hebben wel eens beter gescoord 
dan deze week, want met hun 33,7% 
konden zij deze avond geen potten 
breken en eindigden zij op de vijf-
tiende en dus onderste plaats. De 
totaalstand geeft nog een wat ver-
tekend beeld, omdat een aantal pa-
ren maar één van de twee avonden 
heeft gespeeld en hun score van die 
ene avond dus als gemiddelde telt, 
maar Dick en Andre zijn met bij-
na 61% gemiddeld wel de terech-
te koplopers.
 In de B lijn was vorige week al te 
zien dat de nieuwe combinatie 
Mann-Brokke een paar zou blijken 
te zijn waarmee terdege rekening 
moet worden gehouden. Zij onder-

streepten dit deze week met een 
score van 61,25% en dat was aan-
zienlijk meer dan de rest van het 
veld. Huub en Marianne Kamp wa-
ren vorige week nog superieur in de 
C lijn en zij trokken dit in de B lijn 
gewoon door: 
Tweede met 55,4%. 
Met een score van exact 55% leg-
den Loes Kroon en Ria van Zuijlen 
beslag op de derde plaats. Hier was 
de rode lantaarn voor Trudy Fern-
hout en Hetty Houtman met toch 
nog bijna 42%. 
Het moge duidelijk zijn dat in deze 
lijn paar Mann-Brokke fier aan de 
leiding gaat. In de C lijn de topsco-
re van de avond en wel voor Addie 
de Zwart en Hetty Kesting met een 
fraaie 61,8%. 
Jose Moller had Tiny Geling als in-
valster aangetrokken en hun score 
van 58,8% bewees, dat dit niet zo’n 
slecht idee was.
 Het leverde hen de tweede plaats 
op. Voor de eerste keer dit seizoen 
kan Hennie van der Knaap bijna niet 
wachten tot de krant uitkomt, want 
zij heeft samen met wederhelft Jan 
weer eens een vermeldenswaar-
dig resultaat geboekt door derde 
te worden met 58,3%  en daar moet 
heel De Kwakel en wijde omstreken 
natuurlijk van op de hoogte worden 
gesteld. 
Met heel wat minder enthousiasme 
zal paar Corrie Bleekemolen-Mari-
anne Jonkers naar deze editie uit-
zien, maar de laatste plaats wordt 
nu eenmaal vermeld en die was hun 
deel. 

Uithoorn - Zaterdag 13 september 
mocht Qui Vive Ma1 aantreden voor 
de tweede wedstrijd van het seizoen, 
deze keer was Bloemendaal Ma1 de 
tegenstander. Om 14.30 uur ston-
den beide teams klaar om te begin-
nen. De dames van Qui Vive startten 
heel sterk; Bloemendaal werd goed 
onder druk gezet waardoor er een 
aantal kansen voor Qui Vive ont-
stonden, deze werden helaas niet 
benut. Het eerste kwartier kwam 
Bloemendaal nauwelijks in de cirkel 
van Qui Vive en had Qui Vive duide-
lijk het betere van het spel. Er werd 
echter een fout gemaakt in het uit-
verdedigen, die Bloemendaal goed 
afstrafte: Qui Vive op achterstand, 
0-1. Qui Vive moest hard gaan wer-
ken om de stand weer gelijk te krij-
gen. Er werden een aantal kan-
sen gecreëerd wat uiteindelijk een 
doelpunt opleverde; een vrije slag 
net buiten de cirkel werd de cirkel 
in geflatst. Willemijn de Bruin stond 
vervolgens op de goede plek om de 
bal achter de keepster te tikken. Na 
een vrij gelijkopgaande eerste helft 
was de ruststand een terechte 1-1. 
In tegenstelling tot de eerste helft 
stonden de dames van Qui Vive in 
de tweede helft meer onderdruk en 
kregen ze veel kansen tegen. Maar 
Qui Vive kwam er nog redelijk vaak 
niet geheel ongevaarlijk uit. Wel was 
het Bloemendaal dat wederom op 
voorsprong kwam: 1-2. Vervolgens 
had Bloemendaal nog genoeg kan-
sen op de 3-1, maar het geluk was 
aan de zijde van Qui Vive. Met een 
aantal keer de paal, lat en prachtige 
reddingen van keepster Kim van der 
Sloot mochten de dames niet kla-
gen. Gelukkig werd 10 minuten voor 
het eindsignaal een mooie snelle 

aanval verzilverd door Willemijn de 
Bruin. 
Na een goede onderschepping en 
pass van Aimée Timorason op Wil-
lemijn, kon zij alleen op de keepster 
aflopen en de bal achter de keep-
ster passen: 2-2. In de laatste 10 mi-
nuten was het Bloemendaal dat ge-
vaarlijk was. Gelukkig kon de ver-
dediging en de keepster de bal-
len onderscheppen, zodat Qui Vi-
ve met een gelijkspel het veld afliep.  
Qui Vive mag met een punt tevre-
den zijn, maar nog niet met het spel. 
Volgende week hopen ze tegen Pi-
noké ook tevreden te kunnen zijn 
met het spel.

Weer gelijkspel Qui Vive Ma1

Alderden wint 
op ANBO-soos
Aalsmeer - Aalsmeer – Het klaver-
jassen tijdens de wekelijkse AN-
BO-soosmiddag in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat op woensdag 
10 september is gewonnen door de 
heer Jan Alderden met 5670 punten. 
Op twee is de heer Cor Kooy geëin-
digd met 5462 punten, op drie me-
vrouw Griet Maarsen met 5417 pun-
ten en op vier mevrouw Wil ter Horst 
met 5332 punten. Bij het pandoeren 
behaalde de heer Kees van de Meer 
de hoogste eer met 645 punten. Op 
plaats twee, drie en vier zijn resp. 
Tom Verlaan met 620, Dora Witte-
bol met 595 en Wim Buskermolen 
met 540 punten geëindigd. Woens-
dag 24 september is er gee soos in 
verband met de extra ledenverga-
dering.

2.Mijnie v. Leeuwen          2462
3.Jaap v. Wees                   2454

D-klasse:
1.Klaas de Vries               2416
2.Pim v.d. Meer                  2385
3.Jan Alderden                 2361

E-klasse:
1.Nico Verhaar                 2285
2.Jan  Geleijn Dzn            2286
3.Adje de Leede               2251

F-klasse:
1.Herman Berkhout          1990
2.Marry Bax-Joren            1929
3.Elbert de Hartog             1848

De volgende speelavond is op 18 
september om 20.00 uur in het 
Dorpshuis te Kudelstaart. Wie wil 
kijken of meespelen, is van harte 
welkom.
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Schaakcompetitie
Kop is er weer af bij AAS
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
de eerste avond van het seizoen bij 
schaakclub AAS, traditioneel gevuld 
met het eerste snelschaaktoernooi 
van het jaar. De strijd om de over-
winning ging van meet af aan tus-
sen Willem Moene en Ben de Leur. 
Dan weer had Willem de overhand, 
dan weer Ben. Langzaam maar ze-
ker wist Willem een gaatje te trek-
ken, wat uiteindelijk resulteerde 
in een voorsprong van 1,5 punt op 
Ben. De derde plaats werd gedeeld 

door Henk Noordhoek en Olaf Cli-
teur op 2 punten van Ben. Schaak-
club AAS schaakt van begin sep-
tember tot eind mei op de vrijdag-
avond in De Binding in de Zijdstraat 
53. Training en les wordt gegeven 
van 19.00 tot 20.00 uur, de compe-
titie start om 20.00 uur en duurt tot 
01.00 uur. Voor meer informatie: AJ 
Keessen, competitieleider, tel. 0297-
324459 of Henk Noordhoek, secre-
taris, tel. 0297-268954 Homepage: 
http://www.aas.leisb.org.

Record aantal deelnemers 
dorpsloop van Aalsmeer!
Aalsmeer - Op de dinsdagavond in 
de afgelopen feestweek is weer de 
traditionele Dorpsloop van Aalsmeer 
gelopen. Kenmerkend was weer de 
ongedwongen sfeer waarin een en 
ander verliep. Het was die avond 
prachtig weer om te lopen. In totaal 
240 deelnemers verschenen er aan 
de start, een overweldigend succes. 
Ed Kriek Optiek stelde alle prijzen 
beschikbaar. Onder ideale omstan-
digheden werden om 18.30 uur de 
allerjongste kinderen weggescho-
ten door Gerard van Looij, starter 
van Atletiekvereniging Aalsmeer. De 
start was bij De Binding in de Zijd-
straat. 

Medailles voor Bram en Britt
De kinderen tot 10 jaar liepen een 
rondje van 1040 meter. Winnaar bij 
de jongens werd Bram Andriessen 
in een tijd van 3.56 in een close-fi-
nish, tweede werd Ruben Spaarga-
ren in 3.57 minuten, derde werd met 
twee seconden op nummer twee 
Daan Keyzer. Met recht een span-
nende finish. Bij de meisjes tot 10 
jaar liepen Britt de Lange, Chris van 
Dijk en Ilse Rolf in de prijzen met de 
respectievelijke tijden van 4.07, 4.15 
en 4.17 minuten. Spannender kon-
den de beide finishes dus niet zijn. 
Er deden bij de 1 kilometer 57 kin-
deren mee.

Winst Tomas en Melissa
De tweede groep kinderen, in de 
leeftijdsklasse van 10 tot 15 jaar, 
startte om 18.45 uur voor twee 
rondjes in het dorp. De afstand 
was exact 2010 meter. Winnaar bij 
de jongens werd Tomas Baars in de 
mooie tijd van 7.40 minuten, twee-
de werd Dirk Kaas in 7.41 en derde 
Sjoerd Heemskerk in 8.03. Als eer-
ste meisje in die leeftijdscategorie 
eindigde Melissa van Eenennaam in 
de mooie tijd van 7.43 minuten. Tara 
Tonkes kwam als tweede over de fi-
nish in 7.55 en derde werd Kim van 
Eenennaam in 8.14 minuten. Bij de 
twee kilometer kwamen er 45 kin-

deren aan de start. In totaal deden 
er 102 kinderen mee. Alle 12 prijs-
winnaars kregen een prachtige be-
ker en een medailles van Ed Kriek 
Optiek.

