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Lever je oude dames/heren/kids broek of 
jas in... en ontvang korting op je nieuwe!

Zijdstraat 61, aaLsmeer | maandag t/m Zaterdag | teL: 0297 321177

big L aaLsmeer | join fashion | www.bigL.nL

dus scoor dit weekend voordeLig je nieuwe
jeans of jas (ook nieuwste wintercoLLectie!)
je mag Zo vaak mee doen aLs je wiLt!

je oude jeans of jas
schenken wij aan
het Leger des heiLs 

je oude jeans of jas
is geLd waard

€50 €10
€100
€150
€150

kortingtotjeans 
of jas

totjeans 
of jas

totjeans 
of jas

meer 
dan

jeans 
of jas

korting

korting

€35 korting

garcia/onLy/vero moda/Levi’s/Ltb/edc/wrangLer
jack & jones/g-star/cars/pme Legend/esprit/dept
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2a.s. Zondag geopend van 12 tot 17.00 uur

vrijdag 31 augustus, Zaterdag 1 en Zondag 2 september

€20
€25

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Lakenblekerstraat 49a | (0297) 32 67 51 

LEGO en het LEGO logo zijn handelsmerken van de LEGO Groep

schrijf je in op:
www.legoworld.nl/gamma

voorronde 
   landelijke finale

   17-23 oktober 2012  
in de IJsselhallen in Zwolle

LEGOkom 
naar de 

bij GAMMA Aalsmeer
bouwwedstrijd
op zaterdag 1 september van 9.30 tot 11.00 uur

®

Kudelstaartseweg 1, AAlsmeer
(Tegenover de watertoren)
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O p e n i n g s t i j d e n
Vrijdag 31 augustus en 
zaterdag 1 september
11.00 uur tot 22.00 uur

Zondag 2 september
11.00 uur tot 18.00 uur

WWW.PROFILE.NL/50BANDEN
50 GRATIS AUTOBANDEN
WWW.PROFILE.WWW.PROFILE.NL/50BANDENNL/50BANDEN

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

VAN DEN BERG
AUTOSCHADESPECIALIST
• Het kenmerk voor VAKWERK

• Leenauto beschikbaar
• iso 9001

Legmeerdijk 260
1187 NK Amstelveen

Tel. 020-6450792
EUrO
gArANT

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

 D66 Zorg 
 dichtbij

De prijzen voor energie zijn de afgelopen 15 jaar drie keer zo hard 
gestegen als de prijzen voor andere goederen. Daarnaast zijn de prijzen 
van zonnepanelen juist gedaald. Hierdoor is het ook zonder subsidie, 
aantrekkelijk om in zonnepanelen te investeren.

InformatIeavond Zonne-energIe 
6 september 

Donderdag 6 september organiseert de gemeente Aalsmeer samen met 
IChoosr een informatieavond over de gezamenlijke inkoopactie voor 
zonnepanelen voor huiseigenaren en eigenaren van kleine bedrijven: 
samenZonneenergie.

datum:  donderdag 6 september 
aanvang:  19: 30 uur 
plaats:  gemeentehuis aalsmeer, drie Kolommenplein 1

SamenZonneEnergie is een actie van 22 Noord-Hollandse gemeenten, 
waaronder Aalsmeer, en het bedrijf iChoosr om gezamenlijk en 
grootschalig levering en installatie van zonnepanelen te verzorgen. 
Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt bij 
Andre.van.der.poel@aalsmeer.nl.

Meer informatie over deze actie kunt u vinden op www.aalsmeer.nl via de 
banner SamenZonneEnergie en op de website www.samenzonneenergie.nl

EXTRA MAANDPRIJZEN 
BESCHIKBAAR 
GESTELD DOOR:
Augustus:

3x Waardebon € 15,- 
beschikbaar gesteld door
D. van Leeuwen te besteden
bij Monfl eurique

SPAARKAARTEN
INLEVEREN VAN DE

BLOEMENZEGELS
en win een
KIA

PICANTO

Braderie, havendag, verlichte botenshow en vuurwerk

Feest barst los in Aalsmeer
Aalsmeer - De zomervakantie ein-
digt in Aalsmeer met een gezellig 
weekend. 
Aanstaande zaterdag 1 septem-
ber staat de jaarlijkse braderie in 
het centrum op het programma en 
voor de vijfde keer alweer wordt 
de Westeinder havendag georga-
niseerd. De braderie is in de stra-
ten van het centrum, van 10.00 tot 
17.00 uur, en biedt veel kramen met 
een scala aan goederen en produc-
ten. Ook de politieke partijen gaan 
van zich laten horen op de brade-
rie, er worden spulletjes en lekker-
nijen verkocht voor goede doelen 
en verschillende verenigingen heb-
ben een kraam geboekt. Op de bra-
derie wordt ook het startsein gege-
ven voor de Westeinder havendag. 
In de Historische Tuin zijn tuinbouw-
exposities, kan opgestapt worden 
voor een rondvaart en onder ande-
re trakteert visser Theo Rekelhof op 
overheerlijke paling. Bij jachthaven 
‘t Drijfhuis aan de Uiterweg wordt in 
het kader van de havendag ‘s mid-
dags een nautische markt gehou-
den, zijn er allerlei leuke waterspel-
letjes voor de jeugdige inwoners en 
zijn er onder andere optredens van 
shantykoren. ‘s Avonds gaat het 

feest ‘gewoon’ verder. De verlichte 
tuinen op de Uiterweg kunnen be-
zocht worden, overigens nog de he-
le week, en er is vuur en licht op het 
water. Vanaf 19.30 uur verzamelen 
boten zich voor de verlichte boten-
show voor een tocht over de Ring-
vaart en terug richting de grote Poel 
om tot slot het anker uit te gooien 
rond de watertoren, waar om 23.00 
uur een knallend vuurwerk losbarst. 

Feestweek
En het is niet slechts 1 dag feest in 
Aalsmeer, want zondag 2 septem-
ber gaat de feestweek Aalsmeer 
van start met een tentdienst van de 
gezamenlijke kerken, op maandag 
is de SPIE sport- en spelavond in 
de tent als voorproefje op nog een 
evenement waar Aalsmeerders he-
lemaal warm voor lopen: De pra-
menrace op zaterdag 8 septem-
ber. Gestreden wordt maandag om 
een mooie startplek, maar gezellig-
heid staat deze avond ook hoog in 
het vaandel. Op dinsdag 4 septem-
ber loopt de tent vol voor de nos-
talgische filmavond en woensdag 
presenteert de organisatie van de 
feestweek een gezellige kindermid-
dag en Aalsmeer Live met de bands 

The Stirrrs en Livin’ At A. Donderdag 
6 september staat in het teken van 
de Miss Aalsmeer verkiezing, vrij-
dag worden ouderen uitgenodigd 
naar de tent te komen voor een ge-
zellige en ‘s avonds is het Party Time 
met onder andere Charley Luske en 
Wolter Kroes. 

Pramenrace en monumenten
Zaterdag 8 september gaat om 
12.30 uur bij de Pontweg de pra-
menrace van start en nadat rond 
18.00 uur alle prijzen uitgereikt zijn, 
gaan de tentdeuren even dicht om 
op te bouwen voor de laatste feest-
avond, een Uit de Penta Party met 
optredens van onder meer Starkoo 
en Dries Roelvink. Zaterdag 8 en 
zondag 9 september worden ook de 
open monumentendagen gehouden 
met dit jaar het thema ‘Groen van 
Toen’ en het motorspektakel Hibra 
vindt op bedrijventerrein Hornmeer 
plaats. Na een weekje rust, niet 
vergeten naar de stembus te gaan 
op woensdag 12 september, is het 
in het weekend van 15 en 16 sep-
tember opnieuw van alles te doen: 
Kunstroute en het Aalsmeerse bloe-
mencorso. Geniet van alle activitei-
ten! 

Nieuwe Meerbode en Het Oosten
Tuin Gallileistraat 4 laatste 
winnaar in tuinenwedstrijd
Aalsmeer - “Wij genieten van het 
vroege voorjaar tot en met het la-
te najaar van onze tuin, mede door 
de veranda”, schrijft Cora de Jong 
uit de Galileistraat 4 in Kudelstaart. 
“Door de veranda zitten we meer uit 
de wind, kunnen we met regen bui-
ten zitten en de veranda brengt veel 
sfeer in de tuin. Doordat ik zelf ja-
ren lang in Spanje gewerkt en ge-
woond heb en veel inspiratie opge-
daan heb van de prachtige Spaan-
se huizen met veranda’s en de ve-
le druivenplanten, had ik jaren ge-
leden al eens een tekening gemaakt 
van een veranda. Eindelijk vijf jaar 
geleden kon mijn tekening gereali-
seerd worden. We kunnen nu vol-
op genieten op de veranda met de 
druiventrossen en de druiven sma-
ken nog heerlijk ook. De valkpar-

kiet en de grasparkieten verho-
gen de tropische sfeer.” De stijlvol-
le tuin van Cora de Jong is de laat-
ste weekwinnaar van de tuinen-
wedstrijd van de Nieuwe Meerbode 
in samenwerking met Het Oosten. 
Het tuincentrum aan de Aalsmeer-
derweg stelt voor drie winnaars ca-
deaubonnen van 250, 100 en 50 eu-
ro beschikbaar. Wie uiteindelijk ge-
trakteerd worden op deze moge-
lijkheid om te gaan ‘shoppen’ bij 
Het Oosten, wordt binnenkort be-
kend gemaakt. Foto’s insturen kan 
niet meer, de tuinenwedstrijd gaat 
weer voor een jaar figuurlijk de kast 
in. Bedankt voor alle bijdragen. Het 
was geweldig om een kijkje te mo-
gen nemen in heel veel tuinen in de 
gemeente en hier zullen alle lezers 
het roerend mee eens zijn!

Eigen weg Pieter Litjens
Aalsmeer - Een weg vernoemd 
naar burgemeester Pieter Litjens? 
Iets gemist over een besluit van de 
straatnamencommissie? Aalsmeer 
kent tot slot de burgemeester Kas-
teleinweg, maar is er ook een Brou-
werpad en een Hoffscholteplein 
voor de beide voorgangers van de 

huidige eerste burger? Nee en het 
bord ‘Pieter Litjensweg’ is ook niet 
te vinden in de gemeente. De foto 
is ingestuurd door oud-Aalsmeerse 
Bianca van Eijk. “Heeft jullie burge-
meester zijn roots soms in Noord-
Limburg liggen? Hier heten heel 
veel mensen Litjens!”, mailt ze. Het 

straatnaambord kan ook anders op-
gevat worden, want Pieter Litjens 
gaat weg. Na vijf jaar burgemees-
terschap verruilt hij het Aalsmeerse 
politieke leven voor een baan in het 
Haagse pluche. De nu 44-jarige Lit-
jens gaat de stem laten horen van 
de VVD. Hij staat op nummer 25 op 
de landelijke VVD-lijst waar in to-
taal 75 personen op staan. De ver-
kiezing van de leden van de Twee-
de Kamer op woensdag 12 septem-
ber zullen uitwijzen of hij z’n droom 
mag gaan verwezenlijken! Overi-
gens is het misschien best heel leuk 
om in een nieuwe wijk oud-burge-
meesters te herinneren middels een 
straatnaambord. 
Als Pieter Litjens binnenkort een 
weekendje weg gaat, zal Noord-
Limburg wel het vakantieadres wor-
den. Wie wil zich nou niet laten fo-
tograferen onder z’n eigen straat-
naambord? Schroevendraaier thuis 
laten, hoor!
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

125e jaargang

oplAgE: 17.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

VERLOsKuNdIgEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

dOKTERs
Weekend-, avond- en nachtdienst:
huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel: 023-8908700.

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

OLgA
overleg lichamelijk 
gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

huLpdIENsT
Vrijwillige hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
maatschappelijk werk 
Vita welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 u, en op 
afspraak, tel: 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur 
di., do., vr. 10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN

Filosofie voor beginners
Aalsmeer - In samenwerking met 
de ANBO wordt er dit najaar in 
Aalsmeer een cursus filosofie ge-
organiseerd. De cursus richt zich 
op mensen die nog niet aan filoso-
fie zijn toegekomen, maar er nu wel 
eens wat meer van zouden willen 
weten. Een vooropleiding is er niet 
voor nodig. 

De lessen worden gegeven door 
drs. Frits Koopman. Hij studeerde 
geschiedenis, wijsbegeerte en spiri-
tualiteit aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en gaf ruim twintig jaar 
les op middelbare scholen. Bij de 
bespreking van vragen als ‘Wat is fi-
losofie’, ‘Wat kan ik weten’, ‘Wat mag 
ik hopen’ en ‘Wat is de mens’ ma-
ken de cursisten kennis met enke-
le van de meest bekende filosofen. 
Doordat daarbij ook steeds een an-

dere eeuw aan bod komt, krijgen de 
deelnemers een goede eerste inlei-
ding tot de geschiedenis van de filo-
sofie. De cursus bestaat uit zes les-
sen die om de veertien dagen, naar 
keuze op dinsdag- of donderdag-
avond, van 19.30 tot 21.30 uur gege-
ven worden in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Inschrijven 
kan dus voor de dinsdagavond of 
voor de donderdagavond. De lessen 
op dinsdagavond worden op 2, 16 
en 30 oktober, 13 en 27 november 
en 11 december gegeven. De lessen 
op donderdagavond zijn op 4 en 18 
oktober, 1, 15 en 29 november en 13 
december. Het cursusgeld bedraagt 
60 euro, ANBO-leden betalen 50 
euro. Aanmelden kan via het con-
tactformulier op www.filosofiewijzer.
nl of telefonisch bij Frits Koopman 
via 0297-349049 of 06-52537199.

Collecte voor kinderen met handicap

NSGK zoekt vrijwilligers 
Aalsmeer - NSGK (Nederland-
se Stichting voor het Gehandicap-
te Kind) houdt van 12 tot en met 17 
november haar landelijke collecte. 
Duizenden vrijwilligers gaan dan op 
pad om geld in te zamelen voor kin-
deren met een handicap. De stich-
ting zoekt nog helpende handen. 
Helpt u mee? Met een paar uur van 
uw tijd kunt u een belangrijke bij-
drage leveren. Met de opbrengst 
van de collecte steunt NSGK kinde-
ren en jongeren met een handicap. 
Zij willen graag spelen, naar school 
en op vakantie gaan, net als ande-
re kinderen. En als ze ouder wor-
den willen ze ook uitgaan, op zich-
zelf wonen en een baan vinden, zo-
als iedereen. Met wat extra aanpas-
singen en begeleiding is er heel veel 
mogelijk. NSGK helpt, bijvoorbeeld 
met het toegankelijk maken van 
speeltuinen, zodat kinderen met en 
zonder handicap daar samen kun-
nen spelen. Want samen leven be-
gint bij samen spelen.

Collecteert u mee voor kinderen met 
een handicap? Het kost maar een 
paar uur en u kunt binnen de col-
lecteweek zelf een tijdstip uitzoeken 
dat u schikt. En misschien hebt u 
vrienden of familieleden die ook mee 
willen doen? Hoe meer collectanten, 
hoe meer NSGK kan doen voor kin-
deren met een handicap! Voor aan-
melding of informatie kan contact 
opgenomen worden met NSGK via 
020-6791200 of www.nsgk.nl. NSGK 
komt al meer dan 60 jaar op voor 
kinderen en jongeren met een han-
dicap in Nederland. Jaarlijks onder-
steunt de stichting honderden pro-
jecten, waarmee duizenden kinde-
ren en jongeren worden geholpen. 
Dat kan dankzij vrijwilligers en do-
nateurs, want NSGK is onafhanke-
lijk en ontvangt geen subsidie. NS-
GK is in het bezit van het CBF-keur-
merk. Dit garandeert dat ze op een 
verantwoorde manier omgaat met 
de giften die zij ontvangt. 
Foto: Susanne Reuling.

Kom zingen bij Song of Joy
Kudelstaart - Het Interkerkelijk 
Koor Song of Joy gaat weer van 
start. Nieuwe zangers en zangeres-
sen zijn welkom. Het koor bestaat 
uit ongeveer 50 leden en de leiding 
is in handen van dirigent Hilbert 
Kamphuis. Aan de piano zitten bij 
toerbeurt Jan Sikkema en Jaap van 
Muyden. Er worden allerlei gees-
telijke liederen gezongen, meestal 
vierstemmig soms met solo partijen. 
Vanaf 4 september komen de leden 
weer wekelijks bij elkaar in kerkelijk 
centrum De Spil aan de Spilstraat. 
De oefenavonden zijn op dinsdag 
van 20.00 tot 22.00 uur. In de pau-

ze is er gelegenheid voor een praat-
je onder het genot van een kopje 
koffie of thee. In het nieuwe seizoen 
staan er weer verschillende optre-
dens op het programma, onder an-
dere in de Open Hofkerk en tijdens 
de Kerstnachtdienst in de Spil. Ook 
is een voorjaarsconcert gepland sa-
men met het Scheveningse Man-
nenkoor. Bent u enthousiast en wilt 
u eens komen luisteren? Kom dan 
eens een oefenavond meemaken 
of neem contact op met Marianne 
Zeeman via MZeeman@ziggo.nl of 
0172-509179. Verdere informatie is 
te vinden op: www.songofjoy.nl.