Morris en Mirjam één
Om 19.15 werden de 132 deelne-
mers aan de 10 km weggeschoten. 
Eerst liep men één rondje door het 
dorp, daarna kon op de Uiterweg het 
tempo wat meer opgevoerd worden. 
De Uiterweg moest twee maal gelo-
pen worden. Winnaar bij de heren 
onder de 50 jaar werd Morris Wols 
uit Maasdijk met de goede tijd van 
33.55 minuten. Frans van Heteren, 
de bekende triatleet uit Aalsmeer 
kwam als tweede over de finish in 
een tijd van 35.37. De regionaal zeer 
bekende veel-loper Frans van Woer-
den eindigde als derde met de tijd 
van 37.05. Bij de heren boven de 50 
kwam de Aalsmeerse hardlopen-
de postbode Gerard Albers  als eer-
ste over de finish met een tijd van 
40.38 minuten. Tweede was Ber-
tus Vrielink met slecht 3 seconden 
achterstand op Gerard. Derde werd 
Niek van Noort met 40.54 minuten. 
Bij de dames onder de 45 werd de 
veelbelovende Mirjam Colijn, die 
een paar dagen daarvoor haar eer-
ste marathon liep in de Haarlem-
mermeer, winnares in een tijd van 
44.59, tweede werd Marjan van Gin-
kel in 46.08 en derde Irene Kleijn 
met 48.56. Bij de dames boven de 
45 ontving Ria Bosman een mooie 
beker, omdat zij als eerste finishte in 
de tijd van 49.52. Tweede bij de da-
mes in deze categorie werd Sylvia 
Hattuma uit Lunteren met een tijd 
van 52.23. Derde werd de Aalsmeer-
se Marja van der Sluis in 53.00. Op-
vallend was dit jaar dat er nogal wat 
mensen uit verdere plaatsen kwa-
men, zoals Grootebroek, Rotterdam. 
De Rijp, Honselersdijk enz. De or-
ganisatie was in handen van Atle-
tiekvereniging Aalsmeer. De volledi-
ge uitslagen zijn te vinden op www.
avaalsmeer.nl

NK wegrace op TT-circuit in Assen
Schouten oppermachtig in 
supersport en superbike
Aalsmeer - Van der Heyden motors 
Yamaha coureur Raymond Schou-
ten heeft tijdens de laatste wedstrijd 
voor het Open Nederlands Kampi-
oenschap wegrace op het TT-cir-
cuit in Assen de wedstrijden in de 
Supersport 600 en Dutch Super-
bike op zijn naam weten te schrij-
ven. De Yamaha coureur wist  zater-
dag, tijdens de kwaliicatie trainin-
gen, in beide klasse de pole positi-
on te pakken met een kleine secon-
de voorsprong op de nummers twee 
en wist dit zondag om te zetten in 
overwinningen. Raymond Schouten:  
“Mijn start was niet verkeerd, maar 
Marcel van Nieuwenhuizen was nog 
sneller weg en pakte de leiding. De 
eerste twee ronden moest ik even in 
mijn ritme komen. Ik lag in de ope-
ningsfase bijna van mijn motorfiets 
af en moest even een stapje terug 
doen, maar toen ik mijn eigen tempo 
kon rijden kon ik gelijk een gat slaan 
en met een voorsprong van ruim 12 
seconden mijn zesde overwinning 
in de Supersport 600cc klasse pak-
ken. Ik kan niet anders zeggen dan 

dat het perfect ging, mijn Yamaha 
R6 liep erg goed en was samen met 
de Kayaba vering ook dit weekend 
weer de perfecte combinatie.” En hij 
vervolgt: “Het was voor mij de eerste 
keer dat ik met mijn Yamaha R1 op 
slicks reed en dit ging gelijk goed en 
de Dunlop banden bewijzen ook de 
perfecte  band te zijn in de Super-
bike klasse. De eerste paar ronden 
van de wedstrijd heb ik niet gepusht 
om na de Supersport race weer 
even te wennen aan de Yamaha R1 
maar, na twee ronden merkte ik dat 
mijn tempo hoger lag dan de groep 
waarin ik reed en ik moest toeslaan. 
Ik heb toen de koppositie overgeno-
men en kon iedere ronde mijn voor-
sprong vergroten tot uiteindelijk een 
voorsprong van ruim 8 seconden op 
de finishlijn. Mijn Yamaha R1 Super-
stock fiets doet niets onder voor de 
Superbike motoren van de concur-
rentie en pakte in combinatie met 
de Dunlop banden ook erg goed uit.
Het was een heel goed weekend, 
het is mooi om het seizoen zo af te 
sluiten.”

Voetbalcompetitie
Teleurstelling verlies RKAV
Aalsmeer - Het zit soms mee, maar 
het kan ook goed tegen zitten. Zo 
ook zondag tijdens de wedstrijd 
RKAV tegen Sport Maroc. RKAV 
begon met een licht overwicht, al 
in de derde minuut was het Edwin 
van Maris die de mogelijkheid had 
om de score de goede kant op te til-
len. En nog waren er voor RKAV eni-
ge kleine kansen. Sport Maroc was 
een ploeg die het achter goed dicht 
hield, maar ook hun uitvallen waren 
gevaarlijk. 
In de dertigste minuut was het Ri-
chard de Vries die Edwin van Ma-
ris in stelling bracht, maar deze kon 
de geboden kans niet verzilveren. 
Van Maris heeft de vorm van vorig 
jaar nog niet te pakken, toen was 
er weinig voor nodig om te sco-
ren. De kansen voor RKAV wa-
ren er wel, maar zoals al gezegd 
het lukte steeds net niet om de te-
genstander te verrassen. De twee-
de helft gaf een heel ander RKAV te 
zien, reeds in de derde minuut kwa-
men de Aalsmeerders goed weg 
door een inzet die weer, door de on-

derkant van de lat, in het veld ver-
dween. Maar het onheil was nog 
niet voorbij, een strafschop werd 
gegeven vanwege een ongelukkige 
handsbal. Deze werd onberispelijk 
ingeschoten en in plaats dat het 0-
1 werd was het ineens 1-0. Dat zat 
even tegen. RKAV is eigenlijk deze 
tegenslag niet meer te boven geko-
men. Het lukte allemaal niet meer. 
En toch met een beetje geluk, maar 
daar heb je het weer, een beetje ge-
luk. RKAV liep eigenlijk de tweede 
helft tegen zichzelf te voetballen. 
De achterhoede met Arno Schrama 
aan het hoofd kon het allemaal nog 
wel bol werken, maar het was vech-
ten tegen de bierkaai. Dat het nog 
2-0 werd voor Sport Maroc deed er 
niet meer toe, ver in blessure tijd 
blies de scheidsrechter af. Teleurge-
steld ging de trouwe aanhang terug 
richting Aalsmeer, Komende week 
speelt RKAV thuis in de Hornmeer 
tegen Hillegom. De wedstrijd begint 
om 14.00 uur.  

Theo Nagtegaal

Paardensport
Strijd om beker barst los!
Aalsmeer - Op zondag 28 septem-
ber zullen manege en rijvereniging 
Funny Horse, manege de Jong en 
stal Wennekers de strijd aangaan 
om de beker van Aalsmeer. Van de 
drie maneges zullen twintig kinde-
ren tot 17 jaar in verschillende on-
derdelen van de paardensport tegen 
elkaar uitkomen. 
Zo worden onder andere dressuur-
proeven verreden en een springpar-
cours afgelegd. Ook zal ieder team 
een Kür of pas de deux laten zien. 
Er worden spelletjes met de pony’s 
gedaan en ook zullen zes kinde-
ren een menproef afleggen. Volti-
ge team Groenendaal zal les komen 
geven waarna er een optreden moet 
worden gegeven door de kandida-
ten. Ook het onderdeel voorbren-
gen staat op het programma. Oud-
Aalsmeerder John Maarse zal de 
kinderen hiervoor instructies komen 
geven. Als de dag bijna ten einde is, 
wordt ook nog door ieder team een 
pony verkleed en een zelf gemaakt 
schilderij geveild. 
De opbrengsten gaan naar de ver-
enigingen, maar er moet wel duide-
lijk worden gemaakt waar het geld 
aan besteed gaat worden. Kortom, 
een leuke dag waar de saamhorig-

heid van het team voorop zal staan.
De dag wordt gehouden op paar-
densportcentrum Wennekers aan 
de Jac. Takkade in de grote rijhal. 

Om 10.00 uur begint het program-
ma en om ongeveer 18.30 uur zal de 
uitslag bekend worden gemaakt. Ie-
dereen is welkom om een kijkje te 
komen nemen.

Hardlopen is goed voor iedereen
45 Atleten aan start voor 
de Florimex baanloop
Aalsmeer - Onder ideale weers-
omstandigheden is op woensdag 
10 september de maandelijkse Flo-
rimex baanloop gehouden. Hoe-
wel sommige lopers een dag eer-
der nog acte de présance gegeven 
hadden bij de befaamde Dorpsloop, 
was dit geen reden om verstek te la-
ten gaan bij de baanloop. In totaal 
45 atleten verschenen aan de start 
voor de bekende 12,5 rondjes. Van 
het begin af aan werd de kop soeve-
rein aangevoerd door Michael van 
Woerden, die uiteindelijk zegevier-
de in een mooie tijd van 16:38. De 
nummers twee en drie kwamen niet 
in zijn buurt,  Sven Borghardt finish-
te in de tijd van 17.16 en enige tijd 
daarna kwam Bram Bakker binnen 
in een tijd van 18:26, die daarmee 
beslag legde op het brons. 
De Aalsmeerse atleten lieten zich 
ook van hun beste kant zien. Good 
old Dick Verhoef wist wederom bin-
nen de 20 minuten te finishen, dit 
keer werd er afgeklokt op 19:49. 
AVA trainer John ’t Hoen finishte in 
de top vijf, maar was ondanks zijn 
snelle tijd van 19:04 toch niet blij. 
Wat wil je ook, je loopt onder ideale 
weersomstandigheden zo hard als 
je kunt en dan kom je aan de streep 
slechts 2 seconden te kort om je re-
cord te verbreken. Dat is pech heb-
ben. Hetgeen John niet lukte, een 
persoonlijk record lopen, lukte een 
andere Aalsmeerse coryfee wel. 
De bekende lange afstandloper 
Jos Cornelisen houdt zich niet al-
leen bezig met zoveel mogelijk ki-
lometers en marathons lopen, maar 
gaat zijn afstanden ook steeds snel-
ler lopen. Dit keer was het resultaat 
een persoonlijk record in de tijd van 
22:04. Dat hardlopen voor iedereen 
is weggelegd, ongeacht hoe oud je 
bent, bewijst Gerrit van der Steeg 
telkens weer. Deze editie wist hij 
als 70 plusser in een fel gevecht zijn 
veel jongere loopmaatje tot aan de 
finishlijn te volgen, waarna ze ge-
zamenlijk over de streep kwamen in 
een tijd van 31:44. 
Wil jij je conditie ook eens testen? 
Kom dan de volgende keer eens 
langs en doe ook mee. Een bekend 
Chinees spreekwoord luidt “een we-
reldreis begint met 1 stap”,  dus trek 
je hardloopschoenen aan en pro-
beer eens een kleine afstand af te 
leggen. 
De volgende Florimex Baanloop 

wordt gehouden op woensdag  8 
oktober en begint om 20.00 uur op 
de baan in de Sportlaan. Meer infor-
matie en de volledige uitslag met tij-
den van de lopers is te vinden op de 
www.avaalsmeer.nl

Tafeltennisseizoen weer van 
start voor Bloemenlustteams
Aalsmeer - Door omstandighe-
den moest Bloemenlust 1 met één 
man minder naar Beverwijk om het 
in het eerste competitieduel op te 
nemen tegen Rapidity 7. Daardoor 
keken de Aalsmeerders bij aanvang 
van de wedstrijd al tegen een 3-0 
achterstand aan. De start in de ho-
gere derde klasse was vervolgens 
veelbelovend met overwinningen 
voor Johan Berk en Bart Spaarga-
ren, maar de inhaalrace kon helaas 
niet worden doorgezet. Het leek er-
op dat Johan in zijn tweede partij 
voor het gelijkmakende derde punt 
zou gaan zorgen, maar tegen een 
materiaalspeler met aan beide kan-
ten “anti”rubber trok hij met 12-10 
in de vijfde game alsnog aan het 
kortste eind. Bart moest in beide 
overige tegenstanders zijn meerde-
re erkennen en ook het dubbelspel 
werd verloren. Uiteindelijk wist Jo-
han in zijn laatste wedstrijd het der-
de punt voor Bloemenlust veilig te 
stellen: 7-3.
  
Winstpartij
Bij Bloemenlust 2 verscheen tegen-
stander Kombijsport 3 slechts met 
z’n tweeën. Ton de Hollander, Wim 
v.d. Aardweg en Tineke Nap boek-
ten elk één winstpartij. De overwin-
ning in het dubbelspel door Ton en 
Wim bracht een 7-3 zege op het 
bord. Na promotie uit de zesde klas-
se betekent dit een mooie start in de 
vijfde klasse.

Personele problemen
Ook Bloemenlust 3 had te kampen 
met personele problemen, zodat 
Mees v.d. Broeck en Zjimmy Kusz-
tykiewicz in Uithoorn een 3-0 begin-
stand moesten zien om te buigen 
tegen VDO/SE 8. Dit leek er in eer-
ste instantie nog niet op, want een 
eerste nederlaag van Mees bracht 
de stand nog op 4-0. Maar vervol-
gens waren met twee overwinnin-
gen voor Mees en zelfs drie voor 
Zjimmy alle punten voor Bloemen-

lust. In het dubbelspel pakten Zjim-
my en Mees gezamenlijk ook nog 
het winnende punt: 4-6! 

Gezellige avond
Bloemenlust 4 trad in de openings-
wedstrijd niet in de sterkst moge-
lijke opstelling aan, want Philippe 
Monnier moest verstek laten gaan. 
Tilly Faber, Rob Faber en Dirk Piet 
moesten het daarom opnemen te-
gen het sterke Volewijckers 4 uit 
Amsterdam, op voorhand de dui-
delijke kampioenskandidaat. Dat er 
weinig eer aan viel te behalen blijkt 
wel uit de eindstand: 0-10. Tilly liep 
tegen drie nederlagen in drie games 
aan. Dirk overkwam dit ook twee 
maal, maar hij wist in één partij tot 
de vijfde game te komen, die hij met 
6-11 verloor. 
Rob bood nog het meeste tegen-
stand, want hij verloor twee maal in 
vier games en reikte één keer tot de 
vijfde game, die hij toch nog met 8-
11 aan de tegenstander moest la-
ten. Het dubbel Dirk/Rob kwam he-
lemaal niet uit de verf en verloor in 
drie games. Niettemin was het een 
gezellige avond tussen twee teams 
die in voorgaande competities al va-
ker tegenover elkaar hadden ge-
staan, met steevast Volewijckers als 
winnaar.

Chanel Boonstra met Petertje.

Aalsmeer - Het hele jaar staat bij 
Funny Horse in het teken van het 20 
jarig jubileum. Ter gelegenheid hier-
van is afgelopen zondag 14 septem-
ber een oefencross gehouden. Dit is 
een springwedstrijd, waarbij de hin-
dernissen allemaal van   natuurlijk 
materiaal, waaronder strobalen en 
boomstammen, zijn. 23 Zenuwach-
tige ruiters en hun pony’s stonden 
te trappelen om te beginnen.
Er werd om 11.00 uur gestart met 
de lage stand, alle hindernissen wa-
ren 40 tot 60 centimeter hoog. Om 
12.00 uur was het de beurt aan de 
combinaties die hindernissen van 
60 tot 80 centimeter hoog moesten 
nemen. Tijdens een heerlijke lunch, 
waar alle deelnemers en vrijwilligers 
genoten van de pizza, pasta en la-
sagne werd de officiële start voor ’s 
middags vastgesteld.
Nu kwam het erop aan, wie was 
foutloos, wie had de snelste tijd en 

wist iedereen het parcours nog? Na 
een spannende race werden de prij-
zen uitgereikt.
Bij de oefencross met lage hinder-
nissen behaalde Elise Luijken met 
pony Dandy de eerste plaats. Op 
twee is Alexia Wiersma met Pienter 
geëindigd, op drie Kaja Cucic met 
Goliath en op vier Laura Breetvelt 
met Franciska. De oefencross hoog 
is gewonnen door Lara Inabnit met 
Franciska. Op twee Ariena Rijken 
met Lady, op drie Margret Schweg-
ler met Winneton en op vier Made-
lon Mosselman met Werner. Op 4 
en 5 oktober gaat Funny Horse met 
de gevorderde ruiters een strand-
rit maken en op 2 november is er 
een cursus voor de ouders. Er kan 
dan geleerd worden hoe een paard 
op- en afgezadeld moet worden en 
hoe je een paard netjes maakt voor 
een wedstrijd. Voor meer informatie: 
www.funnyhorse.nl

Thanysha du Prie met Quint.

Oefencross bij Funny Horse

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 22 sep-
tember start buurtvereniging Al-
len Weerbaar het nieuwe kaartsei-
zoen. Liefhebbers van klaverjassen 
en jokeren worden uitgenodigd een 
kaartje te komen leggen in buurt-
huis ’t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Het inschrijven is vanaf 
19.45 uur, de aanvang is 20.00 uur. 
Iedereen is welkom, ook niet leden.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond 
Strijd en Vriendschap op dinsdag 9 
september: 
Lijn A
1. Hero Jansing-Gerard Vermeer  62,80
2. Oege de Jong-Janny Tates  61,31
3. Wim en Rita Ritzen  58,93
4. Ingrid Smit-Trudy Stokkel  58,33
5. Cor Kroes-Ton Leuven  58,04
6. Pieter en Erna Jongkind  53,87
7. Marianne Joore-Herma Raggers  51,79
8. Christien Blom-Martin Lammers  48,81
9. Leny Lubbers-Wil Oor  44,35
10. Theo Blom-Ko van Es  43,15
11. Klaas Maarse-Adri Otto  42,56
12. Herman Koperdraad-Jan v. Zwieten   
 41,07
13.Henny v.d. Laarse-Els Vermeer  38,99
14. Anny en Sima Visser  36,01 
Lijn B
1. Juul en Matje Wentzel  64,29
2. Tiny Bartels- Bea van Diemen  58,93
3. Jasper en Coby Blom 56,85
4. Jan en Jaap Geleijn  56,25
5. Guus en Mieke Neijenhof  53,87
6. Françoise Daudel-Tilly Eveleens  53,27
7. Maarten en Mary Jongkind  51,19
8. An v.d. Bijl-Rita van Leeuwen  50,30
9. Ruud Bartels-Jan Korenwinder  47,62
10. Ria Kragtwijk-Elly Zandvliet  45,83
11. Hans en Lia Vreeswijk  45,24
12. Jan en Henny Jooren  41,37
13. Nelly Mul-Marry Tulp  38,69
14. Anny v. Buyten-To v.d. Maarl  36,31
Lijn C
1. Jan en Krijnie Joore  64,64
2. Pim en Gonny v.d. Zwaard  63,57
3. Leny Delfos-Alex Pannekoek  61,79
4. Lucas Rombouts-Gert Wentzel  56,79
5. Jan Eveleens-Wim Spaargaren  51,79
6. Ger Lubbers-Carla Verwoerd  47,14
7. Remmy Doornbos-Tineke Molenaar  46,07
8. Angela Korenromp-Martin v.d. Laarse   
 46,07
9. An Joore-Mien v.d. Laarse  45,00
10. Ben Wahlen-Huub Zandvliet  43,21
11. Gladys Maarse en partner  38,21
12. Ton Celie-Loes Oosterwijk  35,71
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Succes voor Jordi en Rick
Footvolley Amsterdam 
traint in The Beach
Aalsmeer - Footvolley Amsterdam 
is terug van het grote internationa-
le toernooi in Marseille eind augus-
tus. De drie teams ter plaatse kon-
den zich goed meten met de mon-
diale top. Op het sterk bezette toer-
nooi werd duidelijk dat de krachts-
verschillen slinken, maar dat de lan-
den die over gunstige klimatologi-
sche omstandigheden beschikken, 
in beslissende fases over meer erva-
ring beschikken. Dat merkten voor-
al de teams Rick van Dam/Jordi van 
der Sluis en Tarik Konjo/Armand 
Nelstein. Zij werden nooit wegge-
speeld en waren vaak niets minder 
dan hun tegenstanders. Toch ein-
digden de duels telkens met een 
nederlaag, waardoor de knock-out-
fase ver weg bleef. Mark van Lon-
den en Marco Pot overleefden wel. 
Zij werden derde in hun poule en 
plaatsten zich voor de achtste fi-
nale in het af en toe erg winderi-
ge Marseille. Mark en Marco gin-
gen ten onder tegen Italië 1, die uit-
eindelijk op de derde plaats eindig-
den. Het toernooi werd uiteindelijk 
gewonnen door goede bekenden. 
De Braziliaanse bondscoaches Mar-
celo en Odilon lieten zien nog altijd 
van extra klasse te zijn. In de finale 
gaf Spanje 1 (Ricardo/Frank) goed 
partij, maar gewoontegetrouw won 
Brazilië.
Nieuws van eigen bodem is er ook; 
Op vrijdagavond 12 september 
startte in The Beach het eerste na-
tionale footvolley rankingtoernooi 
in Nederland. Er wordt maandelijks 
afwisselend gespeeld in Aalsmeer, 
Den Haag en Groningen. Hierdoor 
ontstaat er een eerlijk beeld wie 
gedurende een seizoen tot de top 

van Nederland behoort. Als bonus 
is hier nog aan gekoppeld dat de 
uiteindelijke nationale ranking ge-
bruikt wordt voor toewijzing van 
de internationale toernooien. Jan 
en Erik (FVG), de regerend Neder-
lands kampioenen van de afgelopen 
4 jaar uit Groningen, hebben zo-
als gewoontegetrouw de laatste tijd 
het toernooi gewonnen. Toch was er 
ook een groot lichtpuntje voor Foo-
tvolley Amsterdam. Wat heel duide-
lijk is geworden, is dat Rick en Jordi 
(het duo uit Amsterdam/Aalsmeer 
en dus uitkomend voor FVA) de al-
tijd onoverbrugbare achterstand 
op Jan en Erik snel aan het inhalen 
zijn. FVA won namelijk verrassend 
de eerste zet met 15-13, de twee-
de set werd verloren met 14-16. In 
de beslissende derde set kwamen 
de lokale spelers helaas krachten 
te kort en werd deze set ruim verlo-
ren. Jordi van der Sluis en Rick van 
Dam zien hun trainingsarbeid van 
het afgelopen halfjaar dus beloond 
met een mooie tweede plek tijdens 
dit rankingstoernooi, hetgeen voor 
beide spelers de beste prestatie van 
het jaar tot dusver is. Hopelijk is dit 
het begin van een spannende com-
petitie. 