Gezellig kaarten 
bij Geluksvogels
Kudelstaart- Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Als u ook zin heeft om te ko-
men klaverjassen dan bent u van harte 
welkom. Het motto luidt ‘Gezelligheid 
is troef’. De aanvang is 20.00 uur. Op 
22 augustus werd Mia Huijkman eer-
ste met 5714 punten, Kees Lindeman 
werd tweede met 5578 punten en Ria 
van der Laan derde met 5389 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Toon van Es met 3666 punten.

OVAK houdt 
fietstocht
Aalsmeer - Donderdag 6 september is 
de volgende fietstocht vanuit Aalsmeer 
van de OVAK-Pedaalridders. De tocht 
gaat richting Nieuwveen. De groep 
vertrekt vanaf het parkeerplaats bij het 
zwembad aan de Dreef om 13.30 uur.

Info over KWF
Amstelveen - Van 2 tot en met 8 
september is het folderrek bij het In-
focentrum van Ziekenhuis Amstel-
land ingericht met informatie over de 
KWF Kanker Bestrijding en kanker in 
het algemeen. Dit in het kader van de 
landelijke actie en collecteweek van 
het KWF. Het Infocentrum bevindt 
zich in de centrale hal van het zie-
kenhuis en is tevens te bereiken on-
der telefoonnummer 020-755 7118 of 
op emailadres infocentrum@zha.nl

Planetshakers live in LEG
Aalsmeerderbrug - Ze hebben 
zich de afgelopen jaren bewezen als 
één van de beste en intense moder-
ne aanbiddingsbands ter wereld. En 
nu komen ze eindelijk naar Neder-
land. De Planetshakers verzorgen 
op zaterdag 8 september een aan-
biddingsavond bij de Levend Evan-
gelie Gemeente in Aalsmeerder-
brug. Het is de eerste keer dat Pla-
netshakers in Nederland optreedt. 
En dit optreden is langverwacht, 
want de groep uit Australië reisde 
het afgelopen decennium de we-
reld rond en bracht een indruk-
wekkend aantal albums uit, ter-
wijl ze een sterk groeiende bekend-
heid genoten. De groep komt voort 
uit de Planetshakers kerk in Austra-
lië; een levendige gemeenschap 
met een grote drang om hun stad 
en land te zien veranderen door een 
relatie met God. Muziek is daar een 
groot onderdeel van. De Planetsha-
kers vielen al snel op in het groeien-
de aantal moderne worship bands. 
Ten eerste door hun energie en pas-
sie, maar ook door hun aanstekelij-
ke songs. Veel liedjes van Planets-
hakers overtuigen van de drang om 
de boodschap door te geven; om 
niet stil te blijven zitten en het ge-

loof handen en voeten te geven. En 
die boodschap klinkt luid en duide-
lijk, want de moderne worship van 
de groep kan in één optreden zowel 
heftig, intiem, groots en direct zijn. 
Kaarten voor het optreden van Pla-
netshakers op 8 september zijn ver-
krijgbaar via www.events4christ.nl 
of 0297-237171.

Meefietsen met 
PCOB/ANBO
Aalsmeer - Op dinsdag 4 sep-
tember kan weer meegefietst wor-
den met PCOB en ANBO. Midden 
in de feestweek een prima kans om 
op een ontspannen manier te ge-
nieten van de mooie omgeving van 
Aalsmeer. 

Goed voor de gezondheid en heel 
gezellig. Fiets mee en ontdek hoe-
veel plezier het geeft! Start om 13.30 
uur vanaf het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. Voor meer informa-
tie: Jaap van Tol jaap.liekevtol@cai-
way.nl, tel. 326347 of Wim Beijnvoort 
w.beijnvoort@hetnet.nl, tel. 326126.

Boekenverkoop 
op de braderie
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 
september staat de ANBO met een 
boekenkraam op de braderie. Doel 
van de verkoop is om de jubileum-
kas te spekken. De ANBO viert vol-
gend jaar, op 20 april, namelijk haar 
vijftig jarig jubileum. Kom snuffelen 
tussen de vele boeken, koop gul, zo-
dat het een onvergetelijk jubileum-
feestje kan worden!

OVAK op de 
braderie
Aalsmeer - De ouderenvereniging 
OVAK staat komende zaterdag 1 
september op de braderie in de Zijd-
straat. Vrijwilligers geven voorlichting 
over de gang van zaken van de ver-
eniging en wat er zoal wordt georga-
niseerd voor ouderen in Aalsmeer. Er 
is een leuke prijsvraag uitgeschre-
ven. Onder de goede inzenders wor-
den cadeaubonnen verloot. De OVAK 
hoopt veel geïnteresseerde inwoners 
te mogen begroeten.

Aalsmeer - Op woensdag 5 septem-
ber begint Oost-Inn weer met een 
nieuw seizoen. ’s Morgens is er van 
9.30 tot 11.30 uur inloop en ontmoe-
ting onder het genot van koffie en 
thee. ’s Avonds wordt van 19.30 tot 
21.30 uur een literaire avond gehou-
den. Er worden boeken besproken die 

in de vakantie gelezen zijn. Hoe meer 
deelnemers hoe meer verhalen. Ieder-
een wordt hartelijk uitgenodigd voor 
deze activiteiten! De Oost-Inn houdt 
haar bijeenkomsten in De Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413 of kijk op www.oosterkerk.info.

Oost-Inn gaat weer van start

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
van Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag tentdienst om 10u. met Chr. Ge-
ref. gem. Mmv tentband. Om 17u. 
Kampdankdienst. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. J. Eschbach, 
Amersfoort. Organist: J. Terlouw. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag samenkomst met doven-
vertolking en vertaling in Engels.
Aparte bijeenkomst voor kinderen.
Om 10u. Spreker: Gerard de Groot. 
19u. Baan7 jongerendienst. Spreker: 
Joop Gottmers. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag dienst om 
10u. en 18.30u. met ds. K. Muller.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in ZC Aelsmeer euch.vie-
ring met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. 
in Kloosterhof woordcomm.viering 
met M. v. Zoelen. Zondag 10.30u. in 
Karmelkerk euch.viering met L. See-
boldt en klein koor. Om 14u. Poolse 
dienst in Karmelkerk met Christoff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Vrij-
hof. 10u. Tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Geen 
opgave ontvangen.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag dienst om 10u. Tevens crèche 
en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Geen opga-
ve ontvangen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Dienst 10u. ds. M. Hogen-
birk in de tent op het Praamplein. 
Evang. dienst om 18.30u. ds. M. Ho-
genbirk. 

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met br. Jan Broere sr. Zondags-
school en oppas voor allerkleinsten.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Zondag 
2 september

‘Beestenboel’ in Kloosterhof
Aalsmeer - Vrijdag 31 augustus 
is weer het jaarlijkse bloemenfes-
tijn in zorgcentrum ’t Kloosterhof in 
de Clematisstraat. Het is weer ge-
lukt om, aan het begin van de feest-
week, ’t Kloosterhof in de bloeme-
tjes te zetten. Het thema van dit jaar 
is ‘Beestenboel’. De beesten staan 
bij de ingang en in de hal, versiert 
met bloemen. Het hele tehuis is 
trouwens omgetoverd in één bloe-
menzee. De hoofdingang is veran-
derd in een prachtige bloemenpoort 

en ook de tuin staat vol met bloe-
men. ’s Middags is er voor de be-
woners bloemschikken, uiteraard in 
een beest, die zij na afloop op hun 
kamer mogen zetten. Dit alles wordt 
gerealiseerd door vrijwilligers die 
hiervoor de hele dag in touw zullen 
zijn. Uiteraard is ‘t Kloosterhof de 
sponsoren van dit evenement dank-
baar voor hun vrijwillige bijdrage.
Zonder deze sponsoren en de vrij-
willigers kan het bloemenfestijn niet 
georganiseerd worden, klasse.

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Vermist.
- Aalsmeerderweg: Grote gecastreerde kater met tijgerprint
- Aalsmeerderweg: Ongecastreerde kater. Rug rood, buik wit. Draagt 

witte vlooienband. Is 15 jaar en heet Jari. Is ontsnapt na bezoek aan 
dierenarts vanwege gewonde rechtervoorpoot. 

- Copierstraat: Kleine rode kater van 10 jaar oud. Hij heet Sjonnie.

Gevonden:
- Kudelstaartseweg: Jong cypers katje van ongeveer 4 maanden.
- Hornweg: Grote witte Jack Russell met bruine oren.

Van wie is 
deze kater?
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze jonge Cyperse kat? Het dier 
liep rond op de Kudelstaartseweg. 
Wie de kat herkent, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming Amstel- & Veenlanden 
via 0297-343618.
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AGENDA
Muziek
Zaterdag 1 september:
* Opening seizoen Bacchus, Ger-
berastraat met band Deksels. Start 
21.30u. Zaal open 21u.
Zondag 2 september:
* Stringcaster live in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 15.30u.
Woensdag 5 september:
* Aalsmeer live in feesttent, Praam-
plein met optredens The Stirrrs en 
Livin’ At A vanaf 20u.
* Buurtslootconcert De Dippers op 
Uiterweg, Enthoven van 21 tot 22u. 
Donderdag 6 september:
* Miss Aalsmeer verkiezing in feest-
tent met optredens DJ Martijn, Sasja 
Brouwer, Diep Triest en Ruth Jacott 
vanaaf 20.30u.
Vrijdag 7 september:
* Party Time in feesttent met DJ 
Martijn, Danny Terp, Feestteam, 
Charley Luske, Wolter Kroes en Di-
va’s of Dance vanaf 20.30u.
Zaterdag 8 september:
* Uit de Penta Party in feesttent met 
DJ Joost, Rob Ronalds, Mike Pe-
terson, Starkoo, Dries Roelvink en 
Ronnie Rysdaeal vanaf 20.30u.
*
Exposities
Vanaf 31 augustus:
* Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen. Vrijdag 11-22u. Ook zater-
dag 1 en zondag 2 september open. 
Za. 11-22u. en zo. 11-18u.
1 en 2 september:
* Zomerexpositie met beelden, 
schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
* Crash museum in Aalsmeerder-
brug open. Zaterdag en zondag 
11-16u. Zondag familievoorstelling 
Moustachio om 13u. en om 15u.
Vanaf 6 september:
* Schilderijen en beelden Willem 
Vaarzon Morel en Constance Wi-
baut in Oude Raadhuis, Dorpstraat. 
Opening 8 september om 16u.
10, 21 en 26 september:
* Foto-tentoonstelling ‘Aalsmeerse 
ambtenaren toen en nu’. Op 10/9 te 
bezoeken om 16u., op 21/0 om 10u. 
en 26/9 om 16u. Aanmelden: ten-
toonstelling@aalsmeer.nl 
15 en 16 september:
* Kunstroute in centrum en omge-
ving met exposities, cabaret en mu-
ziek. Zaterdag en zondag 12-17u.

Diversen.
Donderdag 30 augustus:
* Poolcafé in N201, Zwarteweg van 
15 tot 22.30u. Iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag.
Vrijdag 31 augustus:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
31 augustus t/m 2 september:
* Kunstbeurs aan Westeinder. Vrij-
dag en zaterdag 11-22u. en zondag 
11-18u. Zaterdag veiling om 19u.
Zaterdag 1 september:
* Braderie in straten Centrum van 10 
tot 17u.
* Westeinder Havendag bij Histori-

sche Tuin v/a 10u. en bij ‘t Drijfhuis, 
Uiterweg v/a 12u.
* Vuur en licht op het water. Verza-
melen voor botenshow om 19.30u. 
Vuurwerk vanaf 23u.
1 t/m 8 september:
* Verlichte tuinen op de Uiterweg. 
Iedere avond vanaf 21u.
1 en 2 september:
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg. Ook op 8,9, 
15 en 16 september.
Zondag 2 september:
* Oefenwedstrijd JAU 1/2 tegen Fey-
enoord bij RKAV, Beethovenlaan om 
11u.
2 t/m 8 september:
* Feestweek Aalsmeer in tent op 
Praamplein. Maandag SPIE-avond, 
dinsdag filmavond, woensdag kin-
dermiddag, vrijdag seniorenmiddag.
Programma en kaarten: www.feest-
week.nl. 
Maandag 3 september:
* Veiling en lezing bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat. Start 20u. Open v/a 19.15u.
* Bridgen bij ‘t Rondje in Het Baken, 
Sportlaan vanaf 19.30u.
* Koppelspeelavond BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 4 september:
* Fietstocht ANBO/PCOB. Vertrek 
13.30u. Parochiehuis, Gerberastraat.
* Dorpsloop. Start en finish bij AVA 
in Sportlaan. Kidsrun 19u. Start 5 en 
10 kilometer om 19.30u.
* Speelavond BV Ons Genoegen in 
OTT Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 5 september:
* Inloop Oost-Inn in De Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 7 september:
* Verkoop boeken in Oud Katholieke 
kerk, Oosteinderweg 392 van 12 tot 
15u. Zaterdag 8 september curiosa-
markt, boekenverkoop en expositie 
van 11 tot 15.30u.

Zaterdag 8 september:
* Pramenrace ‘In 150 pramen de 
wereld rond’. Start 12.30u. Pontweg. 
Prijsuitreiking v/a 16.30u. in feest-
tent op Praamplein.
8 en 9 september:
* Hibra, motorsportevenement in 
Lakenblekerstraat. Zaterdagavond 3 
uurs race, zondag 10-18u.
Donderdag 13 september 
* Sjoelavond om 19.45 uur in De 
Reede, Schouwstraat, Rijsenhout.
Zaterdag 15 september:
* Receptie 25 jaar Show Jachthoorn-
korps Kudelstaart in clubhuis Bil-
derdammerweg, 15-18u.
* Indoor korenfestival in 7Street, Van 
Cleeffkade.
15 en 16 september:
* Bloemencorso Aalsmeer. Zaterdag 
tocht door dorp, zondag tentoon-
stelling bij Van Cleeffkade.

Vergaderingen
Donderdag 6 september:
* Info-avond gemeente inkoopac-
tie zonne-energie in gemeentehuis 
vanaf 19.30u.

Zaterdag en zondag open
Tekeningen Roos de Lange 
in het Huiskamermuseum
Aalsmeer - Zaterdag 1 september 
stelt het Huiskamermuseum kleur-
potlood tekeningen van Roos de 
Lange tentoon. De officiële opening 
is om 16.00 uur. Roos de Lange schil-
dert met potlood, haar tekeningen 
zijn van een ongekende schoonheid. 
Haar techniek is fabelachtig even-
als het kleurgebruik. De compositie 
vaak verrassend, de minimale ver-
vreemding zorgt er voor dat de te-
keningen nergens vanzelfsprekend 
zijn. De binnenplaatsjes en de inte-
rieurs ademen een sfeer van vakan-
tie en van rust uit. Met haar gevoel 
voor schoonheid en harmonie weet 
zij heel veel liefhebbers te beroeren. 
Ook getekende kerkinterieurs stra-
len een weldadige rust uit. Haar ob-
servatie is haar handelsmerk daar-
om zijn ook haar poezentekeningen 
zijn voor alle poezenliefhebbers her-
kenbaar. Roos was één van de suc-
cesvolle kunstenaars in Galerie Mo-
kum. Zij verliet Mokum maar bleef, 

gelukkig, tekenen. Na jaren van af-
wezigheid toont zij haar werk weer 
voor het eerst, tussen de Mokum 
Collectie, voor een breder publiek. 
Bijna alle tentoongestelde tekenin-
gen van Roos de Lange zijn te koop. 
Uw komst dit weekend wordt zeer 
op prijs gesteld en natuurlijk is Roos 
ook zelf aanwezig!

De Mokum collectie omvat een 
groot aantal schilderijen van inmid-
dels bekende kunstenaars. Verza-
meld door Dieuwke Bakker (1935-
1984) stichtster van Galerie Mokum 
in 1962. De spraakmakende collec-
tie heeft een vaste plaats gekregen 
in het Huiskamermuseum Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade 12a. Elk eer-
ste weekend van de maand is het 
museum geopend op zaterdag en 
zondag van 12.00-17.00 uur en ook 
op afspraak. Aanstaande 1 en 2 
september zijn bezoekers weer van 
harte welkom. De toegang is gratis.

Bacchus opent nieuwe seizoen
Optreden ‘Deksels’ zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 1 septem-
ber opent cultureel café Bacchus 
het nieuwe seizoen met een optre-
den van de band Deksels. Deksels 
speelt bekende popliedjes. Maar 
niet voordat deze eerst vertaald zijn 
in het Nederlands en voorzien zijn 
van akoestische arrangementen.
Ukelele hoempa, subtiele ballads, 
texmex, latin, alles komt langs. En er 
zit zelfs wat jazz tussen. Alles wat in 
het Engels nog gewone klanken wa-
ren, wordt ineens iets dat in een be-
kende taal op je afkomt, zonder te 
verdrinken in elektronisch geweld. 
En dat levert nog wel eens verras-

singen op. Om een idee te geven: 
De Deksels-versie van ‘Blame it on 
the Boogie’ heet ‘Nee, het is de Bas-
lijn’ en het is geen disco meer, maar 
swing. Deksels bestaat uit zangeres 
Ellen Volkers, Henkjan Heming op 
diverse snaarinstrumenten, accor-
deon en mondharmonica, Rob van 
Beek op tenor- en sopraansaxo-
foon en gitaar en Gert-Jan Kooren 
op contrabas, basukelele, basgitaar 
en bas-melodica. Het optreden in 
Bacchus in de Gerberastraat begint 
om 21.30 uur. De zaal is open van-
af 21.00 uur en de toegangsprijs be-
draagt: uw gift.