Sinds 15 september heeft FVA de 
buitenlocatie van het BeeVeestrand 
in Amsterdam verlaten en wordt er 
weer iedere maandagavond van-
af 20.30 uur getraind en gespeeld 
in The Beach aan de Oosteinder-
weg. Deze trainingen en speelavon-
den zijn voor iedereen toegankelijk. 
Voor spelers die los willen meespe-
len (geen lid van FVA) kunnen tegen 
betaling van 12,50 euro meespelen.

Westeinder Adviesgroep en Drieplushypotheken  
Op bres voor Thamerthuis 
tijdens de Dam tot Damloop
Aalsmeer - Aanstaande zondag 21 
september vindt de vierentwintigste 
editie plaats van de Dam tot Dam-
loop in Amsterdam. 
Een evenement waaraan 35.000 
hardlopers meedoen. Duizenden 
toeschouwers maken dit spektakel 
elk jaar opnieuw tot een onverge-
telijke gebeurtenis. Dit jaar staan er 
veertig hardlopers van de Westein-
der Adviesgroep en Drieplushypo-
theken met vier businessteams in 
de startvakken. Deze lopers, die ge-
traind hebben over de professione-
le leiding van Tim Verlaan en René 

Noorbergen, laten zich sponsoren 
voor Thamerthuis in De Kwakel. Dit 
is een zogenaamd bijna-thuis-huis. 
Een huis dat bestemd is voor men-
sen die in hun laatste levensfase 
zijn gekomen en thuis niet de nood-
zakelijke zorg kunnen krijgen. Veel 
verzekeraars en andere financiële 
dienstverleners hebben zich bereid 
getoond om de lopers voor dit goe-
de doel te sponsoren. 
Na de Dam tot Damloop zal de 
cheque met het totale sponsorbe-
drag officieel overhandigd worden 
aan Thamerthuis.

Foto: Fotostudio Enjoy, Ingrid van Heteren.

Handbalcompetitie
Dames FIQAS verliezen 
spannende wedstrijd
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer hebben hun eerste wed-
strijd in de Eerste Divisie net niet in 
winst om kunnen zetten: in een zeer 
spannende wedstrijd waarin beide 
ploegen vaak vooruitstrevend hand-
bal lieten zien werd het uiteindelijk 
22-20 voor Loreal. 
Het duurde overigens even voor de 
wedstrijd kom beginnen, want een 
kwartier voor aanvang waren er nog 
geen scheidsrechters in de Bloem-
hof gearriveerd. Uit navraag bleek 
dat de voor het duel aangewezen 
scheidsrechters geen idee hadden 
dat ze moesten fluiten en het duur-
de vervolgens bijna een uur voor-
dat anderen bereid waren gevon-
den alsnog de wedstrijd te leiden. 
Die begon vervolgens anderhalf uur 
later dan gepland en dat kwam de 
concentratie (van beiden ploegen) 
natuurlijk niet te goede. Toen de 
wedstrijd uiteindelijk begon zag het 
publiek in eerste instantie een ge-
lijkopgaande strijd. Dan leidden de 
Aalsmeerse dames, dan weer stond 
Loreal op voorsprong. 
Toch was het FIQAS Aalsmeer dat 
met een lichte voorsprong ging rus-
ten: 11-10. Ook na de pauze bleef 
er voor het publiek veel te genie-
ten: de Aalsmeerse dames start-
ten sterk en kwamen drie doel-
punten voor. Vervolgens verzuim-
den ze echter die voorsprong ver-
der uit te bouwen terwijl ze daar wel 
de kansen voor kregen. Loreal pro-
fiteerde optimaal van die mindere 
periode aan Aalsmeer-kant en be-
nutte de kansen wél. Dat leverde 
de Venlose dames een voorsprong 
op die ze niet meer uit handen ga-
ven in de slotfase. FIQAS Aalsmeer 
kwam weliswaar terug, maar kon 
niet meer gelijk komen. Zo werd het 
uiteindelijk 20-22. Toch had trainer/
coach Menno de Klerk een goede 
wedstrijd gezien: “Er werd leuk ge-
speeld en dat terwijl we toch twee 
keer een warming up hebben moe-
ten doen vooraf. Ik heb dan ook wel 
een goed gevoel over de wedstrijd, 
maar een slecht gevoel over de uit-
slag, want het verlies was eigenlijk 
niet nodig geweest. Zondag krij-
gen we opnieuw een zware tegen-

stander (v.d.Voort/Quintus 2) maar 
we gaan er weer volle bak tegen-
aan.” Die wedstrijd, in Kwintsheul, is 
overigens vervroegd van 13.30 naar 
12.00 uur.  De eerstvolgende thuis-
wedstrijd is op zaterdag 27 septem-
ber vanaf 19.00 uur in De Bloemhof 
aan de Hornweg tegen Bentelo.

Kaartseizoen bij 
RKAV begint
Aalsmeer - Op vrijdag 26 septem-
ber begint het kaartseizoen weer 
bij voetbalvereniging R.K.A.V. aan 
de Beethovenlaan 120. De aanvang 
van de kaartavonden is 20.15 uur. 
Koppelklaverjassers en hartenjagers 
zijn dan van harte welkom. Het the-
ma van de kaartavonden bij R.K.A.V. 
is ‘gezelligheid is troef’.
Vanaf 26 september is er elke twee 
weken een kaartavond, dus er wordt 
gekaart op 10 en 24 oktober, 7 en 21 
november en 5 december. In 2009 
zijn de kaartavonden 9 en 23 janua-
ri, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 
april en de laatste kaartavond is op 
17 april. In totaal dertien speelron-
den, waarvan de hoogste tien ron-
den meetellen voor de competitie. 
Daarvan mag nog twee keer met 
een andere partner gespeeld wor-
den.

Wedstrijdzeilen:
Aalsmeerder Jan Bakker sterke 
seizoenswinnaar zomerwedstrijden
Aalsmeer - Al vele jaren orga-
niseert de Watersport Verenging 
Aalsmeer zeilwedstrijden op de 
woensdagavond. Deelname is voor-
namelijk voor haar eigen leden be-
doeld, maar ook leden van de an-
dere watersportverengingen in 
Aalsmeer mogen meedoen. De be-
langstelling  is sterk toegenomen, 
per avond verschijnen er gauw 25 
tot 30 schippers en dit jaar namen 
er in totaal zelfs 65 schippers aan 
deel! Aangezien er wordt gevaren 
volgens een zg. S.W.-factor heeft ie-
dereen een gelijke kans om op de 
gecorrigeerde tijd te winnen. En de-
genen die zich wat vaker naar vo-
ren zeilen, krijgen weer een scher-
pere S.W.-factor, waardoor de kan-
sen opnieuw in balans blijven. De 
Aalsmeerder Jan Bakker kwam dit 
jaar met zijn prachtige O-Jol aan 
de start en met zijn achtergrond 
uit onder meer de Drakenklasse, 
waarin hij ooit het officieuze Euro-
pees Kampioenschap won (1987), 
gaf hij zijn visitekaartje af.  Van de 
14 avondwedstrijden wist hij er 6 te 
winnen. Daarmee bleef hij de win-
naar van vorig jaar, Peter Spruyt 
met zijn Yngling voor. Peter  werd 
tweede in totaal.  Opmerkelijk was 
nog het zeilen van Alexandra Ver-

beek. Alexandra, deelneemster aan 
de Olympische Spelen in Sydney in 
de 470 Klasse,  won met haar La-
ser Radiaal 3 keer en met haar La-
ser in gewone uitvoering nog eens 
twee keer, maar door de gesplits-
te puntentelling hierbij kon zij in 
het totaalklassement geen bedrei-
ging meer vormen. De derde totaal-
plaats ging naar Robert-Jan Koop-
man in zijn Zestienkwadraat “Wip-
neus”; Peter van Klink werd met zijn 
mooie houten O-Jol vierde. De laat-
ste avond was zeer apart. Bij een 
wegvallende wind wisten Dominic 
en Olivier Bakker in de 470 nog een 
aardig kruisrak te zeilen en wonnen 
zij met grote voorsprong. Maar ver-
der in het veld viel de wind er to-
taal uit en gingen deelnemers nood-
gedwongen naar de haven of kwa-
men zij peddelend of zelfs zwem-
mend met de boot achter zich aan 
naar de finish. De organisatie, in 
handen van Ingrid Meester en Fio-
na van der Werff, vond ’t wel best. In 
het clubhuis van de watersport ver-
eniging Aalsmeer  werd het seizoen 
met veel complimenten aan hen en 
een goed georganiseerde prijsuit-
reiking afgesloten.

Theo van Mierlo.

Sponsors voor Daniëlle!
Aalsmeer - Ritmisch gymnaste en 
acrobate Daniëlle Bubberman (15) 
wordt het komend seizoen gespon-
sord door de firma P. Hoekwater 
B.V. uit Aalsmeer en Four Seasons 
Quality B.V. uit de Kwakel. Daniëlle 
heeft een succesvol seizoen achter  
de rug, zowel op het gebied van de 
sport als op het gebied van de acro-
batiek. Zo won ze met een serie in-
drukwekkende optredens de eerste 
editie van  “Holland’s got Talent”, de 
talentenjacht die SBS6 dit voorjaar 
op de buis bracht. 
Een fantastische ervaring voor Da-
niëlle, niet in de laatste plaats om-
dat er enorm werd meegeleefd door 
veel dorpsgenoten uit Kudelstaart 
en Aalsmeer. Ook in haar sport rit-
mische gymastiek was ze succesvol 
door in juni vijfvoudig Nederlands 
kampioene te worden bij de juni-
oren. Zowel het beoefenen van de 
sport als het volgen van de acroba-
tieklessen kosten echter veel geld.  
Alle kosten voor de sport, waaron-
der de deelname aan internationale 
toernooien moeten namelijk door de 
gymnastes zelf betaald worden. Ook 

de opleiding tot professioneel acro-
bate die Daniëlle volgt bij Corpus 
Acrobatic Theatre in Amsterdam is 
een lang en kostbaar traject. Four 
Seasons Quality B.V. maakte het de 
afgelopen jaren al mogelijk dat Da-
niëlle kon deelnemen aan een aan-
tal internationale toernooien en aan 
het zomerkamp van de  École Na-
tionale de Cirque in het Canadese 
Montréal, vorig jaar.  
De firma P. Hoekwater B.V. zag Da-
niëlle’s auditie in “Holland’s got Ta-
lent” en was meteen onder de in-
druk van de bijzondere vorm van 
luchtacrobatiek die ze, op zo’n jon-
ge leeftijd al op hoog niveau, beoe-
fent. Vanaf dat moment steunt het 
installatiebedrijf Daniëlle in haar 
ontwikkeling als acrobate.  De di-
recties van beide bedrijven hebben 
de handen ineengeslagen en gaan 
er samen voor zorgen dat Daniël-
le zich zowel als ritmisch gymnaste 
als acrobate volop kan blijven ont-
wikkelen. Wie meer wil weten over 
Daniëlle en haar sponsors kan kij-
ken op www.fsq.nl en www.hoek-
water.nl. 

Nederlands Kampioenschap wedstrijdzeilen

Florence van Mierlo met 
team HMC één in J22 Klasse
Aalsmeer - Afgelopen week werd 
op het IJsselmeer voor de kust van  
Workum het Nederlands Kampioen-
schap J22 Klasse verzeild. Over drie 
dagen verdeeld waren er in totaal 
tien races, waarbij in tegenstelling 
tot wat vaak gebruikelijk is, geen 
slechtste resultaat in mindering 
mocht worden gebracht. De deel-
nemers en met name de kansheb-
bers mochten dus geen steek laten 
vallen en ook geen materiaalpech 
krijgen. Het team HMC met Jeroen 
den Boer, Martijn Punt, Sanne Bot-
terweg en de Aalsmeerse Florence 
van Mierlo was ongetwijfeld een van 
de kanshebbers. Zij wonnen dit jaar 
al belangrijke series, waaronder het 
Europees Kampioenschap in Frank-
rijk. Maar alle directe concurren-
ten kwamen aan de start, dus een 
spannende serie was te verwach-
ten. En spannend werd het tot en 
met de laatste dag!  Bij een over-
wegende forse windkracht werd er 
door Edgar Westerhuis sterk geva-
ren; hij noteerde de eerste dag 4, 2 
en 1; Eelco Blok 2, 7 en 3 en Team 
HMC 3, 1 en 4. Edgar ging de eerste 
dag met slechts een punt verschil 

aan de leiding; een verschil dat na 
de tweede dag precies omgekeerd 
zou zijn ten gunste van het team 
HMC. De slotdag zou dus de be-
slissing brengen en dat zou nog een 
opmerkelijk verloop hebben. Terwijl 
Edgar Westerhuis sterk begon door 
de ochtendwedstrijd te winnen en 
Eelco Blok een vierde plek noteer-
de, werd team HMC tweede. Maar 
vervolgens noteerde Westerhuis 5 
en 14, Blok 13 en 8. Zij vielen terug 
en mochten geen slechtste resultaat 
in mindering brengen. Team HMC 
voer met 8 en een tweede plek in 
de slotrace een zeer constante se-
rie en won mede daardoor het Kam-
pioenschap voor Eelco Blok. De eer-
ste drie teams in het eindklasse-
ment wisten elk slechts twee keer 
een individuele race te winnen en 
de meeste wedstrijden was het ver-
schil op de finishlijn tussen de eer-
sten en de laatsten slechts een paar 
minuten. 
Er was dus met recht sprake van een 
zeer spannend verlopen kampioen-
schap en zowel deelnemers als or-
ganisatie kunnen terugzien op een 
fantastisch evenement. 

Voetbalwedstrijd tegen Roda ’23 
Ruime overwinning Aalsmeer
Aalsmeer - In een goed gespeelde 
wedstrijd heeft Aalsmeer de 3 pun-
ten dik verdiend binnengehaald. Het 
vooraf gevreesde Roda ’23 kon to-
taal geen vuist maken en is slechts 
twee maal gevaarlijk geweest. Door-
dat Furgal Vairo zaterdag ontbrak, 
stond de verrassend goed spelen-
de Robert Batenburg als laatste 
man op deze plek met Thomas Har-
te voor hem. Het duo is niet in ge-
vaar geweest en vooral de rust die 
Robert Batenburg uitstraalde komt 
trainer Edwin van Maas voor de ko-
mende wedstrijden goed van pas. 
De eerste kans was er al in de vijf-
de minuut toen Ilker Yildiz op aan-
geven van Stefan v.d. Dussen alleen 
voor de keeper kwam. Door goede 
controle op de wegspringende bal 
voorkwam de Roda keeper een 1–0 
achterstand. Een schot in de achtste 
minuut van Sali Yildiz ging maar net 
naast en zo kwamen talrijke klei-
ne kansjes voor het doel van Roda 
’23. Aalsmeer had misschien wel 75 
procent balbezit maar het resultaat 
ging niet gelijk op. Een schot van 
Roda ’23 in de twintigste minuut dat 
net naast ging was het enige wa-
penfeit in de eerste helft van Roda 
’23. Thomas Harte liep in de veer-
tigste minuut tegen een gele kaart 
op wat scheidsrechter Broekhof 
wel heel gemakkelijk uit het shirtje 
trok. In de 41ste minuut wurmde Sa-
li Yildiz zich langs vier man en leg-
de de bal op de inkomende Stefan 
v.d. Dussen die het knap afwerkte, 
1–0. Met deze verdiende 1–0 ging 
men de rust in. De tweede helft be-
gon met irritant veel kleine blessu-

res en veel fluiten. Het spel lag meer 
dood dan dat men voetbalde. Een 
niet zo slimme reactie van Dirk Jan 
v.d. Meer leverde hem ook geel op. 
Ook Sali Yildiz mocht zich even later 
melden voor een gele kaart, terwijl 
er op het veld niets gebeurde. 
In de 51ste minuut is Ferry van ’t 
Hull gewisseld voor D. J. v.d. Meer. 
Een niet te missen kans van Milton 
Cooman werd in de 62ste  minuut 
door hem om zeep geholpen. Hij 
herstelde het persoonlijk in de 63ste 
minuut toen zijn harde schot via het 
been van een verdediger in het doel 
vloog, 2–0. Uit een goede combina-
tie in de 68ste  minuut schoot Sali 
Yildiz net naast. Aalsmeer was heer 
en meester in het veld. In de 78ste 
minuut is Kevin Masefield gewisseld 
voor Thomas Harte. Een penalty in 
de tachtigste minuut voor Aalsmeer 
werd door Sali Yildiz te zacht inge-
schoten en werd een prooi voor de 
keeper. Uit een voorzet van Ilker Yil-
kiz in de 85ste  minuut werd de bal 
door Alik Keles ingeschoten, 3–0. 
In de 87ste minuut een wissel van 
Frank Ebenharter voor Ilker Yildiz. 
Een minuut later redt Robert Baten-
burg Aalsmeer nog van een tegen-
doelpunt door de bal van de lijn te 
trappen. Er komt elke week meer 
lijn in het spel van Aalsmeer, maar 
er zijn meer mogelijkheden uit deze 
groep te halen. Met dit geheel nieu-
we elftal is men al aardig op de goe-
de weg. Komende zaterdag wordt 
gespeeld aan de Dreef om 14.30 uur 
tegen RKAVIC.

Jack van Muijden

Succes Metselaar 
op 800 meter
Aalsmeer - Op vrijdag 12 septem-
ber werd in Wageningen de der-
de Track Meeting georganiseerd. 
Na een natte dag werd het droog 
en bijna windstil. Wederom gehaast 
door zoon Erwin liep Wim Metse-
laar, master 65, een snelle 800 me-
ter in 2.32.43 minuten. Daarmee was 
Wim ruim 2,5 seconde sneller dan 
twee weken geleden. Erwin Metse-
laar eindigde net voor zijn vader in 
een tijd van 2.30.97 minuten.

Sjoelavond in De Reede
Rijsenhout  - Op donderdag 25 sep-
tember komen de leden van Sjoel-
club Rijsenhout weer bijeen voor 
een gezellige speelavond. Ook u/jij 
bent welkom in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. De aan-
vang is 20.00 uur. Het sjoelen afge-
lopen donderdag is in de hoofdklas-
se gewonnen door Jan Joore met 
1895 punten. Op twee is Tilly Ver-
meer geëindigd met 1729 punten. 
In klasse A was Alie van Tol de bes-
te met 1658 punten, op twee Bertus 
Baas met 1634 punten. In klasse B is 
Wim van der Geest als eerste geëin-

digd met 1700 punten, op twee Wim 
Schimmel met 1625 punten.In klas-
se C bleek Annie Dol met 1487 pun-
ten de beste, zij werd nipt gevolgd 
door Rie Kant met 1484 punten. In 
klasse D tot slot was de hoogste eer 
voor Grard Daalman met 1437 pun-
ten en plaats twee was voor Stien 
Piet met 1427 punten. Op vrijdag 17 
oktober organiseert Sjoelclub Rij-
senhout een koppelsjoeltoernooi 
in dorpshuis De Reede vanaf 20.00 
uur. Aanmelden kan bij Jan Joore, 
tel. 0297-329010 of Ria van der Jagt, 
tel. 0297-340890.
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Disco voor tieners 13 tot 15 jaar
BonBini gaat weer starten
Aalsmeer - Op vrijdag 26 septem-
ber gaat de BonBini disco weer van 
start in discotheek Bon Ami! Ieder-
een van 13 tot en met 15 jaar is van 
harte welkom! De vaste dj van de 
Bon Ami draait alle hits van dit mo-
ment en natuurlijk kun je even lek-
ker bijkletsen met alle vrienden en 
vriendinnen die je in de zomerva-
kantie weinig gezien hebt! Het feest 
begint om 20.00 uur en om 23.00 uur 
wordt het laatste nummer gedraaid 
en kan iedereen weer naar huis.
Van te voren moet je wel even een 
kaartje kopen. Dit kan tijdens de 
inloop op de Bindingzolder in Ku-
delstaart op vrijdag 19 en dinsdag 
23 september van 14.00 tot 17.00 uur 
en tijdens de nieuwe inloop in de 

Binding Boven in Aalsmeer op de 
donderdagen 18 en 25 september 
van 15.30 tot 17.00 uur. De Binding-
Boven is te vinden in de Zijdstraat 
53, druk even op de bel bij de zijdeur 
en je kunt naar binnen! Een kaartje 
kost vijf euro. Tijdens de disco wordt 
er geen alcohol geschonken. In de 
discotheek mag alleen gerookt wor-
den in de nieuwe rookruimte, tus-
sendoor mag je dus niet meer naar 
buiten, tenzij je naar huis gaat. Aan 
ouders wordt gevraagd hun kinde-
ren zoveel mogelijk te brengen en 
op te halen. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden 
met Tessa Westerhof via tessa@de-
binding.nl of telefonisch via 0297-
326326. 