Veel activiteiten en optredens
Feestweek start zondag!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 2 
september gaat voor de achttien-
de maal de feestweek van Aalsmeer 
van start. Deze week wordt nog 
hard gewerkt om de tent op tijd op 
het Praamplein te laten verrijzen. De 
eerste activiteit is een tentdienst, 
die verzorgd wordt door de geza-
menlijke kerken. De dienst is van 
10.00 tot 12.00 uur. Maandag 3 sep-
tember is de eerste activiteit in de 
avond. Alle deelnemers aan de pra-
menrace worden door het bestuur 
van SPIE uitgenodigd naar de tent 
te komen om middels een spel uit te 
maken wie er als eerste mag star-
ten tijden alweer de zevenentwintig-
ste editie van ditmaal ‘Met 150 pra-
men de wereld rond’. De tent gaat 
open om 19.30 uur en uiteraard 
zijn kijkers ook van harte welkom. 
De feestweek gaat dit jaar voor het 
eerst op de nostalgische tour. Dins-
dagavond 4 september wordt in de 
tent een nostalgische filmavond ge-
houden. Er zal een gevarieerd sca-
la aan films vertoond worden uit de 
periode 1920 tot 1990. De samen-
stelling en presentatie is in handen 
van Siem Kooy en Dick Piet. De film-
avond wordt muzikaal opgeluisterd 
door smartlappenkoor Denk aan de 
Buren. Toegangskaarten zijn niet 
meer verkrijgbaar, de filmavond is 
uitverkocht.

Kinderhitshow en Livin’ At A
Op woensdag 5 september worden 
alle jeugdige inwoners tussen de 4 
en 12 jaar getrakteerd op een ge-
zellige, muzikale kinderhitshow. Stil 
zitten is er niet bij, DJ Ricardo weet 
als geen ander kinderen in bewe-
ging te krijgen. De kindermiddag 
is van 14.00 tot 16.00 uur en is gra-
tis toegankelijk. Woensdagavond is 
het tijd voor Aalsmeer Live met dit 
jaar optredens van de bands Stirrrs 
en Livin’ At A. De band Stirrrs wist 
onlangs nog met succes een feestje 
muzikaal op te luisteren in de Emira-
ten en presenteert tijdens de feest-
week vele nieuwe nummers. Voor 
Livin’ At A is het concert in de feest-
tent het tweede na zo’n twintig jaar 
podiumstilte. Gitarist Andre Alder-
den en drummer Peter Geleijn vie-
ren dat zij al vijfentwintig jaar samen 
muziek maken en dit feestje gaan zij 
vieren met hun oud-bandleden Bert 
de Haan, Remco de Hundt, Piet van 
Leeuwen en Gijs de Vries. Aalsmeer 
Live is van 20.00 tot 00.30 uur en 
de toegang bedraagt in de voor-
verkoop 7,50 euro. Op donderdag 
6 september presenteert de stich-
ting Dag van je Leven een spette-
rend feest voor gehandicapten in 
de tent met diverse optredens van 
10.00 tot 14.00 uur. Donderdag-
avond staat in het teken van de Miss 
Aalsmeer verkiezing. Wie wordt dit 
jaar Aalsmeers mooiste? De presen-
tatie van de verkiezing is in handen 
van Henk Sietsema en de Aalsmeer-
se zangeres Sasja Brouwers. Tussen 
de rondes door verzorgen zange-
res Ruth Jacott en de topband Diep 
Triest voor  muzikaal vermaak. En 

gedanst mag er worden op de mu-
ziek van DJ Martijn. De verkiezings-
avond is van 20.30 tot 00.30 uur en 
de toegang bedraagt in de voorver-
koop 17,50 euro. 

Op wereldreis en Charley Luske
Op vrijdag 7 september worden al-
le oudere inwoners van Aalsmeer 
getrakteerd op een gezellige mid-
dag. Senioren worden uitgenodigd 
op muzikale wereldreis te gaan met 
Joop en Marijke. Het duo brengt 
een heerlijk Hollandse revue met 
veel liedjes, typetjes en creaties. Ka-
pitein Marijke is deze middag de 
gids, terwijl Joop met zijn vele type-
tjes en verkledingen de diverse lan-
den uitbeeld. Pak de koffers en kom 
naar de feesttent van 14.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. Vrijdag-
avond staat in het teken van Party 
Time met op het podium een groot 
aantal artiesten, waaronder DJ Mar-
tijn, Danny Terp, het Feestteam, 
Charley Luske, Wolter Kroes en de 
Diva’s of Dance bestaande uit Ani-
ta Doth van 2 Unlimited, Nance van 
Twenty Four 7 en Des’Ray van Two 
Brothers on the Fourth Floor. Het is 
Party Time van 20.30 tot 01.00 uur 
en een kaartje kost 17,50 euro in de 
voorverkoop. 

Uit de penta met Dries
Zaterdag 8 september, alweer de 
laatste feestdag, staat geheel in 
het teken van de pramenrace. In 
de feesttent zijn bezoekers welkom 
vanaf 13.00 uur om de finish van de 
deelnemers mee te maken en ter af-
sluiting de prijsuitreiking. Om 18.15 
uur gaat de tent dicht om door vrij-
willigers klaar gestoomd te worden 
voor de laatste feestavond met dit 
jaar een ‘Uit de penta party’. Feestdj 
Joost komt langs en optredens zijn 
er van Rob Ronalds, Mike Peterson, 
Starkoo, Dries Roelvink en Ronnie 
Ruysdael. Uit de penta is van 20.30 
tot 01.00 uur en de toegang be-
draagt 17,50 euro in de voorverkoop. 
Kaarten zijn uitsluitend te koop via 
de website www.feestweek.nl. Of 
er nu 1 of tien entreekaarten wor-
den besteld, er wordt per bestelling 
eenmalig een bedrag van 0,85 eu-
rocent transactiekosten in rekening 
gebracht. 

Gevarieerd programma KCA
Open monumentendagen 
in teken ‘Groen van Toen’
Aalsmeer - Zaterdag 8 en zondag 
9 september wordt weer het Lande-
lijke Monumenten weekend geor-
ganiseerd. De KCA werkgroep ar-
chitectuur en monumenten is er in 
geslaagd een zeer gevarieerd pro-
gramma aan te bieden. Het thema 
van dit jaar Groen van Toen biedt 
daartoe vele mogelijkheden. Om 
11.00 uur wordt gestart in de His-
torische Tuin waar een rondleiding 
met gids wordt gegeven en men 
een eenvoudige lunch krijgt. Van-
daar vertrekt men per bus naar het 
Seringenpark waar de deelnemers 
een rondleiding met gids staat te 
wachten, vervolgens trekt de bus 
verder naar het Oude Katholieke 
Kerkhof waar ook een gids aanwe-
zig is. Tot slot wordt een bezoek ge-
bracht aan het boomkwekerskerk-
hof en ook hier krijgen de liefheb-
bers van Groen van Toen alle in-
formatie van een gids. De bustocht 
eindigt rond 15.30 uur op het Raad-
huisplein en het is de bedoeling om 
daarna (voor eigen kosten) deze bij-
zonder informatieve dag af te sluiten 
in de Oude Veiling. Degenen die be-
langstelling hebben voor deze geva-
rieerde en interessante groentocht 
kunnen zich opgeven bij EKZ Ma-
kelaars via 0297-344444. De kosten 
bedragen slechts 10 euro per per-
soon (inclusief lunch). Per keer kun-
nen zich voor de bustocht 45 per-

sonen inschrijven. Dus snel aanmel-
den is een aanrader. Natuurlijk kan 
ook met eigen vervoer de locaties 
bezocht worden.

Aalsmeer Photo
De fotowedstrijd met als thema 
Groen van Toen heeft al een groot 
aantal foto’s opgeleverd. De vi-
sie van de deelnemende fotografen 
toont aan dat het onderwerp Groen 
van Toen voldoende ruimte biedt 
voor een originele kijk op de natuur. 
Alle foto’s zijn te bekijken op de si-
te van Aalsmeer Photo en men kan 
nog tot 15 september insturen. Doe 
mee en maak kans op de publieks-
prijs: Een mooi fotoboek uitgereikt 
door Constantijn Hoffscholte van 
het Boekhuis of ga voor de vakju-
ryprijs. De winnaar krijgt zijn foto 
op groot formaat op acryl afgedrukt 
door Foto de Boer. 

Stringcaster live in Shack
Oude Meer - Een stuwende mond-
harmonica, een highspeed viool, 
een pickin’ resonator gitaar, een 
vijf-string banjo, een high octane 
mandoline, een strumming rhythm 
gitaar en een driving stand-up bass, 
dat zijn de instrumenten van String-
caster. Zondagmiddag 2 septem-
ber staat deze band op het podi-
um in The Shack. Stringcaster be-
staat uit doorgewinterde muzikan-
ten met roots in de blues, rocka-
billy, Irish folk en country. De mu-
ziek bestaat uit een vrolijke men-
geling van rockabilly, country, folk 
en hillbilly. Samen staan ze al ja-
ren op podia in binnen en buiten-
land en speelden onder andere sa-

men met James Burton, Rocky Bur-
nette en Albert Lee. Stringcaster be-
staat uit: John Burki op gitaar, man-
doline en zang, Jimmy Ellis op viool 
en mandoline, Robert van Driesten 
op mondharmonica, banjo en zang, 
Martin Voogd op gitaar en zang en 
Marcel Verbaas op bas en zang. De 
professionele Stringcasters staan 
garant voor een vrolijke middag. The 
Shack is geopend op vrijdag, zater-
dag en zondagmiddag vanaf 15.00 
uur en aanvang van de Stringcas-
ter is zondagmiddag 2 september 
om 15.30 uur! De entree  bedraagt 
5 euro per persoon. Voor informatie: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Expositie in het 
Oude Raadhuis
Aalsmeer - Volgende week pre-
senteert de stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer een nieuwe expositie 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat. Van 6 september tot en met 
21 oktober kan kennis gemaakt 

worden met schilderijen van Willem 
Vaarzon Morel en beelden van Con-
stance Wibaut. 
De tentoonstelling wordt op zater-
dag 8 september om 16.00 uur of-
ficieel geopend door Paul Hugo ten 
Hoopen. Een kijkje nemen kan ver-
volgens iedere donderdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur.

STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

VEEL BRADERIE
AANBIEDINGEN!

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL
Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

DÉ VIOOLSPECIALIST

€ 3,95

Gitaarsnaren
vanaf

Kleurige ukeleles Nieuwe 
(kinder)gitaren



Mama en papa
Simon en Jasper
Marit en Jasper
Marcel en Saskia
Mike en Mariska

Gefeliciteerd

jaar jong
50Sandra
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 ein de lijk

DRECHTDIJK 9-15
TEL (0297) 56 12 04

info@LEENDERS.COM

1424 RA DE KWAKEL
FAX (0297) 53 04 26
WWW.LEENDERS.COM

Ter gelegenheid van
ons 125-jarig bestaan:

Een hartelijk welkom in

Jasper’s Zomercafé
(H)eerlijke zomerse gerechten

Augustus: 31
September 1 en 2

Uitvaartcentrum Finnema. Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer.
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen. Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

www.uitvaartcentrumfinnema.nl

Mijn naam is Sander van der Duin, bedrijfsleider 
bij Uitvaartverzorging Finnema.
Uitvaartverzorging Finnema beschikt over alle 
faciliteiten om een begrafenis of crematie 
geheel naar uw wensen te verzorgen. 
Vanuit onze uitvaartcentra in Aalsmeer en 
De Ronde Venen staan wij garant voor het in 
detail uitvoeren van een verzorgde uitvaart.

Als er in uw directe omgeving iemand komt te 
overlijden, kunnen wij alle zorg van een 
begrafenis of een crematie van u overnemen. 
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.

De mensen achter 
Uitvaartverzorging Finnema

Persoonlijk en zorgvuldig
Altijd directe hulp bij overlijden

Dag en nacht bereikbaar  
0297 - 32 58 65

Vier september wordt
deze kanjer

Liefs van je mede ‘Ride for the roses’
gangers en supporters!

Gefeliciteerd!

30!

Zijdstraat 79 • Aalsmeer • Tel. 0297-324952
WC Nieuw-Oosteinde • Aalsmeer • Tel. 0297-365265

Middenhoven • Amstelveen • Tel. 020-4417916
Bezoek onze website www.bakkerijvooges.nl

 

Welkom in de winkel, 
we zien u graag!

LET OP! WEEK 37 START EEN NIEUW CONCEPT:
VOOGES BROOD VAN GISTEREN
GISTEREN GEBAKKEN, VANDAAG VERKOCHT      1 EURO

Welkom op de braderie in het dorp!
MET VERS OP DE KRAAM: 

BITTERKOEKJESCAKE
WESTPLASJES

DROOMBROOD
MINI GEVULDE KOEKEN

WARME SAUCIJZENBROODJES
ALLES VOOR WEGGEEF PRIJZEN!!

Deze aanbiedingen zijn ook vrijdag en zaterdag in de winkels
in Oost en dorp verkrijgbaar!

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

Vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 september

e5,00 korting
per entreekaart van e10.00
op vertoon van deze bon.

(korting geldig voor max. 4 kaarten)

K U N S T B E U R S  A A N  D E 
W E S T E I N D E R P L A S S E N 

A A L S M E E R

Het is echt waar 
vanaf 31-8 zijn

Bart Visser & Cindy Keessen

Liefs, papa en mama
Steef
Deborah en Sven
Jessica

een paar

Hele 
fi jne dag
gewenst.

Henk, Antoinette, Céleste & Bente
Erna, Sander, Terre & Nève.

Gefeliciteerd
Helma

John &
Paula
Mank

AL
40

JAAR
EEN

GELUKKIG
PAAR!

Liefs Timothy, Milena, Gyon & Jash,
Jennifer, Ton, Charlie & Noud

GEFELICITEERD!!!

Begin oktober start

CURSUS 
FILOSOFIE
in Buurthuis Hornmeer, Aalsmeer

6 dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur

Zie: www.fi losofi ewijzer.nl

Beethovenlaan 54
0297-360002

(naast de Hoogvliet)

Drogisterij

De Horn

Te koop:
Kittens geboren op 24 ju-
li. Kom er nu alvast eentje uit-
zoeken. Grijs/wit, rood, grijs/
bruin €15,-. Tel. 0297-267574
Gevraagd: Zegels van de   
Makro om een koffer te spa-
ren . Tel. 0297-540317



Op woensdag 12 september is er geen avondopenstel-
ling i.v.m. verkiezingen, op deze dag zijn de balies van 
afdeling Dienstverlening geopend tot 15.00 uur.

Verkiezingen 2e kamer op 12 september 2012

Op 31 juli 2012 was de kandidaatstelling voor de verkiezin-
gen van de 2e kamer. Deze datum is bepalend voor waar de 
kiezer wordt opgeroepen voor deze verkiezing. Degene die op 
die datum ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisad-
ministratie Persoonsgegevens (GBA) van deze gemeente kan 
stemmen in Aalsmeer. Ook bij de komende verkiezing geldt 
de legitimatieplicht. Bent u echter niet meer in het bezit 
van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Identiteitskaart 
of rijbewijs), maar u heeft wel een dergelijk legitimatiebewijs 
wat nog niet langer dan 5 jaar is verlopen op 11 september 
2012 aanstaande, dan mag u met dit bewijs toch aan de stem-
ming deelnemen. 

Laat uw stem niet verloren gaan
Volmacht:
Kunt u zelf niet stemmen? Omdat u bijvoorbeeld op vakantie 
bent of vanwege een andere reden niet in de gelegenheid 
bent om uw stem uit te brengen? Dan is er nog slechts één 
mogelijkheid om iemand anders uw stem te laten uitbrengen. 
1. Door gebruik te maken van een onderhandse volmacht 

kunt u dan toch stemmen. U kunt dat persoonlijk doen 
door uw stempas (op de achterkant voorzien van een 
handtekening) en een kopie van uw geldige legitimatie-
bewijs over te dragen aan een voor u vertrouwd persoon 
(de gemachtigde). De gemachtigde moet zijn/haar stem 
uitbrengen in Aalsmeer. Hij/zij kan uw stem slechts uit-
brengen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem. Hij/zij 
mag niet meer dan twee machtigingen hebben. 

Legitimatie belangrijk!
Ook bij deze verkiezingen geldt de legitimatieplicht. Brengt 
u een onderhandse volmachtstem uit, dan overhandigt u niet 
alleen de als volmachtbewijs omgezette stempas, maar ook 
een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever 
aan de stembureauleden! U dient zelf een origineel legitima-
tiebewijs te tonen. Het legitimatiebewijs of de kopie ervan 
hoeft u niet in te leveren. Brengt u een schriftelijk aange-
vraagde volmachtstem uit ( herkenbaar aan de groene kleur), 
dan heeft de gemeente de identiteit al gecontroleerd bij de 
aanvraag. Daarom wordt het bij het uitbrengen van de vol-
machtstem niet meer gecontroleerd. De kiezer die naar het 
stembureau gaat dient zich altijd met een geldig identiteits-
bewijs te legitimeren! (zie hierboven) 

Elders Stemmen
een Kiezerspas aanvragen. U kunt alleen nog in persoon aan 
de balie een Kiezerspas aan vragen. Dat kan aan de balie bij 
de afdeling Dienstverlening tot uiterlijk op 7 september 2012; 
14.00 uur.

Stempas kwijt
Is iemand zijn stempas kwijt dan kan hij tot 11 september 
2012; 14.00 uur verzoeken om afgifte van een nieuw stem-
pas. Dit kan alleen schriftelijk of in persoon aan de balie van 
afdeling Dienstverlening aangevraagd worden. Hierbij dient 
een kopie van een geldig identiteitsdocument te worden 
overlegd.

Voor vragen over verkiezingen kunt u terecht bij de afdeling 
Dienstverlening. De balie van deze afdeling is voor verkiezin-
gen geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 
08.30 tot 14.00 uur en op woensdag van 08.30 tot 16.30 uur. 
Tel: 0297-387606 en 387640 of via info@aalsmeer.nl.

Stembureaus
Het uitbrengen van uw stem in Aalsmeer of Kudelstaart kan 
in elk willekeurig stembureau. Op de stempas die u ontvangt 
staat het stembureau vermeldt wat bij u enigszins in de buurt 
ligt. Op de achterzijde van de huis aan huisbiljetten staan 
alle stembureaus vermeldt die er in Aalsmeer zijn. 

N.B. Er zijn enige wijzigingen in de stemlocaties aangebracht: 
De Meerlanden, Zwarteweg 77a en Zalencentrum ’t Baken, 
Sportlaan 86!

DefinitieVe beschikkingen

Een definitieve beschikking met de daarop betrekking heb-
bende 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 Alge-
mene 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 bestuursorgaan. Een bezwaarschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om 
de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondis-
sementsrechtbank (voorzieningenrechter) Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam, een voorlopige voorziening te vra-
gen. Voor de behandeling van een verzoekschrift worden 
door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij hebben besloten om tijdelijke verkeers-
maatregelen te nemen voor de hieronder genoemde actie uit 

Voor meer informatie: www.aaLsmeer.nL

te voeren met betrekking tot weggebruik:
- tijdelijke ontheffing parkeerverbod Lijnbaan op 30 augus-

tus 2012, vanaf 12.00 uur
Datum verzending vergunning 30 augustus 2012

Standplaatsvergunning
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- de verkoop van gegrilde kip op dinsdag bij het winkelcen-

trum Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;
Datum verzending vergunning 28 augustus 2012

wet aLgemene bepaLingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Turfstekerstraat 15, het wijzigen van de gevels en het ge-

bruik;
- Willem-Alexanderstraat 33, het kappen van een boom.

VerLeenDe omgeVingsVergunningen, 
reguLiere proceDure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij 
de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 
9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. 
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 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Aalsmeerderweg, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Van Cleeffkade 15, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Meervalstraat/Beethovenlaan, het aanleggen van kabels 

en leidingen;
- Vlinderweg (Nieuw Oosteinde), het bouwen van 16 wonin-

gen;
- Zijdstraat 34-36, het wijzigen van de gevel;
- Zwarteweg 98, het aanleggen van kabels en leidingen.
Verzenddatum omgevingsvergunningen:  30 augustus 2012.  

pubLicatie meLDing artikeL 8.40 
wet miLieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken bekend dat zij van de volgende inrichting een melding 
ingevolge art. 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvan-
gen. Dit betreft inrichtingen die onder een Algemene Maat-
regel van Bestuur vallen, waardoor de vergunningplicht op 
grond van de Wet milieubeheer niet van toepassing is. In de 
plaats daarvan gelden voor deze inrichtingen de algemene 
regels en voorschriften uit het genoemde Besluit.

Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Naam : Waterdrinker Aalsmeer BV 
Adres : Sierteeltstraat 25
Plaats : Aalsmeer 
Datum  : 15-08-2012

De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot 
het inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep 
tegen de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen bij de afdeling vergunningen, handhaving 
en dienstverlening

kennisgeVing ontheffing op gronD Van 
art. 8.4 LiD 2 bouwbesLuit 2012

Het college heeft op verzoek van BAM Civiel B.V. besloten om 
op grond van artikel 8.4 lid 2 van het Bouwbesluit 2012 on-
der voorwaarden ontheffing te verlenen van het in artikel 8.4 
lid 1 gestelde dat lawaaimakende bouw- en sloopwerkzaam-
heden uitsluitend in de dagperiode (07.00-19.00 uur) mo-
gen plaatsvinden. De werkzaamheden betreffen het storten 
en vervolgens afwerken/vlinderen van een betonvloer in de 
toekomstige parkeergarage ter plaatse van de nieuwbouwlo-
catie Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart. Deze werkzaamheden 
dienen aaneensluitend te worden uitgevoerd waarbij tijdens 
het vlinderen gebruik wordt gemaakt van machines die wor-
den aangedreven door een benzinemotor. De exacte datum en 
tijden dat deze werkzaamheden plaatsvinden zijn nog niet 
bekend (week 36 of 37) en zal tenminste 48 uur van tevoren 
door de aanvrager schriftelijk aan de gemeente en de omwo-
nenden worden gemeld.

De verleende ontheffing en de bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 31 augustus t/m 12 oktober 2012 ter inzage in 
het gemeentehuis bij de afdeling Dienstverlening. De ope-
ningstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stuk-
ken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor 
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 
0297-387645).

officiële mededelingen
30 augustus 2012

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen. De termijn voor het indienen van een be-
zwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Alge-
mene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan 
met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzon-
den naar de geadresseerde van het besluit. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer, ter attentie van de Bezwaarschriftencommissie, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het be-
zwaar. Indien een bezwaarschrift is ingediend gedurende de 
genoemde periode, kan - indien er sprake is van een spoed-
eisend belang - een verzoek worden gedaan tot het treffen 
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het 
indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd.

weLstanDscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en 
dienstverlening, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak ma-
ken voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

beeLDkwaLiteitskaDer parkmeer

Met ingang van 7 september 2012 ligt gedurende zes weken 
het concept “Beeldkwaliteitskader Parkmeer” ter inzage. Dit 
beeldkwaliteitskader heeft betrekking op het gebied gelegen 
tussen de Stommeerkade oost- en noordzijde en dient als for-
meel toetsingskader voor het beoordelen van bouwaanvragen 
op welstandsaspecten. Bovendien geeft dit beeldkwaliteits-
kader richtlijnen voor het inrichten van de openbare buiten-
ruimte. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid een 
schriftelijke of mondelinge inspraakreactie in te dienen bij 
het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. 

ter inzage bij De afDeLing DienstVerLening, 
baLie 5 ( week 35) 

t/m 31-08 APV Vergunning: ontheffing sluitingsuur TV Ku-
delstaart;

t/m 31-08 APV Terrasvergunning: De Pollepels a/d Zijdstraat 
77 in Aalsmeer;

t/m 31-08 APV Exploitatie/Drank en Horecavergunningen 
Welkom Thuis a/d Stommeerweg 91 te Aalsmeer;

t/m 01-09 APV Vergunning: Tropical Night in Aalsmeer Dorp 
op zaterdag 28 juli van 20.00-01.00 uur;

t/m 01-09 APV Vergunning: Tropical Night in het dorp op 28 
juli 2012 van 20.00-01.00 uur;

t/m 02-09 APV Vergunning: Braderie in Aalsmeer Dorp op 1 
september 2012 van 10.00-17.00 uur;

t/m 11-09 APV Vergunning: Goud van Oud in Aalsmeer Dorp 
op 25 augustus 2012 van 20.00-01.00 uur;

t/m 11-09 RVV Vergunning: ontheffing tijdelijk stremmen 
Lijnbaan van 20 augustus t/m 7 september 2012;

t/m 20-09 HIBRA op het bedrijventerrein Hornmeer, op 8 
september van 19.00-23.00 en 9 september van 
08.00-20.00 uur; Night Windsurf op zaterdag 15 
september 2012 van 17.00-24.00 uur in de Wes-
teinderplassen, vanaf het surfeiland Vrouwen-
troost; Najaarsconcert in Bloemhof op 13 okto-
ber 2012 van 20.00-22.30 uur;

t/m 25-09 APV Vergunningen: Summer Dance op het Surfei-
land op 18 augustus van 13.00-01.00 uur; After-
party Summer Dance in Crown Business Studio’s 
op 18 augustus van 22.00-05.00 uur; Gewijzigde 
vergunning bloemencorso van 1 september naar 
15 september 2012; Gewijzigde vergunning bloe-
mencorsotentoonstelling van 2 september naar 
16 september 2012;

t/m 27-09 APV Vergunning: Café bar Joppe voor 3 op 4 sep-
tember en 5 op 6 september 2012 tot 02.00 uur;

t/m 28-09 Kennisgeving besluit bodemkwaliteit regiona-
le bodemkwaliteitskaarten en de Nota bodembe-
heer;

t/m 05-09 APV Ventvergunning: om var 6 t/m 25 augustus 
2012 in de gemeente langs de openbare weg te 
venten t.b.v. een promotiecampagne voor Nuon;

t/m 03-10 APV Collecte vergunning: Scouting Tiflo voor het 
verkopen van plantenbakken op 20 oktober 2012;

t/m 10-10 APV Standplaatsvergunning: de verkoop van ge-
grilde kip op dinsdag bij het winkelcentrum 
Nieuw-Oosteinde, Poldermeesterplein;

t/m 12-10 RVV Vergunning: tijdelijke ontheffing parkeerver-
bod Lijnbaan op 30 augustus 2012, vanaf 12.00 
uur;

t/m 12-10 Kennisgeving ontheffing op grond van art. 8.4 lid 
2 Bouwbesluit 2012.

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 afdeling Dienstverlening:
Ma. t/m vr. van 8.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de afdeling Dienstverlening open van 8.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocu-
menten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor in-
schrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te wor-
den gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.30-17.00 uur.
Openingstijden cluster Vergunningen:
Di en do. van 8.30-14.00 uur: op afspraak.

wijkraDen
Heeft u vragen of wilt u informatie over de wijkraden? Kijk 
dan op www.wijkraden-aalsmeer.nl

afspraken burgemeester en wethouDers
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuil-
leverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreekuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 4 en 25 september 2012.

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
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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 stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

schiphoL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

serVicepunt beheer en uitVoering 
proVincie noorD-hoLLanD
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
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Maak uw bijdrage vandaag nog over op
 giro 103400 t.n.v. Veilig Verkeer Nederland o.v.v. gift.

Donateur worden of meer weten? Bel (035) 524 88 00, mail info@vvn.nl of ga naar www.veiligverkeernederland.nl

Uw bijdrage redt levens!
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Veel te doen en te zien op 
de Westeinder Havendag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 
september wordt de Westeinder ha-
vendag georganiseerd. Ook dit jaar 
is er weer een gevarieerd program-
ma voor jong en oud. Vanaf 10.00 
uur wordt tijdens de braderie het 
startsein gegeven. Door de jeugd 
kan deelgenomen worden aan een 
ballonnenwedstrijd bij de kraam van 
Zeilschool Aalsmeer. In de passan-
tenhaven op het Praamplein kan 
vervolgens ingestapt worden in een 
watertaxi voor de afvaart naar alle 
activiteiten. Op de Historische Tuin 
aan de Uiterweg 32 kunnen be-
zoekers oude buitenboordmoto-
ren, pramen en punters bezichtigen. 
Verder kan genoten worden van 
verse paling van visser Theo Rekel-
hof en wordt de dag hier muzikaal 
opgeluisterd door de Dippers. Van-
af 12.00 uur starten vervolgens ook 
het havendagprogramma bij jacht-
haven ‘t Drijfhuis aan de Uiterweg 
27. Hier kan ingestapt worden voor 
een rondvaart van ongeveer dertig 
minuten. De boot vertrekt elk heel 
uur. Verder wordt een nautische vrij-
markt gehouden met verkoop van 

tweedehands watersportartikelen 
en stands die bemand worden door 
diverse winkels, nautische bedrijven 
en Aalsmeerse verenigingen. Voor 
de kinderen is hier eveneens van al-
les te doen, waaronder de waterbal, 
eendjes hengelen, bootje of klompje 
bouwen, schminken en er staat een 
springkussen klaar. In de loods kan 
plaats genomen worden op het ho-
recaplein, verzorgd door restaurant 
In de Zotte Wilg. 
Om 14.30 uur vertrekt de vloot-
schouw met een groot aantal alumi-
nium Verhoef boten. Ook bij ‘t Drijf-
huis kan genoten worden van mu-
ziek. De havendag wordt om 12.00 
muzikaal geopend door De Poel-
zangers. Ook om 13.00 uur laat dit 
koor van zich horen. Om 14.00 en 
om 15.00 uur kan genoten worden 
van smartlappenkoor Denk aan de 
Buren en om 16.00 en om 17.00 uur 
is het de beurt aan De Brulboeien. 
De Westeinder havendag kan af-
gesloten worden met een hapje en 
een drankje op het terras van In de 
Zotte Wilg. Voor meer informatie:  
www.aalsmeerwesteinder.nl. 

Zaterdag in straten van centrum
Braderie met veel kramen
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 
september worden inwoners uitge-
nodigd naar het centrum te komen 
voor de altijd gezellige, grote en ge-
varieerde braderie in de straten van 
het dorp. Allerlei artikelen en goe-
deren worden tegen scherpe prijzen 
aangeboden tussen 10.00 en 17.00 
uur. Kleding, speelgoed, sieraden, 
instrumenten, boeken, spulletjes 
voor huisdieren, huishoudelijke arti-
kelen en uiteraard allerlei lekkernij-
en kunnen aangeschaft worden. Op 
de braderie gingen dit jaar ook di-
verse politieke partijen acte de pré-
sence en dit heeft natuurlijk alles 
te maken met de Tweede Kamer-

verkiezing op 12 september. Verder 
heeft ook een groot aantal vereni-
gingen een kraam gehuurd en gaat 
tijdens de braderie aandacht ge-
vraagd worden voor goede doelen. 
Zijn presenteren zich door middel 
van demonstraties, prijsvragen en 
loterijen. Uiteraard is aan de jeug-
dige bezoekers gedacht. Voor hen is 
op het Molenplein van alles te doen. 
En natuurlijk zijn er diverse hapjes 
en drankjes verkrijgbaar, in stands 
én bij de plaatselijke horeca. Parke-
ren kan zaterdag onder andere op 
het Raadhuisplein. Bezoekers wordt 
aangeraden om met de fiets naar 
het centrum te komen.

Naast de lekkerste, leukste en nieuwste braderiespullen is er een stand met 
een unieke collectie nostalgische Plaatjesalbums en oude Schoolplaten te be-
wonderen. Alle verschenen Verkadealbums van Jac. P. Thijsse kunnen daar 
worden ingekeken en ook getaxeerd. Iedereen wordt aangeraden om deze 
verzamelwaar mee te nemen.

Buurtslootconcert herrezen!
Aalsmeer - Voor de vaste fans van 
de Dippers en hun Buurtslootcon-
cert was het vorig jaar wel even slik-
ken toen bleek dat het concert niet 
door kon gaan. De uitbater van het 
terrein, W. Enthoven, is zeker drie 
dagen van slag geweest. Dit jaar 
wordt er weer met man en macht 
gewerkt aan een spetterende door-
start van dit ludieke, kolderieke the-
ater met zang en dans. De Dippers 
hebben ondanks beperkte financië-
le middelen toch weer getracht een 
aantal gerenommeerde gastoptre-
dens in te huren. 
Een van de vastgelegde topattrac-
ties is: Aalvis Presley! Hij zal samen 
met de Dippers een aantal beken-
de en minder bekende nummers 
uit zijn repertoire ten gehore bren-
gen. Ook hopen de Dippers nog een 
aantal nummers uit hun nieuwe set-
list te kunnen uitvoeren. Zeer waar-
schijnlijk zullen ook de winnaars 
van de ‘gouden oordop’ komen op-
treden. Daarnaast zijn de Dippers in 

onderhandeling met een nationaal 
bekende theatrale act. En de vijf ho-
pen ook nog op de medewerking 
van een muzikale notaris. Komt dat 
zien! Verder zullen er door de Dip-
pers een groot aantal meezing num-
mers in het programma worden op-
genomen. Het buurtslootconcert 
gaat plaatsvinden op de ‘verlichte’ 
woensdagavond 5 september van 
21.00 tot 22.00 uur aan de Uiterweg, 
bij scheepsbouwer W. Enthoven. 
Het is verstandig zelf een klapstoel-
tje mee te nemen en wellicht ook 
een picknickmandje met inhoud. 
Ook al is het Buurtslootconcert gra-
tis, een portemonnee is van belang 
omdat Hermen zeer waarschijnlijk 
weer langs komt met de kolbak voor 
uw vrijwillige bijdrage. 

Tot slot volgt een waarschuwing. Het 
programma is beslist niet geschikt 
voor kinderen en zachtmoedigen 
van aard. Wees gewaarschuwd en 
kom op tijd voor het inzingen!