Bij muziekschool Spelenderwijs
Cursus Muziek op schoot
Kudelstaart - Vanaf de geboorte 
kunnen kinderen al intens genieten 
van muziek en muzikale spelletjes!
De cursus ‘Muziek op schoot’ reikt 
ideeën aan voor liedjes en muzikale 
spelletjes die thuis gebruikt kunnen 
worden. Tijdens de lessen maakt het 
kind samen met de ouder of verzor-
ger spelenderwijs kennis met de 
wereld van muziek. Er wordt gezon-
gen, geëxperimenteerd met muziek-
instrumentjes en er wordt bewogen 
op muziek. Ook worden er schoot- 
en kringspelletjes gedaan. Zo wordt 
de band tussen ouder/verzorger en 
kind versterkt en op ontspannen 
en gezellige wijze een basis gelegd 
voor de muzikale ontwikkeling van 
het kind. Hoewel de naam van de 
cursus misschien anders doet ver-

moeden is het niet de bedoeling dat 
de kinderen de hele tijd op schoot 
blijven zitten. Er zal namelijk gebruik 
gemaakt worden van allerlei mate-
riaal, zoals ballen, speelgoedauto`s, 
knuffels en nog veel meer. 
‘Muziek op schoot’ wordt gegeven 
door muziekdocente Irma Hogen-
boom in het clubgebouw van het 
showjachthoornkorps aan de Bil-
derdammerweg te Kudelstaart. De 
cursus gaat van start vanaf 24 sep-
tember op woensdag, vrijdag en za-
terdagochtend en bestaat uit acht 
bijeenkomsten. De kosten bedra-
gen 52 euro. Voor opgeven of meer 
informatie: www.muziekschoolspe-
lenderwijs.nl of stuur een e-mail 
naar info@muziekschoolspelender-
wijs.nl. 

Leerlingen De Wegwijzer 
helemaal ondersteboven
Aalsmeer - Een groot deel van de 
leerlingen van basisschool de Weg-
wijzer uit de Hornmeer was donder-
dag 11 september flink onderstebo-
ven van hun schoolreis. De groepen 
1, 2 en 3 konden in de Linnaeushof 
zwieren, zwaaien, schommelen en 
glijden zoveel als ze wilden. 
De groepen 4 tot en met 7 heb-
ben de Efteling bezocht. Ook daar 
werd gezwierd en gezwaaid en me-
nige leerling ging daarbij ook nog 
eens over de kop in de python. Er 

waren zelfs waaghalzen die een reis 
durfden te maken met “de vliegen-
de Hollander”. Ook meester Breur is 
gesignaleerd in deze spannende at-
tractie. 
Het weer was fantastisch en door 
de begeleiding van veel leerkrach-
ten en ouders is iedereen, welis-
waar ondersteboven, maar heel-
huids thuisgekomen. 
De leerlingen van groep 8 moeten 
nog tot juni wachten op hun drie-
daagse schoolreis naar Lunteren.

Terugdringen hiv en aids
Scholieren Groenstrook in 
actie voor Dance4Life
Aalsmeer - Op maandag 15 sep-
tember is Schools4Life van start ge-
gaan. Met dit scholenproject van 
Dance4Life wordt de wereldwij-
de aidsproblematiek onder de aan-
dacht van jongeren gebracht. Giel 
Beelen gaf het startsein. De dj riep 
in zijn ochtendprogramma op 3FM 
de 40.000 deelnemende middelba-
re scholieren op om in actie te ko-
men voor Dance4Life. Vanaf dat 
moment brengen Dance4Life tour-
teams een bezoek aan deelnemen-
de scholen door heel Nederland. Op 
29 september komt het tourteam 
langs op Wellantcollege vmbo de 
Groenstrook in de Jac. P. Thijssel-
aan 18. Daarna gaan leerlingen aan 
de slag met online lesmateriaal. Ook 
zetten zij geldinzamelingsacties op. 
De opbrengst van Schools4Life gaat 
naar jongerenprojecten van Stop 
Aids Now!. Het scholenproject sluit 
af op 29 november met een groot 
evenement in Jaarbeurs Utrecht. 
Het evenement wordt mede moge-
lijk gemaakt door Jaarbeurs Utrecht, 
die Dance4Life een warm hart toe-
draagt. Elke scholier die actief is ge-
weest voor Dance4Life en ten min-
ste 50 euro heeft ingezameld, krijgt 
exclusief toegang tot het event. Tij-
dens het event dansen ruim 10.000 
scholieren in Nederland tegelijker-
tijd met nog eens tienduizenden 
leeftijdsgenoten in negentien ande-
re landen. Een live satellietverbin-
ding zal een groot deel van de dan-
sende jongeren over de hele wereld 
met elkaar verbinden.

In 2014 - een jaar voordat de millen-
niumdoelen bereikt moeten zijn - wil 
Dance4Life dat wereldwijd minstens 
één miljoen jongeren zich op actieve 
en betekenisvolle wijze hebben in-
gezet voor het terugdringen van de 
verspreiding van hiv en aids (millen-
niumdoel 6). Het jaar 2014 zal voor 
Dance4Life in het teken staan van 
een laatste dringende oproep aan 
alle wereldleiders om het voorbeeld 
van de jongeren te volgen en hun 
beloften ten aanzien van de millen-
niumdoelen na te komen.Dance4Life 
is een internationale organisatie die 
zich samen met jongeren inzet om 
de verspreiding van hiv en aids te-
rug te dringen. Wereldwijd leven 
ruim 33 miljoen mensen met deze 
ziekte en dagelijks sterven duizen-
den mensen aan de gevolgen van 
aids. De helft van alle nieuwe infec-
ties vindt plaats bij mensen jonger 
dan 25 jaar. Dance4Life inspireert 
daarom juist deze generatie om in 
actie te komen. Het van oorsprong 
Nederlandse initiatief wordt inmid-
dels in twintig landen uitgevoerd. 
Jongeren uit Duitsland, Groot-Brit-
tannië, Ierland, Kenia, Mexico, Mol-
davië, Nigeria, Oeganda, Rusland, 
Servië, Sierra Leone, Spanje, Tanza-
nia, Turkije, Verenigde Staten, Viet-
nam, Zambia, Zimbabwe en Zuid-
Afrika maken in 2008 deel uit van de 
wereldwijde ‘movement’. 
Telefonische informatie over De 
Groenstrook is te verkrijgen via te-
lefoonnummer: 0297-384949 of be-
zoek de website: www.wellant.nl.

Dansen, spelletjes en sponsorloop
Sportdag op Graankorrel
Kudelstaart - Woensdag 10 organi-
seerde basisschool De Graankorrel 
de jaarlijks terugkerende sportdag 
voor alle kinderen van groep 1 tot en 
met 8. De school maakt daarbij elk 
jaar dankbaar gebruik van de korf-
balvelden en verschillende materi-
alen van VZOD. Alle kinderen had-
den er, mede dankzij het  fantasti-
sche weer, erg veel zin in. Na een 
spetterende warming-up dans, on-
der leiding van een van de ouders, 
ging iedereen enthousiast van start.
De kleuters en de kinderen van de 
onderbouw werkten een spel par-
cours af, allerlei sportieve behen-
digheidsspelletjes, waar de jongsten 
van de school duidelijk veel plezier 
aan beleefden.
De kinderen van groep 6 tot en met 
8 hielden zich bezig met vier ver-
schillende takken van sport, name-
lijk korfbal, voetbal, hockey en tref-

bal. De kinderen waren verdeeld in 
acht verschillende teams die fana-
tiek tegen elkaar streden om de eer.
Halverwege de ochtend werd er 
een sponsorloop gehouden. Ieder-
een probeerde in tien minuten zo-
veel mogelijk rondjes van ongeveer 
300 meter om het sportveld te ren-
nen. Ook hier ging het er weer fana-
tiek aan toe en menigeen overtrof 
zich zelf. Er waren zelfs kinderen die 
maar liefst acht à negen rondjes lie-
pen, een knappe prestatie! De op-
brengst van de sponsorloop is be-
stemd voor leuke, extra materialen 
voor alle kinderen van De Graankor-
rel. Aan het einde van de ochtend 
werden alle sportievelingen getrak-
teerd op een overheerlijk, welver-
diend ijsje! Al met al hebben kinde-
ren, ouders en leerkrachten geno-
ten van een sportieve en fantasti-
sche sportdag!

Voorstelling vandaag 18 september
Circus Bongo in Aalsmeer
Aalsmeer - De nostalgische woon-
wagens, de authentieke theater-
tent, de sfeervolle aankleding en 
de prachtige decoraties zijn reeds 
30 jaar de ingrediënten van het Ne-
derlandse Circus Bongo. Wat in 
1978 begon als kindercircus groei-
de uit naar een volwassen circus-
bedrijf, waarbij is vastgehouden aan 
de sfeer van lang vervlogen tijden. 
Wie het circus bezoekt, komt terecht 
in een circus uit een prentenboek. 
Om het 30-jarig jubileum kracht bij 
te zetten, is een bijzondere selectie 
gemaakt van circusartiesten. Zowel 
op het gebied van dierendressuur 
als acrobatiek viert Circus Bongo 
met deze productie hoogtij. Want de 
voorstelling is inmiddels meer dan 
alleen paardje links, paardje rechts. 
Het is een totaalconcept waarbij de 
artiesten, de kostuums en rekwisie-
ten zijn afgestemd op een verhaal 
met theatrale vormen. Een artistiek 
team werkte maar liefst een jaar 
lang aan de jubileumproductie ‘Sur-
prise’. Het personage Bongo beleeft 
op zijn zoektocht naar het clownes-
ke typetje Dropje een enerveren-
de voorstelling. Hun aandeel is po-
etisch, soms hilarisch, maar bovenal 
aandoenlijk. Natuurlijk komen ook 
de circusartiesten ruim aan bod. Het 
duo Phoenix jongleert in hoog tem-
po met ballen, ringen en kegels en 
Maria Lagranova is een trapeze ar-
tieste met de gratie van een film-
ster. Ze komt uit een Pruisische cir-
cusfamilie, die door de circuswereld 
als circusadel gezien wordt en heeft 
de uitstraling van een prinses. De 
dierlijke inbreng in het programma 
is in handen van Eddi Laforte. De-
ze sympathieke Duitser begon zijn 
loopbaan ooit als dresseur van roof-
dieren. Inmiddels heeft hij zijn gren-
zen verlegd en presenteert hij een 
act met tal van boerderijdieren. Het 
huisdier staat centraal en toont de 
dieren in al hun facetten. Handstand 
en motoracrobaat Roberto Lagro-
ni is de Brad Pitt van de circuswe-
reld. Wanneer hij met zijn ronken-
de motor de circuspiste binnenrijdt, 
toont hij handstandacrobatiek van 
hoge klasse en laat hij de rock en 

roll-tijd herleven. Met deze elemen-
ten en alles er omheen probeert Cir-
cus Bongo zich ook in dit jubileum-
jaar te onderscheiden van alle an-
dere circussen. Met dit concept le-
veren de artiesten van Circus Bon-
go het bewijs dat het circus nog al-
tijd bruist en een ‘surprise’ blijft voor 
jong en oud. 

Opa en oma gratis
Vandaag, donderdag 18 septem-
ber, wordt in Aalsmeer een voor-
stelling gegeven. De woonwagens 
en de grote tent worden neerge-
zet op de parkeerplaats bij de kin-
derboerderij in de Beethovenlaan in 
de Hornmeer. De voorstelling begint 
om 16.15 uur. Kaarten zijn deze dag 
tussen 11.00 uur en 12.00 uur ver-
krijgbaar aan de kassa en de kas-
sa is dertig minuten voor aanvang 
geopend. Ter gelegenheid van haar 
jubileum houdt Circus Bongo een 
actie voor opa’s en oma’s. Als opa 
voor één kleinkind betaalt en oma 
voor één kleinkind betaalt, dan is de 
toegang voor hen gratis. Voor meer 
informatie kan gekeken worden op 
www.circusbongo.nl.