Zondag voorstellingen Moustachio
Crash museum extra open 
tijdens stellingmaand!
Aalsmeer - Aalsmeerderbrug - 
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is tijdens de stel-
lingmaand september niet alleen op 
zaterdag, maar ook op zondag ge-
opend tussen 11.00 en 16.00 uur. 
Daarnaast zijn er verschillende ac-
tiviteiten. Op zondag 2 septem-
ber kan om 13.00 uur en om 15.00 
uur de familievoorstelling Mousta-
chio van Theatergroep Wie Wal-
vis bijgewoond worden. Crash ’40-
’45 doet ook dit jaar weer mee aan 
de open monumentendagen en het 
museum is daarom op zaterdag 8 
en zondag 9 september gratis toe-
gankelijk. Op 29 september orga-
niseert Crash de Red Ball Express. 
September Stellingmaand bete-
kent dat vele forten van de Stelling 
van Amsterdam bijzondere activitei-
ten organiseren, dan wel extra ge-
opend zijn. Speciaal ter gelegenheid 
daarvan zijn gedurende de week-
enden van september extra ruim-
ten in het Fort bij Aalsmeer toegan-
kelijk voor het publiek. In het Crash 
Museum worden gratis rondleidin-
gen gegeven en er is een speur-
tocht voor kinderen. In het Fort bij 
Aalsmeer zijn ook de Stellingpas-
poorten en stempels te verkrijgen. 
Voor meer gedetailleerde informa-
tie over het gehele programma van 
de Stellingmaand en de Stelling:  
www.stellingvanamsterdam.nl. 

Red Ball Express
Een bijzonder groot evenement van 
Crash is de jaarlijkse Red Ball Ex-

press, een rondrit met authentie-
ke voertuigen uit de Tweede We-
reldoorlog. Deze rit wordt dit jaar op 
29 september verreden en zal luis-
ter bijzetten aan de opening van het 
Jos Gemmekepad in Nieuwkoop. 
Jos Gemmeke was tijdens de Twee-
de Wereldoorlog een verzetsstrijd-
ster en geheim agente. Zij werd bij 
Nieuwkoop gedropt. Alleen tijdens 
de Open Monumentendagen 8 en 
9 september is het museum gratis 
toegankelijk. Op andere dagen be-
draagt de toegangsprijs 2,50 voor 
volwassenen, 1,50 voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Crash donateurs 
hebben gratis toegang, evenals ve-
teranen met een veteranenpas. In 
het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 worden verhalen 
verteld over vliegtuigen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog neerstort-
ten. Wrakdelen die door CRASH of 
de Bergingsdienst van de Koninklij-
ke Luchtmacht geborgen zijn, ma-
ken de geschiedenis van de beman-
ningen van de vliegtuigen voelbaar 
en tastbaar. Met foto’s en persoon-
lijke voorwerpen worden de verha-
len tot leven gebracht. Groepsbe-
zoeken zijn mogelijk op andere da-
gen op afspraak. Het Crash museum 
is gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug. Voor meer 
informatie over de collectie van het 
museum en het werk van de Stich-
ting Crash ’40-’45 alsmede over ac-
tuele zaken over de stellingmaand 
kan gekeken worden op de websi-
te www.crash40-45.nl

Oproep voor deelname
Portretten expositie groeit
Kudelstaart - Een nieuw project 
van beeldend kunstenaar Fem-
ke Kempkes; een portretten gale-
rij van dorpsgenoten gemaakt door 
lokale kunstenaars. Het vindt alle-
maal plaats in de verbouwde prak-
tijk voor fysiotherapie naast de kerk. 
De expositie groeit, de eerste, al dan 
niet, prominente Kudelstaarters en 
Aalsmeerders hangen in de nieuwe 
ruimtes. Het is de bedoeling op 15 
september, als de praktijk een open 
dag houdt, een boeiend beeld te la-
ten zien is van prominente dorpsge-
noten. De Kudelstaartse Kempkes 
organiseert al zo’n tien jaar expo-
sities in het Fysiotherapeutisch In-
stituut in Kudelstaart. “Ik heb hier 
vroeger zelf op de peuterspeelzaal 
gezeten. Het is erg leuk om te zien 
dat we het gebouw nu kunnen ge-
bruiken als podium voor lokale en 
regionale kunstenaars, amateurs 
en professionals. Er hebben hier zo 
ontzettend veel mensen hun werk 
laten zien aan het dikwijls bijzonder 
gemêleerde publiek. En dat maakt 
het juist zo’n leuke plek. De men-
sen die hier komen, zijn een door-
snee van de bevolking. Ook mensen 

die niet zo snel een galerie bezoe-
ken bekijken hier het werk. Zo vin-
den bijzondere ontmoetingen plaats 
en hiermee neemt de praktijk bin-
nen het dorp best een unieke plek 
in”, aldus Kempkes. “Voor deze ex-
positie ben ik op zoek naar portret-
ten van de mensen die het gezicht 
van de praktijk bepalen: Dorpelin-
gen. Het gaat om ludieke Aalsmeer-
se en Kudelstaartse ‘koppen’. Dus 
de geportretteerde hoeft geen (oud) 
patiënt te zijn! Wie heeft er een por-
tret gemaakt van een Kudelstaar-
ter of Aalsmeerder en zou dat wil-
len exposeren in de praktijk voor fy-
sio? Het mogen schilderijen zijn, te-
keningen, foto’s, collages en zelfs 
voor ruimtelijk werk is plek.” Maak 
als je mee wilt doen een foto van het 
werk en mail deze door naar; expo-
kudel@hotmail.com. Dan neemt 
Femke contact op over de verde-
re afhandeling. Het mailadres werkt 
nu wel! De reeds ingeleverde wer-
ken kunnen al bekeken worden op 
werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur, 
op woensdag tot 18.00 uur. De prak-
tijk is gelegen aan de Kudelstaart-
seweg naast de St. Jankerk.

Spektakel kan beginnen!
Vuur en licht op water 
staat in de startblokken
Aalsmeer - Bijna alle voorbereidin-
gen zijn gedaan. Vrijdag begint de 
opbouw van het vuurwerk. Zater-
dagavond om acht uur vertrekt de 
stoet verlichte boten vanaf de Klei-
ne Poel. Rond half elf liggen de bo-
ten voor anker in de buurt van de 
Watertoren. Daar begint om elf uur 
het spectaculaire vuurwerk. Dat is 
dan de afsluiting van een bijzonde-
re dag voor Aalsmeer, met de West-
einder Havendagen, de braderie en 
Vuur en Licht op het Water. De ver-
lichte boten vertrekken om acht uur 
vanaf de Kleine Poel . De boot van 
de organisatie, de Quo Vadis, ligt in 
de buurt van het Topsvoort bos en 
is duidelijk herkenbaar aan de gro-
te verlichte leeuw. Vandaar gaat het 
via ’t Zwet naar de Ringvaart. Bij het 
zorgcentrum Aelsmeer zit een drie-
koppige jury. Die beoordeelt welke 
kleine boot en welke grote boot het 
mooist verlicht is. Voor de twee win-
naars is er de Vuur en Licht Award, 
welke zo snel mogelijk na 1 septem-
ber zal worden uitgereikt. De pre-
cieze datum hiervoor wordt nader 
bekend gemaakt. Nadere informatie 
over de route van de verlichte bo-
tenshow is te vinden op de website. 
Ook rond de Watertoren zal er later 
op de avond een fantastische sfeer 
zijn. De Stommeerweg wordt voor 
verkeer afgesloten van de Zwarte-
weg tot de Beethovenlaan. De Wa-
tertoren wordt op een bijzondere 

manier verlicht en vormt het decor 
voor de ontvangst van een aantal 
genodigden (sponsoren en specia-
le gasten). DJ Kees Markman zorgt 
hier met zijn muziek voor een goede 
stemming. Die muziek zal met be-
hulp van op houten palen geplaatste 
muziekboxen ook voor de toeschou-
wers op de oever van de Westein-
der Plassen te horen zijn. Tegenover 
de Watertoren vindt in Galerie Sous-
Terre de Kunstbeurs aan de West-
einderplassen plaats. Op het terrein 
van de kunstbeurs wordt zaterdag-
avond een ‘vuurwerkborrel’ georga-
niseerd. Bezoek is vanaf acht uur ’s 
avonds gratis.
Rond elf uur zal de eerste knal te 
horen zijn. Een minuut later volgt 
de tweede en weer een minuut later 
de derde. Daarna begint het aftel-
len en start het vuurwerk. De orga-
nisatie van Vuur en Licht op het Wa-
ter hoopt uiteraard dat de weersom-
standigheden goed zullen zijn. Mike 
(Multi) van der Laarse: “De groot-
ste risicofactor voor het vuurwerk 
is de wind. Mooi weer helpt natuur-
lijk geweldig, maar ook als het wat 
minder weer is, gaat het evenement 
gewoon door. Met elkaar gaan we 
het gezellig maken.” Het publiek en 
‘vrienden’ van Vuur en Licht op het 
Water zullen in de loop van zater-
dag op de hoogte gehouden wor-
den van nieuws via facebook en  
www.vuurenlichtophetwater.nl. 

Vrijdag, zaterdag en zondag
Kunstbeurs aan Westeinder!
Aalsmeer - Bent u een kunstlief-
hebber, wilt u genieten van heden-
daagse kunst en tevens een veelzij-
dige dag beleven? Bij deze wordt 
u uitgenodigd voor de tweede edi-
tie van de kunstbeurs aan de West-
einderplassen van vrijdag 31 augus-
tus tot en met zondag 2 september. 
Kunst kijken en kunst beleven, dat 
zijn de ingrediënten van de kunst-
beurs. Beeldende kunst in al haar 
facetten: schilderijen, bronzen, ste-
nen en keramische beelden, maar 
ook glaskunst, foto’s en sieraden. 
De kunstbeurs is niet alleen gro-
ter, maar ook gevarieerder dan vorig 
jaar. Bezoekers kunnen ook kennis 
maken met de bloemsierkunst, ta-
lentvolle kunstenaars in de Art Ta-

lentstand ontmoeten, maken kans 
op een kunstcheque ter waarde van 
1000 euro of op een gratis portret. 
Op vrijdagavond vanaf 19.00 uur 
wordt een kunstveiling met een in-
teressant aanbod gehouden. Zater-
dagavond kan vanuit het dakterras 
en de beeldentuin de verlichte bo-
ten- en vuurwerkshow op de West-
einderplassen bewonderd worden. 
De kunstbeurs is vrijdag en zater-
dag 1 september te bezoeken van 
11.00 tot 22.00 uur en zondag kan 
genoten worden van kunst tussen 
11.00 en 18.00 uur. Kijk voor infor-
matie over activiteiten en deelne-
mende kunstenaars en galeries op 
www.kunstbeursaandewesteinder-
plassen.nl.

Buurtverlichting gaat aan!
Aalsmeer - De lampjes van de 
Buurtverlichting gaan weer bran-
den. Vanaf vrijdag 31 augustus staat 
de Uiterweg in het spotlicht. Vele 
tuinen worden dit jaar weer sfeer-
vol verlicht met lampjes of kaar-
sen. De buurtverlichters zullen weer 
een paar dagen bezig zijn om de di-
verse bruggen en sloten te versie-
ren en de bewoners zijn via een per-
soonlijke oproep aangeschreven om 
zich dit jaar extra in te zetten. Ho-
pelijk zullen zij aan dit verzoek vol-
doen en huis, tuin ,boot of sloot met 
wat kleine aanpassingen en lampjes 

veranderen in sfeervolle taferelen. 
De zwoele avonden komen er weer 
aan, dus kom op de fiets of maak 
een mooie lange avondwandeling 
en maak er een gezellige avond van. 
Kom kijken naar de diverse speciale 
creaties die her en der in de sloot en 
tuinen zijn te bewonderen. De Dip-
pers) hebben trouwens ook aange-
kondigd om samen met andere top 
muzikanten weer een avond te vul-
len met hun traditionele buurtsloot-
concert. Gratis te bezoeken in de 
sloot tussen Willem Enthoven en de 
Watersportvereniging. Komt allen!
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Vrouwenkoor 
Vivace
Aalsmeer - Goede zomer, slechte 
zomer? Het was in ieder geval voor 
elk wat wils. Bovendien maakt het 
de koorleden van Vrouwenkoor Vi-
vace niets meer uit, zij gaan weer 
heerlijk zingen vanaf dinsdag 4 sep-
tember aanstaande. Elke dinsdag-
morgen van 9.30 tot 11.30 uur zingt 
het vrouwenkoor het hoogste lied in 
het Dorpshuis te Kudelstaart. Nieu-
we leden kan het koor altijd gebrui-
ken. Bel gerust de voorzitter van het 
koor, Marijke Brussaard via 0297-
326564) of kom eens langs. De kof-
fie staat voor u klaar en het koor zal 
u met open armen ontvangen. Tot 
gauw ?!

‘Dweilen tussen de Plassen’ 
Negen muziekkapellen 
zetten beste beentje voor
Streek - Op zondag 2 september 
zal voor de 2e maal het evenement 
‘Dweilen tussen de Plassen’ worden 
gehouden. Dit in de directe omge-
ving van Het Spant In Leimuiden. 
Vanaf 13.30 uur zullen maar liefst 
9 muziekkapellen hun beste beetje 
voor zetten met betrekking het ma-
ken van live- muziek en show.

Deze 9 kapellen zullen op alle 3 de 
podia een optreden verzorgen van 
circa 20 minuten. Een deskundige 
jury beoordeelt de optredens zodat 
aan het einde van de dag de win-
naar tijdens een gezamenlijke fi-
nale bekend zal worden gemaakt. 

De 9 kapellen die naar Leimuiden 
komen zijn Blaaskapel Kapellioos 
uit Amersfoort, de Krakepitters uit 
Utrecht, de Zotte Zwanen uit Zwa-
nenburg, de Deurdouwers ut Uit-
hoorn, Fust uit Roelofarendsveen, 
Feestkapel de Kapellestraatklinkers 
uit Oudewater, Koekercity Party-
band uit Koudekerk,’t Lopend Vuur-
tje uit Driebergen-Rijsenburg en Nu 
je er toch band uit Nieuw Vennep. 
Deze kapellen staan garant voor een 
attractief en vrolijk muzikaal evene-
ment waarbij ook aan de inwendi-
ge mens is gedacht in de vorm van 
2 terrassen in de directe omgeving 
van de podia.

Gedichtentuin in het 
Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - De oproep van KCA 
aan dichters om over het thema 
‘verwondering’ een gedicht te ma-
ken, heeft geresulteerd in vele, ver-
rassende inzendingen. 
Naast een vaste kern van dichters, 
zijn ook bijdragen van nieuwe dich-
ters ingestuurd. De geselecteerde 
gedichten zijn de eerste drie week-
ends van september 1 en 2 (haven-

dagen), 8 en 9 (groen van toen) en 
15 en 16 (kunstroute) in de gedich-
tentuin op het Boomkwekerskerhof 
te lezen. De tuin aan de Stommeer-
weg is deze dagen geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. Van de op stan-
daards geplaatste gedichten is een 
bundel gemaakt die bij Het Boek-
huis en de Read Shop te koop is 
voor 5 euro. 

Een opname uit de oudst bekende film van Aalsmeer: Kwekers in 1923 op 
weg naar veiling Bloemenlust aan de Oosteinderweg. Zingt u mee met IKA?

Aalsmeer - Dinsdag 4 septem-
ber start het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer haar repetities na de lan-
ge zomerstop. 

Er worden vier stemmige christelij-
ke liederen ingestudeerd onder lei-
ding van dirigent André Keessen uit 
Hoofddorp om kerkdiensten te on-
dersteunen en onder andere om 
zangavonden te verzorgen in zorg-
centra. Het koor is gemengd en kan 
nog wel wat mannen kan gebruiken, 
maar ook dames zijn van harte wel-
kom. Wie van zingen houdt kan gra-
tis een maand komen luisteren, pro-

beren en mee zingen. Het koor re-
peteert iedere dinsdag van 20.00 
tot 22.00 uur in de beukzaal van de 
Open Hof kerk, ingang Sportlaan. 
Op 11 september start de oefen-
avond eenmalig om 19.00 uur. Ook 
wordt nog een paar keer met mu-
zikanten gerepeteerd voor het con-
cert op 10 november wanneer het 
oratorium ‘Het nieuw Jeruzalem’ van 
Johan Bredewout gezongen wordt 
samen met het koor Cum Laude 
uit Amstelveen. Iedereen alvast van 
harte welkom om te komen luiste-
ren! Voor inlichtingen: Coby Kockel-
korn, tel. 0297-321379.

Drukke tijden breken aan 
voor De Marconisten 
Leimuiden - Shantykoor De Mar-
conisten gaat een drukke tijd te-
gemoet. Morgen, vrijdag 31 augus-
tus, treedt het koor op in verzor-
gingshuis Westerkim te Nieuw-Ven-
nep. En zaterdag 1 september laat 
het koor van zich horen tijdens de 
Westeinder havendag bij jachthaven 
Drijfhuis aan de Uiterweg van 13.30 
tot 14.30 uur. Op zondag 9 septem-
ber wordt in Leimuiden voor de zes-
de keer een shantyfestival georga-
niseerd. Naast het organiserende 
koor De Marconisten uit Leimuiden 
zullen nog drie gerenommeerde ko-
ren hun liederen ten gehore bren-
gen. De spots gaan aan voor shan-
tykoor Het Groene hart uit Koude-
kerk aan de Rijn, smartlappenkoor 
Droger Kan Niet uit Nieuw-Ven-
nep en shantykoor Almere uit Al-
mere. Om 13.00 uur gaat het festi-
val officieel van start op het Dorps-
plein te Leimuiden. In tegenstelling 
tot andere jaren zullen de koren op 
één locatie optreden en wel op het 
Dorpsplein. De deelnemende koren 
zullen om beurten verschillende ke-
ren hun liederen ten gehore bren-
gen. Om ongeveer 18.00 uur zal het 
festival worden afgesloten met een 
gezamenlijk optreden van alle ko-
ren. Net als voorgaande jaren be-
looft het weer een gezellige mu-
zikale happening te worden. Voor 

de kleinsten is er een springkus-
sen en is er de mogelijkheid om zich 
te laten schminken. Op zaterdag 15 
september is De Marconisten op-
nieuw beluisteren en wel tijdens het 
7Street korenfestival in Crown stu-
dio Aalsmeer. Aan dit festival doen 
een achttal koren mee van verschil-
lende genres. De toegang is slecht 
vijf euro, inclusief een consumptie, 
en het festival begint om 20.00 uur.

Opbrengst rommelmarkt 
voor kraamkliniek 
Kudelstaart - De opbrengst van de 
39e rommelmarkt van Kudelstaart 
is bestemd voor de bouw van een 
kraamkliniek in Galgadut in So-
malië. Vanaf 15 september kun-
nen spullen worden ingeleverd op 
de bekende adressen. De stichting 
heeft besloten om de opbrengst 
van de 39e Kudelstaartse rommel-
markt te bestemmen voor de bouw 
van een kraamkliniek in Galgadut, in 
de buurt van de Somalische hoofd-
stad Mogadishu. Er zal een kleine 
kraamkliniek worden gebouwd om 
het grote tekort aan medische be-
geleiding van vrouwen die moeten 
bevallen enigszins op te vangen. 
Het project is opgezet door mensen 
in Galgadut en wordt ondersteund 
door stichting Sado in Hoofddorp. 
Sado heeft ervaring met hulpverle-
ning in Somalië. Midden in de bur-
geroorlog heeft ze met succes een 
organisatie in Mogadishu onder-
steund bij de bouw van een school. 
De kliniek zal onder andere bestaan 
uit een aantal verloskamers en ver-
pleegzalen. Hierdoor krijgen aan-
staande moeders de kans om in rust 

op een verantwoorde manier te be-
vallen. Nu is dat heel vaak niet het 
geval waardoor tijdens en na de be-
valling zich veel complicaties voor-
doen. Aan organisaties zoals De 
Wilde Ganzen zal gevraagd worden 
het project te ondersteunen. Het 
project wordt opgezet op een cru-
ciaal moment nu in Somalië na de 
burgeroorlog de rust in het gebied 
is weergekeerd en de invloed van 
de centrale regering weer merk-
baar wordt. De laatste tijd verschij-
nen hierover positieve berichten in 
de media. 
De 29e Rommelmarkt van Ku-
delstaart wordt gehouden op dins-
dag 2 oktober in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De organisatie hoopt 
dat veel inwoners van Kudelstaart 
en omgeving hun spullen bewaren 
tot dat moment zodat de kraamkli-
niek een stevig Kudelstaarts fun-
dament krijgt. Vanaf 15 september 
kunnen weer spullen worden inge-
leverd. Voor informatie over het pro-
ject en de rommelmarkt kan gebeld 
worden met het bestuur via 0297-
340635. 

Show- Jachthoornkorps 
viert 25 jarig bestaan
Kudelstaart - Dit jaar bestaat het 
Show- Jachthoornkorps 25 jaar. In 
1987 is het korps opgericht. Een 
aantal muzikanten ging enthousiast 
beginnen aan een muzikaal avon-
tuur. Instrumenten werden gevon-
den, uniformen werden gemaakt en 
het repeteren vond plaats bij de fir-
ma Scholte tussen de orchideeën in 
de kas. Deze fanatieke groep mu-
zikanten, waarbij overigens de ge-
zelligheid ook niet werd vergeten, 
groeide uit tot een vereniging met 
36 muzikanten. Vele wedstrijden 
werden bezocht zowel in Neder-
land als Duitsland. Vele prijzen wer-
den behaald met het Nederlands 
kampioenschap in 1995 als hoogte-
punt. Deze gloriejaren liggen alweer 
wat achter het korps, maar de groep 
doet nog steeds mee aan wedstrij-
den en behaalt nog steeds mooie 
resultaten. Het aantal leden wat ooit 
bij het korps heeft gespeeld ligt zo 
rond de 140 muzikanten en het zou 
leuk zijn om al deze oud-leden weer 
eens te zien. Het korps organiseert 
de komende maanden twee acti-
viteiten waarbij een ieder van har-
te wordt uitgenodigd. Ten eerste is 
daar op zaterdag 15 september een 
receptie waarbij iedereen van harte 
is uitgenodigd om het korps te ko-

men feliciteren met haar jubileum. 
Alle leden, oud-leden, donateurs en 
iedereen die het korps een warm 
hart toedraagt is van harte welkom 
in het clubgebouw aan de Bilder-
dammerweg 116. De receptie is van 
15.00 tot 18.00 uur en het korps zal 
natuurlijk ook iets spelen. De vol-
gende activiteit, die staat gepland, is 
op zaterdag 27 oktober. Op die dag 
zullen leden van jachthoornkorp-
sen uit heel Nederland en zelfs uit 
Duitsland naar Kudelstaart komen 
om gezamenlijk een aantal nieuwe 
muziekstukken in te studeren en die 
dan aan het einde van de dag te la-
ten horen aan publiek. Het concert 
vindt plaats in kerkelijk centrum De 
Spil en begint om 16.00 uur. De toe-
gang is gratis. 

Open repetitie
Genoeg te doen voor de leden dus 
en daarom gaat het korps binnen-
kort weer beginnen met repeteren. 
Vrijdagavond 7 september houdt het 
korps een open repetitie avond zo-
dat iedereen die interesse heeft om 
een instrument te leren bespelen 
kan komen kijken en luisteren. De 
repetitie begint om 19. 30 uur. Kom 
gerust langs en zie zelf dat muziek 
maken een hele leuke hobby is.

Repetities Sonority gestart
Aalsmeer - Popkoor Sonority heeft 
de repetities hervat. Elke dinsdag-
avond repeteert het koor van 20.30 
tot 22.15 uur in het activiteitencen-
trum aan de Zwarteweg. Er wordt 
hard gestudeerd op nieuw en be-
staand repertoire. Voor het komen-
de seizoen staan inmiddels een 
aantal optredens gepland. 
Op zaterdag 15 september is het 
koor te beluisteren tijdens het eer-

ste indoor korenfestival in 7Street in 
Crown Theater Aalsmeer. Vrijdag-
avond 5 oktober treedt Sonority op 
tijdens de achtste editie van de Hil-
legomse Korendag. Voor enke-
le stempartijen is het koor op zoek 
naar nieuwe leden. Belangstellen-
den kunnen dinsdagavond 18 sep-
tember meedoen aan een open re-
petitie. Voor meer informatie www.
sonority.nl.

Koorzanger gezocht
Jubileum Toonkunstkoor
Aalsmeer - Toonkunstkoor Aals-
meer hervat de repetities aanstaan-
de dinsdag 4 september. Na 42 jaar 
gebouw Irene repeteert het koor nu 
in de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat. Volgend jaar viert het koor 
het 130-jarig bestaan met een twee-
tal concerten. Onder leiding van de 
nieuwe dirigent Nico Hovius voert 
het koor op 9 februari de ‘Vesperae 
de Dominica’ van Wolfgang Ama-
deus Mozart uit en de ‘Messe so-
lennelle’ van Charles Gounod. Te-
vens zal het motet ‘Exsultate jubila-
te’ voor sopraan ten gehore worden 
gebracht. In november volgt dan het 
jubileumconcert. Graag zou het koor 
nog wat mannelijke koorzangers 
willen begroeten om de tenoren- 
en bassensecties te versterken. Er 
is ook een mogelijkheid om op pro-
jectbasis mee te zingen. Kom eens 
vrijblijvend een repetitieavond mee-
maken, u zult zien dat de moeilijk-
heid reuze meevalt, dat koormuziek 
niet ‘zwaar’ is en dat zingen zowel 
inspannend als ontspannend is. De 

repetitieavond begint om 19.45 uur. 
Voor inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met penningmees-
ter Anneke Eskes via 0297-323378 
of kijk op de website van het koor: 
www.toonkunstkooraalsmeer.nl.

De nieuwe dirigent van Toonkunst-
koor Aalsmeer, Nico Hovius.

Nostalgische filmavond 
helemaal uitverkocht!
Aalsmeer - De nostalgische film-
avond die volgende week dins-
dag, 4 september, in de feesttent 
op het Praamplein wordt gehouden, 
is geheel uitverkocht. Alle ruim 600 
plaatsen zijn bezet. Het program-
ma, dat wordt gepresenteerd door 
Dick Piet en Siem Kooy, start klok-
slag 20.00 uur. Aan de hand van vijf-
tien films, variërend van enkele mi-
nuten tot ruim een kwartier, laten zij 
Aalsmeer van weleer herleven. De 
oudste beelden dateren uit 1923, 
onder meer van kwekers die in op-
tocht bloemen naar de toenmali-
ge veilingen in Dorp en Oost bren-
gen, en van de vroegere Aalsmeerse 
busonderneming Maarse & Kroon. 
Uit de jaren dertig dateren films van 
Gemeentewerken, het Witte Kruis en 
een ziekentransport per praam door 
de Uiterwegsloot. Een feest van her-
kenning, is de film van de Christe-
lijke kleuterschool in Oost, gemaakt 

in 1950-1952. Van een paar jaar la-
ter, dateren de films van Motorclub 
Aalsmeer Oost (1953-1954) en (in 
kleur) van de Uiterweg en omge-
ving (1953).Verder staan op het pro-
gramma films van het bezoek van 
koningin Elisabeth en koningin Ju-
liana aan de CAV (1958), de bouw 
van het raadhuis inclusief plaatsing 
van ‘Flora’ op het Raadhuisplein 
(1958-1962), de dreigende waters-
noodramp in de Oosteinderpoel-
polder (1960), uitstapje van buurt-
vereniging ‘Het Centrum’ (1955) en 
‘autoraces’ op een bevroren Klei-
ne Poel (1962/’63). De jongste film 
stamt uit 1987, waarin een prachtig, 
tevens schokkend tijdsbeeld wordt 
gegeven van Aalsmeer een kwart 
eeuw geleden. In de pauze van de-
ze eerste nostalgische filmavond in 
de feestweek treedt het Aalsmeerse 
smartlappenkoor ‘Denk aan de bu-
ren’ op.

Motortoerrit zondag bij 
MTC Motovatie
Amstelveen - Zondag 2 septem-
ber organiseert MTC Motovatie op-
nieuw een afwisselende toertocht. 
De uitzetter heeft weer zijn best ge-
daan om een leuke en afwisselende 
tocht van ongeveer 175 kilometer te 
kunnen presenteren.

Inschrijven is mogelijk tussen 9.00 
en 11.00 uur. Voorrijders zijn tussen 
9.00 en 10.00 uur aanwezig. Deelna-
me is mogelijk vanaf 5 euro per per-
soon. 
Een ieder is welkom in het clubge-
bouw van MTC Motovatie op KLM 
Sportcentrum aan het Wimbledon-

park 2  te Amstelveen. Motortoer-
club Motovatie is in 1992 in Amstel-
veen opgericht. De club is bijzonder 
actief. Jaarlijks worden onder ande-
re een aantal eigen ritten, de avond-
vierdaagse en een buitenland week-
end georganiseerd. Ook wordt ge-
zorgd dat er van maart tot en met 
oktober elke zondag in groepsver-
band met een voorrijder een toerrit 
gereden kan worden. 

Ervaring is niet van primair belang, 
elke motorrijd(st)er is welkom. Voor 
meer informatie: www.motovatie.nl 
of bel Milco Smit: 0251-251661.

Handbalcompetitie
Heren beginnen in Limburg
Aalsmeer - Het komend week-
end begint voor de mannen van FI-
QAS Aalsmeer de handbalcompeti-
tie weer. En ze krijgen meteen een 
pittige tegenstander: de Aalsmeer-
ders moeten zaterdag 1 september 
namelijk naar Geleen voor een ont-
moeting met OCI/Lions, de num-
mer twee van het afgelopen sei-
zoen in de eredivisie. En de Limbur-
gers hebben ook voor dit jaar ambi-
ties genoeg: de ploeg is immers ver-
sterkt met de schutters Roel Adams 
en Iso Sluijters en de van het Duit-
se Stockelsdorf afkomstige Thore 
Steinhoff. FIQAS Aalsmeer, met Wai 
Wong terug in de selectie, gaat ech-
ter onbevangen naar Geleen. “Na-
tuurlijk gaan we voor de winst, maar 
zij hebben duidelijk uitgesproken 
dat ze dit seizoen voor de titel gaan. 
Dus in dat opzicht hebben wij niets 
te verliezen”, aldus René Romeijn. 

Het afgelopen weekend speelden 
de mannen van FIQAS Aalsmeer 
nog een toernooi in Arnhem bij AHV 
Swift en werden daar verdienstelijk 
tweede, na winst op de thuisclub 
(25-17) en het Belgische Bocholt 
(27-23). Er werd alleen van het Duit-
se TV Wemelskirche verloren (17-
19). De wedstrijd in sporthal Glaner-
brook in Geleen begint zaterdag om 
20.45 uur.   

Dames zijn er klaar voor! 
Het wordt spannend voor de dames 
van FIQAS Aalsmeer: na het kam-
pioenschap in de Eerste Divisie en 
de promotie naar de eredivisie gaan 
ze daar aanstaande zondag begin-
nen aan de competitie. De eerste 
wedstrijd spelen ze uit bij Fortissi-
mo in Cothen. Deze ploeg eindigde 
vorig seizoen als negende (en één 

na laatste) in de eredivisie en streed 
in de degradatiepoule. Daarin wer-
den ze uiteindelijk 2e en moch-
ten dus in de eredivisie blijven. FI-
QAS Aalsmeer is dit seizoen ver-
sterkt met keepster Céline Boots-
man en de speelsters Britt Holster 
en Sharelle Maarse (terug na een 
jaartje bij Nieuwegein). 
Bovendien is Samentha de Soet - 
die vorig seizoen al terugkeerde 
bij FIQAS Aalsmeer maar toen nog 
kampte met blessures – nu ook in-
zetbaar. Afgelopen zaterdag speel-
den de dames hun laatste oefen-
wedstrijd, tegen Handbal Venlo. In 
de Bloemhof werd het na een 15-14 
ruststand 30-28 voor de ploeg van 
Ruud van de Broeck, die er klaar 
voor is en het seizoen op het hoog-
ste niveau optimistisch tegemoet 
gaat: “Met de versterkingen en het 
enthousiasme en de ambitie van de-
ze groep denk ik dat we een goede 
debutant kunnen worden. We heb-
ben een paar speelsters met eredi-
visie-ervaring en het is dan ook het 
doel van deze groep om met elkaar 
te groeien naar eredivisie niveau.” 
De wedstrijd, zondag in sporthal de 
Rijnsloot, begint om 14.00 uur.  
    
Veldcompetitie van start!
Zaterdag begint voor de handbal-
lers de veldcompetitie weer! Dat be-
tekent dat de jeugdteams (en een 
herensenioren team) van FIQAS 
Aalsmeer weer in actie komen op 
de buiten velden. 
Dit eerste weekend spelen alle 
Aalsmeerse teams echter een uit-
wedstrijd, dus aan de Machineweg 
zijn nog geen wedstrijden te zien. 
Maar dat wordt volgend weekend 
meer dan goed gemaakt, want dan 
spelen álle team thuis! 
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Tentoonstelling Aalsmeerse 
ambtenaar toen en nu 
Aalsmeer - De gehele maand sep-
tember staat de fototentoonstelling 
‘De Aalsmeerse ambtenaar toen en 
nu’ opgesteld in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. Op maandag 10 
september om 16.00 uur, vrijdag 21 
september om 10.00 uur en woens-
dag 26 september om 16.00 uur is 
de tentoonstelling geopend voor be-
langstellenden. 

Zij worden gevraagd zich vooraf 
aan te melden via tentoonsteling@

aalsmeer.nl. De overzichtstentoon-
stelling toont vele beelden van be-
stuurders en ambtenaren van nu en 
van toen. En natuurlijk zijn er de vele 
foto’s van de bouw van het huidige 
gemeentehuis. Architect Berghoef 
schreef in 1962 in zijn slotzinnen in 
het bij de opening verspreide boek-
je de volgende woorden: “Wanneer 
men via het traptorentje het dakter-
ras boven de raadzaal betreedt, dan 
overschouwt men in alle richtingen 
dit hart van Holland.” 

Enkele genodigden stoppen hun de vingers in de oren bij het slaan van de eer-
ste paal voor het gemeentehuis.

Lucebert-vierluik in bieb
Amstelveen – Met een mooie knip-
oog naar de tentoonstelling ‘Open de 
kooien van de kunst’, nog tot 9 sep-
tember te zien in het Cobra muse-
um, organiseert de Bibliotheek Am-
stelland een heuse Lucebert-vierluik. 
De auteurs/samenstellers van de drie 
speciale boeken die bij de tentoon-
stelling in het Cobra Museum ver-
schenen komen in de bibliotheek een 
korte voordracht geven. Poëzie, ge-
dichttekeningen, drukwerk van Luce-
bert en een muzikaal intermezzo van 
Lucebert’s kleinzoon komen aan bod 
en zorgen voor een unieke middag; 
smullen voor de liefhebbers. Paul van 
Capelleveen (auteur van ‘Lucebert, 
drukwerk van anderen’ en conser-
vator van de Koninklijke Bibliotheek) 
vertelt over het beschrijven van de 
honderden boek- en tijdschriftillu-
straties die Lucebert heeft gemaakt 
tussen 1949 en 1994. 