Peutervoorstelling ‘Lange 
Mannen’ in Raadhuis
Hoofddorp - Vorig jaar speelde 
Stichting i-2-3 de prachtige voor-
stelling ‘Joachim en m’oma’ in Het 
Oude Raadhuis. De kinderen in de 
zaal luisterden ademloos en leefden 
zichtbaar mee. 
Dit seizoen is het gezelschap terug 
met een nieuwe muzikale voorstel-
ling genaamd ‘Lange Mannen’, dit-
maal voor de allerjongste kinderen 
vanaf 3 jaar. Stan en Boekoe zijn 
twee lange mannen en echte vis-
sers. 
Ze dromen van de wereld op de bo-
dem van de rivier. Wat zou het toch 
mooi zijn als daar een zeemeermin 
woonde. Eentje om mee te trou-
wen… Net als bij ‘Joachim en m’oma’ 
is de prachtige en heldere tekst van 
de voorstelling van de hand van Ma-
rielle van Sauers. ‘Lange Mannen’ 
duurt, aangepast aan de leeftijd van 
de kinderen, ongeveer 40 minuten 
en staat op zondag 21 september 
om 14.00 uur in Het Oude Raadhuis. 
Stan en Boekoe zijn vissers bepakt 
met hengels, dobbers, schepnetten, 

instrumenten en een klarinet. In de 
kromming van de rivier waar het riet 
fluisterend ruist en de kikkers prot-
serig kwaken, drijven hun dobbers 
roerloos in het water en dromen ze 
van een wereld op de bodem van 
de rivier. Een wereld waar van al-
les leeft, niet alleen vissen maar 
ook iets bijzonders. Zoals een zee-
meermin die houdt van vissen, vis-
sers en lange mannen. ‘Lange Man-
nen’ gaat over vriendschap, jaloezie, 
dromen en liefde en natuurlijk over 
vissen en muziek. Het is een voor-
stelling vol herkenbare verlangens, 
een tikkeltje absurd, maar de onder-
liggende emoties zijn universeel; je 
veilig en geliefd voelen.
 ‘Lange Mannen’ wordt gespeeld 
door mannen van lengte Gustav 
Borreman en Janfie van Strien en 
geregisseerd door Rob de Kuiper, 
die ook voor Max Tak werkte. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via de kassa 
van Schouwburg De Meerse, tel. 
023-5563707 of via www.demeer-
se.com.

Film ‘Bee Movie’ voor 
kids bij de Binding Boven
Aalsmeer - Woensdag 24 septem-
ber is bij De Binding Boven de film 
‘Bee Movie’ te zien zijn. Bee Movie is 
een vrolijke komedie van de makers 
van onder andere Shrek. De jonge 
werkbij Barry B. Benson is verant-
woordelijk voor de verzameling van 
nectar en het bestuiven van bloe-
men. Barry vliegt de wijde wereld 
in op zoek naar nectar en avontuur. 
Maar als hij één van de belangrijk-
ste regels van het bijenvolk over-
treedt en met een mens praat, zet 
Barry en BIJzondere reeks gebeur-
tenissen in gang. Hieruit blijkt dat 

zelfs een kleine bij een groot ver-
schil kan maken!
Er is één voorstelling om half vier. 
De toegang is 2,50 euro en dit be-
drag is inclusief limonade. De film is 
geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, 
is Nederlands gesproken en duurt 
90 minuten. 
Stichting De Binding vind je aan de 
Zijdstraat 53 . Graag de ingang links 
(nieuwbouw) gebruiken, druk op 
de bovenste bel en je kunt doorlo-
pen de gang in en naar Boven. Voor 
meer informatie tel. 0297-326326 of 
via ellen@debinding.nl 

‘Let’s play darts’ 
voor de jeugd
Kudelstaart - In sportcafé de 
Proosdijhal vinden dit najaar jeudd-
arts toernooien plaats onder de noe-
mer ‘let’s play darts’. Het eerstvol-
gende toernooi vindt plaats op za-
terdag 27 september, aanvang 14.00 
uur. Deelname bedraag 1 euro per 
persoon. Het toernooi is zowel voor 
pupillen aspiranten en junioren. De 
eerste ‘Let’s play darts’ vond 30 au-
gustus jl. plaats en er staan er nog 
vier op het programma. Op 27 sep-
tember, 25 oktober, 29 november en 
27 december, wanneer de finale is 
en de prijsuitreiking ranking. Prijs 
is er voor elke deelnemer! De orga-
nisatie is in handen van Pim Webe-
rink. Meer info: 0297-327823 of 06-
24504321.
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School van de weekactie 
in de Waterlelie
Aalsmeer - In zwembad De Water-
lelie gaat deze week weer de ‘School 
van de Week’-actie van start. Alle 
kinderen van de groepen 3 tot en 
met 8 krijgen via hun juf of meester 
een zwemkaartje om tegen sterk ge-
reduceerd bedrag te komen zwem-
men en spelen in De Waterlelie aan 
de Dreef. De kinderen zijn van harte 
welkom op woensdag tussen 13.45 
en 15.45 uur en op zaterdag van 
13.00 tot 14.30 uur. Op de woens-
dagen zal er rond de klok van 15.00 
uur altijd een leuk spel georgani-
seerd worden door de medewer-
kers van het zwembad. Het kan een 
spel zijn in het diepe bad, een wed-

strijdje, een groepsspel, elke week 
zal het een verrassing zijn. Kinderen 
die nog niet in het bezit zijn van een 
zwemdiploma A zijn alleen van har-
te welkom onder begeleiding van 
een persoon van minimaal 18 jaar 
die goed kan zwemmen. Hij/zij moet 
in zwemkleding bij het kind in het 
water zijn. Voor deze week zijn de 
kinderen van de Antoniusschool uit 
Kudelstaart van harte welkom in het 
bad en volgende week de kinderen 
van Samen Een uit Aalsmeer en de 
OBS Kudelstaart. Deze actie duurt 
tot eind november en alle scholen in 
Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en 
Rijsenhout komen aan de beurt.

Workshop voor kinderen tijdens 
kunstroute dit weekend
Aalsmeer - Alweer de elfde Kuns-
troute Aalsmeer staat dit weekend, 
zaterdag 20 en zondag 21 septem-
ber, op het programma. In totaal kan 
op twaalf locaties kennis gemaakt 
worden met diverse kunstenaars 
en hun specialiteiten. Er zijn beel-
den, schilderijen, foto’s, keramiek en 
sieraden te bewonderen. Op diver-
se locaties is er zowel zaterdag als 
zondag live-muziek en zijn versna-
peringen als poffertjes, appeltaart 
en broodjes verkrijgbaar. Voor de 
kinderen van 4 tot 12 jaar presen-
teert de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer een speciaal program-
ma. De tuin van het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat wordt omge-
toverd tot een openluchtatelier. Al-
lerlei materiaal, zoals krijt, verf, pa-
pier en de mooiste gekleurde stof-

fen, ligt klaar om mee aan de slag te 
gaan. De kinderen mogen zelf let-
ters ontwerpen en deze versieren. 
Het creatieve team van de Kinder-
kunstzolder staat klaar om de jon-
gens en meisjes te begeleiden. De 
workshops zijn zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 16.00 uur. De cre-
atieve resultaten van deze kinder-
kunst wordt direct getoond op de 
zolder van het Oude Raadhuis. Ook 
een leuke locatie voor kinderen om 
te bezoeken dit weekend is de wa-
tertoren aan de Stommeerweg. Hier 
wordt werk getoond, gemaakt door 
leerlingen van de basisscholen De 
Zuidooster en Samen Een en er lig-
gen kleurplaten klaar om deel te ne-
men aan de wedstrijd ter gelegen-
heid van tachtig jaar de toren van 
ontwerper Sangster in Aalsmeer.

Iedere donderdag inlopen 
bij De Binding Boven
Aalsmeer - Iedere donderdag is 
het voor tieners tussen vanaf 10 
jaar mogelijk om te komen knutse-
len, spelletjes te doen, te compute-
ren, kletsen met vrienden of bij te 
komen van een lange schooldag op 
De Bindingzolder in de Zijdstraat. 
De ruimte boven het kantoor is hier-
voor opnieuw ingericht en ziet er 
spetterend uit. Mogelijkheden ge-
noeg om je te vermaken of juist lek-
ker even niets te doen. De inloop is 
iedere donderdagmiddag van half 
vier tot vijf uur. Ook jij bent wel-
kom met je vrienden(innen). De-
ze maand presenteert De Binding 
verder op woensdag 24 september 
vanaf 15.30 uur een kinderfilm en 
’s avonds jammen vanaf 19.30 uur, 
op 25 september weer inloop van 
15.30 tot 17.00 uur, vrijdag 26 sep-
tember BonBini disco voor tieners in 
Bon Ami aan de Dreef van 20.00 tot 
23.00 uur en op zaterdag 27 septem-
ber staat het openingsfeest van het 
nieuwe seizoen gepland met optre-
dens van de Binding Band en de Ja-
mavond-groep en dj Menno P. ach-
ter het discomeubel. De dresscode 
is blue en iedereen vanaf 15 jaar is 
welkom. Het feest is van 20.00 tot 
00.30 uur. Ook Kudelstaart heeft de 
BindingZolder ook de deuren weer 

geopend. Iedere week is hier inloop 
voor tieners op dinsdag- en vrijdag-
middag tussen 14.00 en 18.00 uur. 
De ingang zit in de Haya van Some-
renstraat.

‘Beestenboel’ 
bij VZOD
Kudelstaart - Aanstaande zater-
dagochtend 20 september zal het 
een ‘beestenboel’ zijn bij Korfbalver-
eniging VZOD aan de Wim Kand-
reef. Tijdens deze ochtend wordt na-
melijk weer de jaarlijkse spelletjes-
ochtend voor kinderen uit de groe-
pen 1 tot en met 3 van de basis-
school georganiseerd. 
Dit jaar staan de spelletjes in het te-
ken van dieren. Zo moeten er die-
ren worden gevoerd, kun je een 
hengeltje uitgooien en is het mo-
gelijk om als een dier geschminkt 
te worden. De ochtend begint om 
10.00 uur, duurt tot 12.00 uur en is 
bij Korfbalvereniging VZOD in Ku-
delstaart. Voor meer informatie: Do-
rien van Leeuwen 06-29225706 of 
www.vzod.nl .

Kinderdienst in 
Lijnbaankerk
Aalsmeer - Zondag 21 septem-
ber om 10.00 uur wordt een kin-
derdienst gehouden in de Lijnbaan-
kerk. De dienst staat onder leiding 
van dominee A. Jansen en het the-
ma is ‘Jij en de Schepping. Hoe gaan 
wij om met Gods schepping’. Ieder-
een is van harte welkom  groot en 
klein. Voor kinderen onder de 4 jaar 
is oppas aanwezig.