Huug Schipper (ontwerper van de 
drie Lucebert-boeken en mede-initia-
tor) laat zijn licht schijnen op het ver-
zamelen van drukwerk van Lucebert. 
Het muzikaal intermezzo wordt ver-
zorgd door Mees Dierdorp. De klein-
zoon van Lucebert legt met zijn mu-
ziek een link van beeld naar taal. Ver-
der vertelt Erik Slagter (kunsthistori-
cus en schrijver van de tentoonstel-
lingscatalogus) over de gedichtteke-

ningen van Lucebert en hun plaats 
binnen Lucebert’s oeuvre. En er 
wordt een film vertoond over de po-
ezie van Lucebert. Tot slot zal Ton den 
Boon (hoofdredacteur van de Dikke 
van Dale en schrijver van ‘Zolang de 
lijm niet loslaat’) een korte en luchti-
ge beschouwing houden over de in-
vloed op de Nederlandse taal van de 
in 1994 overleden dichter, kunstschil-
der, tekenaar en lithograaf Lucebert. 
Het Lucebert-vierluik is van 15.00 
tot 17.00 uur in de bibliotheek op het 
Stadsplein. Kaarten zijn in de biblio-
theek en op de website te bestellen 

Kunstroute 15 en 16 september
Bijzonder kunstproject 
in de Oude Veiling
Aalsmeer - In de bovenhal van de 
Oude Veiling is tijdens de kunstrou-
te op zaterdag 15 en zondag 16 sep-
tember van 12.00 tot 17.00 uur een 
bijzondere project te bekijken. Kun-
stenaar Henny Woud schilderde sa-
men met haar dochter Sabrina in op-
dracht van de gemeente Amsterdam 
de schuttingen voor het te verbou-
wen Het bleek een fantastische op-
dracht die wereldwijd zijn bekend-
heid zou krijgen. “Het kostte mij 
geen vijf minuten om ‘ja’ te zeggen”, 
vertelt Henny Woud. Iedere toerist in 
Amsterdam stond wel even stil voor 
de schilderingen, digitale camera’s 
flitsen de herinneringen voor thuis. 
Het totale project bestaat uit 8 pane-
len van 2.50 bij 2.50 meter. Waarvan 
vier met zes geschilderde portretten 
van de noeste bouwers. Henny schil-
derde de portretten en Sabrina nam 
de architectuurschildering voor haar 
rekening. De kunstwand kreeg de 
naam ‘GeZicht op de bouw’ mee. Be-
langstellenden konden door de uit-
gespaarde openingen de bouw van 
de ‘badkuip’ (zo is de nieuwbouw 
door de Amsterdammers gedoopt) 
volgen. Na het vinden van sponsors 
konden de kunstenaars op de eer-
ste lentedag van 2008 aan het werk. 
En gewerkt hebben zij, dag en nacht 
om de panelen op de afgesproken 
tijd, 30 mei 2008, klaar te hebben. 
“Het was een heerlijke tijd, het leuk-
ste wat er is. Heel bevrijdend om op 
zo een groot formaat te werken. Ook 
spannend om te ontdekken hoe het 
werk zich ten opzichte van de ruimte 
verhoudt.” Vooraf hadden moeder en 
dochter het gehele bouwproject ge-

fotografeerd, werd er een compositie 
bedacht, was er veel aandacht voor 
de techniek, voor materiaalkennis en 
er werd uitvoerig bestudeerd wat af-
doende zou zijn tegen graffiti, niets 
werd aan het toeval overgelaten. Het 
plaatsen was één groot feest, ieder-
een was enthousiast. En het publiek 
bleef enthousiast. De panelen wer-
den niet noemenswaardig beklad 
of versierd met graffiti, hetgeen het 
respect voor de panelen aangeeft. 
Dat de verbouwing meer tijd kostte 
dan werd verwacht en gehoopt zal 
niemand zijn ontgaan. De schutting 
trotseerde vele seizoenen, en dat is 
zichtbaar, maar de panelen blijven 
zo bijzonder omdat zij een geschie-
denis verbeelden die van belangrij-
ke historische waarde is. Het vertelt 
het verhaal van een renovatie. Op 23 
september opent het Stedelijk Muse-
um zijn deuren voor het publiek, na 
vier jaar gesloten te zijn geweest. Dat 
zal op internationaal niveau gevierd 
worden. De Oude Veiling viert mee 
(met dank aan Pieter Groenveld, hij 
bracht zijn nicht Henny Woud voor 
het voetlicht) en doet dat al tijdens 
de Kunstroute door het tonen van 
één van de Stedelijk Museum pane-
len plus een aantal schilderijen die 
in opdracht van Bouwbedrijf Midreth 
zijn geschilderd door Henny Woud.

Drieluik Monic Persoon
Naast de Stedelijke Museum pane-
len is er tijdens de KCA kunstroute 
nog een bijzonder project te bewon-
deren. Fotografe Monic Persoon ont-
wierp een werkelijk schitterend drie-
luik. 

Verloting, veiling en lezing 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 3 sep-
tember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer weer haar eerste bijeen-
komst na de zomerstop met de sep-
temberveiling in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Aanvang 
om 20.00 uur. De zaal is al om 19.15 
uur open om een kijkje te nemen in 
de 258 aangeboden kavels, welke 
tijdens de veiling van eigenaar zul-
len wisselen. 

De gehele veilinglijst van septem-
ber is ook op de website www.post-
zegelverenigingaalsmeer.nl te bekij-
ken met daarop circa 100 kavels en 
zegels. De veiling bevat vele zegels 
van België, Duitsland, Nederlandse 
Antillen, Suriname, Aruba, Curaçao, 
diverse thema’s en Nederland, ge-
bruikt en postfris en verder diverse 
stockboeken en albums. De avond 
begint met een lezing over ‘De post-
geschiedenis van de Pitcairn Eilan-
den’ door Gerard Hoving. Tijdens el-
ke verenigingsavond wordt een ver-

loting gehouden. Voor iedereen al-
tijd prijs. Op deze avond wordt ver-
der nog een kleine verzameling ge-
toond van Cor van Meurs over roof-
vogels. In de snuffelhoek tot slot 
kunnen bezoekers in vele stockboe-
ken op zoek naar zegels van 5 cent 
om de verzameling aan te vullen. 
Spreekt deze gevarieerde avond u 
aan? Kom dan langs om een idee te 
krijgen hoe men in Aalsmeer post-
zegels verzameld en wordt ook gra-
tis lid voor de rest van dit jaar. Op-
geven kan ook via de website van de 
vereniging. 

SPIE klaar voor wereldreis!
Aalsmeer - Komend weekend barst 
het in Aalsmeer alweer los met de 
Pramenrace. Als je natuurlijk op va-
kantie gaat en dan zeker een “Reis 
om de wereld met 150 pramen” gaat 
maken komt er heel wat bij te kijken. 
Is je paspoort nog geldig, al je visa 
gereed, inentingen gehaald en al vrij 
gevraagd bij je baas? Vergeet ook je 
koffer niet te pakken en voldoende 
muziek op je iPod te zetten, boeken 
aan te schaffen en wat er allemaal 
nog meer nodig is. De route welke 
gemaakt gaat worden is zaterdag 
1 september te zien in Aalsmeer 
Dorp tijdens de braderie. SPIE staat 
daar natuurlijk met een stand met 
de laatste tips en adviezen voor de 
grote reis. Je kan hier de laatste in-
formatie ophalen, de ontbijtkaarten 
aanschaffen, de laatste mode kopen 
en voor de kids is er een cadeautje. 

Proefvaart zondag
Op zondag 2 september wordt al-
vast een klein beetje van de reis 
gemaakt. Inchecken om 13.00 uur 

bij het water bij Topsvoort voor de 
proefvaart. Een rondje varen met 
praam en penta maar zonder mu-
ziek! Na een uurtje of zo meren de 
deelnemers af bij het voormalige 
starteiland voor een barbecue, wel 
zelf vlees en barbecue meenemen 
overigens. Het bestuur van SPIE 
verheugt zich al op de vele omko-
pingen die deze middag gemaakt 
zouden kunnen worden! 

Boardingpassen
Aanstaande maandag 3 septem-
ber vanaf 20.00 uur worden in de 
feesttent de boardingpassen volg-
orde uitgegeven. Wie het snelst om 
de verschillende hangende wereld-
bollen kan gaan, krijgt startnummer 
1, wie het minst snel is krijgt boar-
dingpas 150. De tent is gratis toe-
gankelijk voor iedereen! Ook voor 
niet praam deelnemers! 

SPIE is er helemaal klaar voor en 
heeft er onwijs veel zin in. Kom maar 
op met de wereldreis!

Super-trio Landslide liet afgelopen zondagmiddag van zich horen in The 
Shack. Het muzikale drietal met als middelpunt Chaja achter de drumkit zorg-
de voor een heel divers repertoire: van Elvis tot U2. 

Nieuw: Sjiek aan de Amstel
Uithoorn - Het oude dorpscentrum 
van Uithoorn heeft er een nieuwe, 
trendy zaak bij: Lunch & Dinerca-
fé Sjiek aan de Amstel, gelegen aan 
het Marktplein 11 waar voorheen EP 
De Beij gevestigd was. U kunt er te-
recht voor zowel een snelle lunch 
als een avond smaakvol dineren. De 
zaak heeft binnen de mogelijkheid 
voor 100 couverts en buiten op het 
terras nog eens voor 40 couverts.De 
uitgebreide lunch- en dinerkaart va-
rieert van hamburger tot kreeft. De 
producten zijn zoveel mogelijk dag-
vers, verantwoord, duurzaam, waar 
mogelijk uit deze streek en met een 
verhaal. Tevens kunt u aan de lange 
bar genieten van een goed glas wijn 
(ruime keuze per glas!), een heer-
lijk koud Amstelbiertje of een an-
der speciaal bier van de tap. Of ge-
woon de krant lezen aan tafel on-
der het genot van een fairtrade kop-
je koffie of een glas versgeperst sap 
of een smoothie. Het gezellige terras 

ligt pal voor de deur met een prach-
tig uitzicht op de haven en de rivier 
de Amstel. Volgend jaar mag er ook 
een terras tussen de bomen aan 
de Amstelzijde gemaakt worden. 
Ook voor heerlijke belegde brood-
jes kunt u terecht in de frontkitchen 
Take-Away. Het is de bedoeling dat 
binnenkort ook broodjes bezorgd 
gaan worden nadat er telefonisch, 
per fax of per email besteld is. The 
frontkitchen kan ’s avonds gebruikt 
worden voor een thema zoals bij-
voorbeeld op crushed ice gelegen 
verse vis of vlees, opdat de gast ter-
plekke kan kiezen wat hij of zij op 
het bord wilt hebben. 
Vanaf vrijdag 31 augustus is Sjiek 
aan de Amstel 7 dagen per week 
geopend van 11.00 tot 23.00 uur, 
en op vrijdag en zaterdag tot 24.00 
uur. Meer informatie is te vinden 
op www.sjiekaandeamstel.nl. Te-
lefonisch reserveren kan via 0297-
520199.

Ingrid: “Ik ga hier voorlopig niet weg, het worden nog wel 25 jaar!”

“Ik ga het nog wel 25 jaar volhouden”

Faunaland Kudelstaart is nu: 
Ingrid’s speciale dierenzaak
Kudelstaart - De borden op de 
gevel van haar winkel zijn veran-
derd en ook de bus van Ingrid van 
de Molen is voorzien van een nieu-
we naam. Faunaland Kudelstaart is 
namelijk ‘Ingrid’s speciale dieren-
zaak’ geworden. De nieuwe naam is 
wel veel persoonlijker, het logo nu 
rood met een hondje en katje (“Al 
heel veel leuke reacties op gehad”, 
zegt Ingrid.) Het groene kikkertje 
van Faunaland is voorgoed wegge-
sprongen. Maar verder is alles ge-
bleven. 
Ingrid: “Ik heb het in Kudelstaart erg 
naar m’n zin, dus hier weggaan is 
helemaal niet aan de orde. De ver-
andering van naam en het feit dat ik 
niet meer lid ben van de Faunaland-
organisatie, houdt voor de klanten 
geen verandering in.” Sterker nog”, 
zo laat de onderneemster weten, “de 
service blijft van dezelfde kwaliteit, 
we worden zeker niet duurder en we 
houden dezelfde leveranciers.” In-
grid was het niet eens meer met het 
gevoerde beleid van de Faunaland-
organisatie, waar ze zich als Fauna-
land toch aan moest houden, qua 
inkoop en hoeveelheid van af te ne-
men artikelen. Het beleid werd wat 

strakker, iets te streng naar haar zin.
Nu ze ‘op haar zelf is’ als Ingrid’s 
speciale dierenzaak’ kan Ingrid ook 
helemaal haar eigen keuzes maken.

Gezellig
De dierenspeciaalzaak in het Ku-
delstaarte winkelcentrum is al ze-
ven jaar een graag- en drukbezoch-
te winkel. Niet alleen het ruime as-
sortiment wordt geprezen maar ook 
de wijze waarop Ingrid en haar part-
time kracht Ronald met de klanten 
omgaan. Altijd een goed luisterend 
oor en een gezellig praatje behoren 
steevast bij de service. Het runnen 
van de dierenzaak is veel en hard 
werken maar Ingrid doet het met 
veel plezier. “Ik ben zeer tevreden 
met de Kudelstaartse klantenkring 
en ik ben van plan nog zeker 25 jaar 
door te gaan!” Voor ieder die het 
nog niet (goed) weet: Ingrid’s speci-
ale dierenzaak is het adres voor al-
les voor uw hond, kat, cavia, konijn, 
vogels en vissen. Overigens kunt u 
hier ook terecht voor een visvergun-
ning of ‘dagpas’. De zaak is dagelijks 
(behalve zondag en maandagoch-
tend) geopend. Vrijdag koopavond.
Telefoon: 0297-368545.

Speelavond bij 
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 4 september 
houdt buurtvereniging Ons Genoegen 
de eerste speelavond van het nieuwe 
seizoen. Eenieder, die zin heeft in kla-
verjassen of rummicuppen, is van har-
te welkom. Er wordt gekaart bij Ons 
Tweede Thuis in de Hortensialaan 
vanaf 19.30 uur. Om 19.00 uur staan 
koffie en thee klaar. Op 11 augustus is 
een zomerspeelavond gehouden. Het 
klaverjassen is gewonnen door me-
vrouw G. Wegman met 5213 punten, 
op twee mevrouw R. Hoekman met 
5210 punten en op drie de heer de 
Jong met 5137 punten. De beste rum-
micupper bleek mevrouw N. Brandt 
met 29 punten, gevolgd door de da-
mes A. Hoving met 32 en A. Gahr-
mann met 34 punten.

Dorpsloop met 
kidsrun dinsdag

Aalsmeer - Komende dinsdag 4 
september organiseert atletiekver-
eniging Aalsmeer de vernieuwde 
Dorpsloop. Gekozen kan worden 
uit een 5 of een 10 kilometer loop. 
Beiden starten om 19.30 uur. Voor 
de kinderen is er een kidsrun van 1 
kilometer die om 19.00 uur begint. 
Start- en finishplek is het complex 
van AVA in de Sportlaan. Inschrij-
ven via de website www.dorpsloop-
aalsmeer.nl kan nog tot en met 1 
september. Op de website ook meer 
informatie over de kosten. Daar-
na kan inschrijven alleen nog op 4 
september bij de atletiekvereniging. 
Vanaf 18.00 uur zijn leden van de or-
ganisatie op de baan aanwezig.

Vergoeding sommige behandelingen
Chinese massage Dragon Tuina
Kudelstaart - Algemeen bekend is 
dat acupunctuur en voetreflexmas-
sages zeer werkzaam zijn tegen al-
lerlei kwalen, maar dat vele mensen 
opzien tegen de behandelingen we-
gens de kosten, die dit met zich me-
debrengt. Dragon Tuina is een sa-
menwerkingsverband aangegaan 
met de natuurgeneeskundige the-
rapeute Eliane Hoogland. Zij is aan-
gesloten bij diverse beroepsorgani-
saties, waardoor een groot deel van 
de behandelingen geheel of deels 
vergoed worden via de zorgverze-
kering. Bekijk hiervoor de polisvoor-
waarden. Elaine werkt met Dragon 

Tuina uitsluitend op afspraak op 
maandag  van 11.00 tot 17.00 uur, op 
donderdag van 19.30 tot 21.30 uur, 
op vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en 
zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur. 
Afspraken kunnen telefonisch ge-
maakt worden via 023-6200099 of 
06-11333559 of mail naar info@
dragontuina.nl. Vanzelfsprekend 
blijft Dragon Tuina ook hét adres 
voor de gewone behandelingen, di-
verse massages en schoonheids-
nagelstudio. De praktijk en salon 
zijn te vinden aan de Hoofdweg 716 
in Hoofddorp en in de Marconistraat 
15 in Kudelstaart.



pagina 16 Nieuwe Meerbode - 30 augustus 2012

Werkzaamheden vanaf begin september

Onderhoud Aalsmeerbaan
Aalsmeer - De Aalsmeerbaan zal 
volgens de planning van maandag 
3 tot en met zondag 23 septem-
ber buiten gebruik zijn vanwege re-
gulier jaarlijks onderhoud aan de 
baan zelf en groot onderhoud aan 
twee rijbanen die de baan kruisen. 
In deze periode zal overdag tijdens 
piekuren de Buitenveldertbaan naar 
verwachting meer worden gebruikt. 
Deze krijgt tijdens een start- of lan-
dingspiek dan de functie van twee-
de start- of landingsbaan. Op www.

bezoekbas.nl is actuele informa-
tie te vinden over de voortgang van 
de werkzaamheden en de conse-
quenties voor het baangebruik. Voor 
het baangebruik in de nacht heeft 
het onderhoud geen gevolgen, om-
dat de Aalsmeerbaan in principe ’s 
nachts niet wordt gebruikt. Onder 
voorbehoud van eventuele wijzigin-
gen is in de planning opgenomen 
dat van 5 tot en met 9 november on-
derhoud gepleegd gaat worden aan 
de Kaagbaan.