Patiëntjes kinderafdeling 
dolblij met speelkoffer
Hoofddorp - Op 10 september is in 
het Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp de CliniClowns Speelkoffer 
onthuld. Bij deze speciale onthulling 
waren kinderen aanwezig die op dat 
moment in het ziekenhuis verble-
ven. Ook CliniClowns Yep en Zus-
sie waren van de partij. De Speel-
koffer biedt afleiding en plezier aan 
kinderen met een ziekte en/of han-
dicap, op momenten dat de Clini-
Clowns niet in het ziekenhuis aan-
wezig zijn. Het Spaarne Ziekenhuis 
is het eerste ziekenhuis in de regio 
met een Speelkoffer. De aanwezige 
kinderen konden direct de nieuwe 
speelkoffer ontdekken en beleven. 

In de Speelkoffer, met een afmeting 
van 1.60 bij 1 meter, is van alles te 
doen. Zo is er een interactieve lach-
spiegel met vele innovatieve snuf-
jes, een clownsorkest, dat door het 
spelen op een orgeltje gaat draai-
en, een spannend evenwichtspel en 
kinderen kunnen filmpjes bekijken. 
In de lachspiegel zit bovendien een 
camera waarmee kinderen een foto 
van zichzelf kunnen maken en per 
mail kunnen versturen naar huis of 
naar vriendjes en vriendinnetjes. De 
Speelkoffer heeft een prominente 
plaats in de gang op de afdeling ge-
kregen, zodat alle patiënten er ge-
bruik van kunnen maken. 

7 Of 8 jarig meisje gezocht
Jij figurant in voorstelling 
‘De vrouw met de baard’? 
Amstelveen - Voor de voorstelling 
De Vrouw met de Baard, die op dins-
dag 11 november om 20.00 uur te 
zien is in Schouwburg Amstelveen, 
wordt nog een figurant gezocht. 
Het gaat om een spontaan en en-
thousiast meisje van 7/8 jaar dat het 
leuk vindt om op het toneel te staan. 
Geïnteresseerden kunnen zich tot 
22 september met een korte mo-
tivatie aanmelden via publiciteit@
schouwburgamstelveen.nl onder 
vermelding van ‘figurant De Vrouw 
met de Baard’. De figurant ontvangt 
twee vrijkaarten voor de voorstel-
ling en krijgt na afloop een cadeau-
tje. De Vrouw met de Baard begint 
om 20.00 uur, de figurant moet een 
uur van te voren, om 19.00 uur, aan-
wezig zijn. De winnares wordt op 

woensdag 24 september 2008 be-
kend gemaakt via de website van 
Schouwburg Amstelveen. 
De Vrouw met de Baard is een cir-
cusvrouw die ooit afstand nam van 
een allesverzengende liefde. Haar 
betoverende wereld staat in fel con-
trast met het politieke leven van 
de tweede hoofdpersoon. Omringd 
door hielenlikkers en spindoctors is 
hij eindelijk waar hij wil zijn: aan de 
top. Totdat zijn eerste en grote lief-
de hem confronteert met zijn oor-
spronkelijke idealen. De toeschou-
wer neemt plaats op het toneel en 
kan de voorstelling van zeer dichtbij 
meemaken. U kunt nog entreebe-
wijzen bestellen voor de voorstelling 
via www.schouwburgamstelveen.nl 
en 020-5475175. 

Jeugdfilm ‘Kung Fu Panda’ 
in cinema Amstelveen
Amstelveen - Op zaterdag 20 om 
13.30 uur, zondag 21 om 11.30 uur 
en woensdag 24 september om 
13.30 uur draait in cinema Amstel-
veen de film ‘Kung Fu Panda. Po is 
een luie panda die de Uitverkorene 
blijkt te zijn om de vallei te redden 
van het gemene luipaard Tai Lung. 
Hij moet daarom in de leer bij Kung 
Fu master Shifu. Po zet de wereld 
van de Kung Fu compleet op zijn 
kop! Hij wordt een held door te le-
ren dat als hij in zichzelf gelooft, hij 
alles kan bereiken. Met de stem-
men van Edwin Evers, Yolanthe Ca-
bau van Kasbergen en onder ande-
re Jörgen Raymann. De film duurt 
92 minuten.

Hoe overleef ik..
Ook draait in cinema Amstelveen de 
film ‘Hoe oveleef ik mezelf’. De film 
gaat over Rosa van Dijk, een ge-
voelig, fantasierijk meisje van der-
tien. Ze is, zoals bijna alle meisjes 
van haar leeftijd, erg onzeker over 
zichzelf. Na de scheiding van haar 
ouders woont ze bij haar moeder 
in Den Bosch. Rosa’s moeder heeft 
een baby van haar nieuwe vriend 
Alexander, die in Groningen woont. 

Ze besluit bij hem in te trekken en 
Rosa moet natuurlijk mee. Ze is dol 
op haar halfbroertje, maar minder 
op haar gloednieuwe stiefvader. Ro-
sa moet alles wat haar veilig en be-
kend is achterlaten. Hoe gaat ze dit, 
en vooral zichzelf overleven? Met 
Jolijn van de Wiel, Dragan Bakema 
en onder andere Mees Peijnenburg. 
De film wordt zaterdag 20 om 15.30 
uur en zondag 21 september om 
13.30 uur vertoond. Kaarten reser-
veren kan via www.cinemaamstel-
veen.nl of bel 020-5475175.

Zeldzame flora en fauna
Bijzondere rondleiding 
voor kinderen op Fort
Aalsmeer - In het kader van Stel-
lingmaand september organiseert 
Fortboerderij Dijkzicht in Aalsmeer-
derbrug speciaal voor kinderen tus-
sen 5 en 12 jaar op zaterdag 27 sep-
tember een bijzondere rondleiding 
over de ecologische waarde van de 
weiland en water op en rond het Fort 
bij Aalsmeer en de naburige Genie-
dijk. Onder leiding van boer Paul 
Bos en de ecoloog Norbert Daemen 
gaan de jongens en meisjes op zoek 
naar zeldzame planten en dieren die 
op het fort en Geniedijk steeds va-
ker voorkomen. Door het jarenlange 
ecologische beheer met een kud-
de Schoonebeeker schapen verove-

ren steeds meer bijzondere soorten 
planten, zoals de wilde orchidee, en 
bijzondere dieren, waaronder het 
ijsvogeltje, terrein. Tijdens de ont-
dekkingstocht van circa 2 uur krij-
gen kinderen en volwassenen ook 
meer informatie over de achtergron-
den van de Stelling en het type be-
heer door Fortboerderij Dijkzicht. 
Misschien wordt ook nog een kor-
te trektocht met de kudde houden 
gemaakt. De bijeenkomst start om 
15.00 uur met de rondleiding. Kin-
deren hebben alleen toegang onder 
begeleiding. De toegang is 2,50 eu-
ro per kind. Van tevoren aanmelden 
via dijkzicht@boerbos.nl. 

Jeugdhandbal
Tweede overwinning jongens 
B1 FIQAS Aalsmeer 
Aalsmeer - Vorige week wisten de 
jongens B1 van FIQAS Aalsmeer 
op dinsdag een ruime overwin-
ning neer te zetten. Deze moest wel 
snel plaats maken voor concentra-
tie voor de volgende wedstrijd die 
een dag later al weer op het sche-
ma stond. De B1 wist dat deze wed-
strijd een stuk zwaarder zou zijn, de 
tegenstander was namelijk Kras/Vo-
lendam B1. Vooraf was bekend dat 
de buitenvelden van Volendam weg 
zijn en dat er dus op het kunstgras 
van de voetbalclub gespeeld moest 
worden. De beginfase van de wed-
strijd was in het voordeel van Vo-
lendam, want zij wisten steeds een 
voorsprong van 1 of 2 punten te ne-
men. Kort voor rust wist wistr FIQAS 
Aalsmeer dat om te draaien in een 
9-7 voorsprong voor hen. Maar die 
werd door Volendam nog snel om-
gezet tot een 10-9 stand bij rust. In 

de tweede helft maakten de jon-
gens van FIQAS Aalsmeer hun kan-
sen beter af zodat hun voorsprong 
langzaam groeide. 
Ook de verdediging bleef sterk 
staan en opnieuw stond Ruben 
sterk te keepen. Zo wist Aalsmeer 
langzaam steeds meer afstand te 
nemen en het lukte Volendam niet 
meer die in te lopen. Door de inzet 
en het door blijven knokken wisten 
de jongens van de B1 dus terug te 
komen in de wedstrijd en dit leverde 
een stand op van 23-19 bij het eind-
signaal. Hierdoor wist de B1 van FI-
QAS Aalsmeer dus ook hun twee-
de wedstrijd te winnen. Dit week-
end staat er een wedstrijd op het 
programma tegen Havas B1, die ge-
speeld wordt op zaterdagavond om 
18.00 in de Bloemhof. Doelpunten: 
Daan 7, Lars 6, Michael 4, Raymond 
3, Mike, Nils en Menno 1.

Mooiste inzendingen voor publiek te zien

Moeilijk kiezen uit 
‘creatieve watertorens’
Aalsmeer - De watertoren teken-
wedstrijd, uitgeschreven door stich-
ting Initiatiefgroep Aalsmeer 2000, 
heeft diverse leuke en mooie crea-
ties opgeleverd. Heel jonge en ook 
wat oudere kinderen hebben op hun 
manier Aalsmeers’ baken op papier 
gezet. Het zal de jury (stichtingle-
den) nog de nodige hoofdbrekens 
opleveren om de drie mooiste teke-
ningen uit de inzendingen te kie-
zen! Bijzonder is dat de jonge kun-
stenaars zich niet alleen tot kleur-
stift of -potlood hebben beperkt en 
dat zij zich niet altijd hebben gehou-
den aan het exacte uiterlijk van de 
toren... De drie mooiste exempla-
ren zullen later deze week worden 
gekozen. Die inzenders krijgen be-
gin volgende week bericht wanneer 
zij hun gewonnen prijs in ontvangst 
kunnen nemen. 
De tekenwedstrijd is een initiatief 
van ‘Aalsmeer 2000’ die de toren be-
heert van de gemeente. Op 30 au-

gustus werd een speciale kinder-
middag georganiseerd rond de 80e 
verjaardag van de watertoren. De 
allerkleinste kinderen konden toen 
een ballon oplaten met kaartje. In-
middels zijn daarvan een groot aan-
tal retour gestuurd! De uitslag zal 
volgende week bekend worden ge-
maakt. 

Watertoren dit weekend open
Van de tekeningen zijn de mooi-
ste inzendingen aanstaand week-
end te bewonderen in de waterto-
ren. Het monument aan de West-
einder is ook dit weekend weer ge-
opend voor publiek. Dit in het kader 
van de Kunstroute die in Aalsmeer 
wordt gehouden. Belangstellenden 
kunnen tussen 13.00 en 17.00 uur de 
toren in. Volwassenen betalen 2 eu-
ro voor de klim naar boven en kin-
deren 1 euro. Uiteraard staat het ie-
dereen vrij om beneden de tekenin-
gen te bekijken. 