Laatste open dag in tuin 
van Bram de Groote
Uithoorn – Zondag 2 september 
vindt al weer de laatste open dag 
van het jaar plaats in de Tuin van 
Bram de Groote. Iedere belangstel-
lende is tussen 13.00 en 16.00 uur 
van harte welkom aan de Boter-
dijk, tegenover nummer 61. Half au-
gustus is het echt zomer geworden 
met af en toe tropische temperatu-
ren. De zomerbloemen staat in volle 
bloei en er zijn eindelijk volop vlin-
ders, libellen en andere insecten. 
Het gonst rond de bloemen. Tijd om 
te oogsten en zaden te verzamelen. 
In de boomgaard beginnen de ap-
pels en peren te rijpen en in de bes-

senhoek zijn wijnbessen te proe-
ven. De najaarswerkzaamheden zijn 
al begonnen met het maaien van de 
boomgaard, de bloemenweide en 
de border met gele kamille en blau-
we knoop. Maar er bloeit nog vol-
op om een bezoek aan de tuin de 
moeite waard te maken. Om naar 
enkele voorbeelden te noemen: kat-
tenstaart, wilgenroosje, guldenroe-
de, moederkruid, Zweedse kornoel-
je en heemst. Na 2 september gaat 
de tuin flink op de schop om in het 
voorjaar weer open te gaan voor de 
vele trouwe bezoekers. De toegang 
zondag is gratis.

Peter P. peurkampioen
Peuravond groot succes!
Aalsmeer - Op vrijdagavond 24 au-
gustus werd wederom de Aalsmeer-
se algemene peuravond gehouden. 
Deze avond stond geheel in het te-
ken van het onderzoek naar de pa-
lingstand in de Westeinderplassen. 
Onder de kraan van Jachthaven het 
Drijfhuis werden traditiegetrouw 
de peuren geregen. De stemming 
vlak voor de wedstrijd was vriend-
schappelijk. Er werden wurmen uit-
geleend. Naald en ijzergaren wer-
den onbaatzuchtig ter hand gesteld. 
En zelfs werden er hele peuren ge-
regen voor andere onderzoekers. 
Zo’n 25 mannen en twee vrouwen 
waren er op het evenement afgeko-
men. Op de eerste stek, het Vosse-
gat, werd gezamenlijk de eerste trek 
gedaan. Er werd gepraat, gegeten, 
gedronken en ook al paling gevan-
gen. Na ongeveer een uur vertrok-
ken de diverse groepen naar hun ei-
gen favoriete peurstekken. Het weer 
deed de meeste onderzoekers geen 
zeer, zij waren zeer gefocust op hun 

taak: vang zoveel mogelijk aal zon-
der proces verbaal! De uiteindelij-
ke telling van de vangst om 24.00 
uur leidde tot het volgende resul-
taat: Team Keessen: 1 aal (Wim, 
winnaar jeugdklassement), Team 
de Haas: 1 aal (afgekeurd, want aan 
de hengel gevangen), Team Jans-
sens: 2 alen, waarvan 1 afgekeurd 
(kon niet getoond worden want zat 
onder de vlonder!) en Team DIP: 4 
alen (Hans 1, Peter 3). Peurkampi-
oen van Aalsmeer: Peter P. Team-
kampioen: DIP. 

Onomstotelijk kwam dus weer aan 
het licht dat oefening kunst baart, 
en dat de palingstand in de Westein-
der mede door het uitzetten van jon-
ge aal nog niet geheel op nul staat. 
Toch moet er een kanttekening ge-
plaatst worden: het aantal meerval-
len in de plas neemt wel heel grote 
vormen aan. Wie weet er een lekker 
recept waarin deze laatstgenoemde 
rover verwerkt kan worden? 

Open dagen bij Dance 
Centre Jolanda van Beek
Regio - Op zondag 2 en zondag 9 
september organiseert Dance Cen-
tre Jolanda van Beek Open Dans 
Dagen. Niet alleen een leuke en ge-
zellige manier om weer in te trainen 
voor het komende seizoen, maar 
ook het ideale moment om kennis te 
maken met een aantal nieuwe do-
centen. 

Kinderen die al dansen bij het Dance 
Centre kunnen eens andere stijlen 
uitproberen en nieuwe leerlingen 
kunnen op deze manier bekijken of 
en welk soort dansen ze leuk vinden 
en willen gaan doen! Tapdance, hip-
hop, street, modern, jazz,kKlassiek, 
kleuterlessen: Alles is er te vinden. 
Nieuw dit seizoen zijn Ray Pieters 
(hiphop), Dessa Rodriquez (street 
en hiphop), Jennifer van der Schaaf 
(musical en theater) en Sally Mo-
metti (musical en theater). Ray en 
Dessa zijn beide afgestudeerd aan 
Hogeschool Dansacademie Lucia 
Marthas en naast prachtige dansers 
ook zeer goede docenten. Ray heeft 

onder andere gedanst bij het Junior 
Songfestival, de Kids Choice Awards 
en Musicals in Ahoy. Het komen-
de seizoen is hij te zien bij So You 
Think You Can Dance. Dessa heeft 
onder andere gedanst in Saturday 
Night Fever en The Lion King, maar 
ook bij grote concert als De Top-
pers, Gerard Joling en Frans Bauer. 
Samen gaan zij vooral de hipste stij-
len introduceren in het Dance Cen-
tre. Jennifer en Sally zijn beide afge-
studeerd aan Theateropleiding Sel-
ma Susanna en hebben hun sporen 
in het vak ruimschoots verdiend als 
danseres, zangeres, actrice en re-
gisseur. Samen gaan zij de musi-
cal en theaterklas vormgeven waar-
bij zang en spel het belangrijkst zijn 
en beweging vooral wordt ingezet 
ter ondersteuning daarvan. Nieuws-
gierig geworden? Kom dan op zon-
dag 2 en 9 september meedoen met 
alle lessen die je maar wil tijdens 
de Open Dans Dagen! Kijk voor 
meer informatie en inschrijving op  
dancecentrejolandavanbeek.nl.

Volgende week HiBRA-spektakel
3 Uur van Aalsmeer van 
start met ruim 30 motoren
Aalsmeer - In het weekend van za-
terdag 8 en zondag 9 september 
wordt op het bedrijventerrein Horn-
meer voor de elfde keer het motor-
sportevenement HiBRA georgani-
seerd. Na het succes van de eer-
ste editie in 2011 wordt ook dit jaar 
op zaterdagavond 8 september de 
3 Uur van Aalsmeer verreden. Een 
unieke langeafstands demo met 
motoren die herinneringen oproe-
pen aan het verleden waar op meer 
plaatsen in Nederland lange af-
standsraces werden georganiseerd. 
Naast een aantal Honda’s, Kawasa-
ki’s en Yamaha’s staan er ook een 
paar prachtige Italiaanse machines 
op de deelnemerslijst zoals de Moto 
Guzzi van de Aalsmeerse coureurs 
Jaap Groeneveld en Kees Bouw-
meester. 
Vrijdag 31 augustus start om 16.00 
uur bij Motoport Uithoorn de pre-
sentatie van alle deelnemende 
Aalsmeerse teams. Op zondag 9 
september vindt inmiddels traditie-
getrouw de HiBRA plaats. Met ook 
dit jaar weer een prachtig startveld 

van ruim 200 motoren in de diver-
se klassen. Rondt half één wordt het 
officiële startschot gegeven door 
burgemeester Pieter Litjens. Naast 
het spektakel op het stratencir-
cuit valt ook dit jaar rond de baan 
weer te genieten van diverse au-
to- en motoractiviteiten. Op het par-
keerterrein van Horticoop kunnen 
kinderen onder deskundige leiding 
hun eerste motorervaringen opdoen 
op een Suzuki quad bij de quad-
baan van Suzuki Nederland. Speci-
ale aandacht is er ook dit jaar weer 
voor Jeff Rademaker. In zijn tweede 
autosportseizoen wordt de 20 jarige 
Aalsmeerder ondersteunt door een 
aantal regionale ondernemers en de 
KNAF in het Talent First opleidings-
programma. Jeff gaat op dit moment 
aan de leiding in het kampioen-
schap voor de Formido Swift Cup. 
Tijdens de HiBRA zal Jeff de hele 
dag met zijn race Suzuki als pacecar 
een tiental keren op het circuit aan-
wezig zijn. Het volledige programma 
en het laatste nieuws staat op www.
hibra-aalsmeer.nl.

Jachthaven Poelgeest ruim 
vertegenwoordigd op Hiswa
Streek - Van 4 tot en met 9 sep-
tember wordt de Hiswa te Water 
gehouden in Amsterdam. Na ja-
ren in IJmuiden wordt de beurs dit 
jaar voor het eerst gehouden op de 
hippe NDSM-werf aan de Noor-
delijke IJ-oever. Een nieuwe loca-
tie, nieuwe indeling en vooral veel 
nieuwe boten beloven een spette-
rende beurs. Het Oegstgeester be-
drijf Jachthaven Poelgeest zal met 
vrijwel haar gehele vloot aanwezig 
zijn op de vernieuwde Hiswa te Wa-
ter. In de geheel nieuwe haven zal 
Poelgeest naast de bekende Anta-
ris Connery 25, Maril 725, Inter 9000 
een flink aantal primeurs tentoon-
stellen. Zo zijn de dit jaar geïntro-
duceerde aluminium Bull en Bul-
lit sloepen en tenders te vinden en 
de door Poelgeest zelf ontwikkelde 
Arvor 215 Sport. Deze zomer zijn de 
geheel in Nederland gebouwde Bull 
& Bullit boten op het water versche-
nen. Voor Jachthaven Poelgeest was 
dit de eerste ervaring met alumini-
um sloepen en tenders en dit is ze-
ker goed bevallen. Kenmerkend aan 
de Bull & Bullit is de stoere uitstra-

ling gecombineerd met een luxe en 
comfortabele afwerking.
Een andere aanvulling in het as-
sortiment zijn de Arvor zeevisboten 
waar Poelgeest een geheel eigen 
uitvoering van heeft gemaakt. De 
Arvor 215 Sport heeft als basis een 
beproefd zeewaardig onderwater-
schip en een 115 pk sterke diesel-
motor. De kajuit is voorzien van twee 
slaapplaatsen en alle benodigdhe-
den voor de wat langere toertocht. 
Uniek aan deze kajuitboot zijn de 
uitstekende vaareigenschappen bij 
zowel toer- als snelvaren gecombi-
neerd met comfort en een zeer la-
ge doorvaarthoogte van 1,65 meter.

De Hiswa te Water is geopend van 
dinsdag 4 september tot en met 
zondag 9 september van 11.00 tot 
19.00 uur. In het weekend na de 
beurs op 13, 14 en 15 september 
organiseert jachthaven Poelgeest 
proefvaartdagen met haar gehele 
vloot. Voor meer informatie: Jacht-
haven Poelgeest, Hugo de Vries-
laan 1 te Oegstgeest en natuurlijk 
op www.poelgeest.nl.

Schrijver én zanger bij Bruna
Aalsmeer - Met zijn roman ‘Het 
Stille Later’ won de Beverwijk-
se schrijver Wim Niesten de AKO 
Nieuwe Schrijversprijs. Met zijn lied 
‘Dichterliefde’ treedt hij in septem-
ber op met pianist Cor Bakker op 
het Vrij Event in Alkmaar. Eerder 
stond hij met dit lied in de finale van 
het Ouderen Songfestival. Voor de 
winkel van de Bruna in de Zijdstraat 
staat Wim Niesten aanstaande za-
terdag 1 september op de brade-
rie om zijn roman te signeren en af 
en toe laat hij wat liedjes horen, on-
der andere van Boudewijn de Groot, 
Cliff Richard, Elvis Presley en andere 
artiesten. Zijn roman Het Stille Later 
is een bijzonder aangrijpend en te-
vens inspirerend verhaal. Het speelt 
zich af rond 1960 waar de 35-jari-
ge Manta onder hypnose bij een 
therapeute haar leven vertelt. Zelfs 
Mies Bouwman en Prof. dr. Smal-
hout hebben zich positief uitgelaten 
over de inhoud van het boek. Maar 
ook Reinoout Oerlemans heeft al in-
teresse getoond, hij heeft inmiddels 
6 exemplaren in studie. Verder zijn 
reacties te lezen op www.hetstillela-
ter.hyves.nl, deze website staat voor 
iedereen geopend. Naast het schrij-

ven van boeken, zijn tweede boek 
is een thriller met de titel ‘Ik ben 
de man van je vrouw’, schrijft Wim 
Niesten ook gedichten. Van zijn ge-
dichtenbundel ‘Voor jou, van mij’, 
die hij samen met zijn zus Josefien 
Niesten heeft gemaakt, zijn er zo’n 
9.000 in omloop. Uiteraard draagt hij 
ook af en toe enkele gedichten voor, 
gedichten met humor die u niet snel 
vergeet. Het wordt een bijzondere 
braderie bij de Bruna.

Is er meer tussen hemel 
en aarde?
Aalsmeer - Deze week ontvangt ie-
dereen in Aalsmeer en Kudelstaart 
het lifestyle magazine Meer. In dit 
tijdschrift met diepgang gaan be-
kende Nederlanders als Lizelot-
te van Dijk, Arie Boomsma, Linda 
Wagenmakers en Christophe Had-
dad in op de vraag ‘is er meer tus-
sen hemel en aarde?’. De versprei-
ding van het blad is mogelijk ge-
maakt door de samenwerking van 
zeven plaatselijke kerken. Het life-
style magazine Meer wordt in diver-
se plaatsen in Nederland verspreid 
en wil mensen uitdagen om in ge-
sprek te gaan over de vraag: Is er 
meer? Eén van de stuwende krach-
ten achter het magazine is voorma-

lig voorganger van de Dorpskerk 
in Aalsmeer, Hans Eschbach. Over 
de reden van het blad zegt hij: “De 
vraag: is dit het nu? dringt zich re-
gelmatig op. Of net iets anders ge-
formuleerd: Is er meer? Is er meer 
dan eten, werken, slapen; meer dan 
huisje, boompje, beestje, meer tus-
sen hemel en aarde? Met die vraag 
zijn we aan de slag gegaan. We ho-
pen met velen hierover in gesprek te 
komen.” Vanaf 2 september zal er via 
diverse radio- en tv-zenders aan-
dacht aan project worden besteed. 
Meer weten? Kijk dan op: www.iser-
meer.nl. Ook de plaatselijke kerken 
in Aalsmeer en Kudelstaart helpen 
graag verder.

Stroopwafelactie voor goed 
doel ‘Tinka’ helpt
Aalsmeer - Ook dit jaar zal het 
thuisfront van Tinka helpt weer van 
de partij zijn tijdens de jaarlijkse 
braderie die gehouden wordt op 1 
september in het centrum. Net als 
voorgaande jaren zullen er weer 
overheerlijke stroopwafels verkocht 
gaan worden voor het mooie werk 
wat Tinka met haar team in Brazilië 
doet. Voor één pakje van tien stuks 
wordt 2,50 euro gevraagd. Voor vier 
pakjes wordt 9 euro in rekening ge-
bracht. Ook zullen er weer zakjes 

met stroopwafelkruimels te koop 
zijn à 50 eurocent. Alvast een be-
stelling plaatsten, kan via tinka-
helpt@gmail.com. Gaarne hoeveel-
heid en naam in de mail melden. 
Het thuisfront zal dan zorgen dat de 
pakjes apart gehouden worden. Het 
thuisfront verwelkomt u graag aan 
de kraam op zaterdag 1 september 
tussen 10.00 en 17.00 uur in haar 
kraam op de hoek Dorpsstraat met 
de Schoolstraat. Kijk voor meer in-
formatie op: www.tinkahelpt.com

Barbecue Dorp geslaagd!
Aalsmeer - Jaarlijks wordt er voor 
de huurders van Eigen Haard die in 
het centrum van Aalsmeer wonen, 
een barbecue georganiseerd. Ook 
dit jaar, nu echt zonder financiële 
bijdrage van de gemeente. Toch was 
de opkomst groot en is er door de 
lootverkoop voor het rad van avon-

tuur weer een goede bodem gelegd 
om dit treffen volgend jaar te her-
halen. “Bedankt degenen die dit or-
ganiseerden, bedankt degenen die 
hier met veel plezier van genoten. 
Dat maakt het werken in een Bewo-
nerscommissie zinvol”, aldus de le-
den.
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Benefietveiling voor Ride 
for the Roses bij Flora
Aalsmeer - Op vrijdag 31 augustus 
organiseert FloraHolland een be-
nefietveiling voor de (Pre) Ride Ri-
de for the Roses. Kwekers stellen 
gratis producten beschikbaar en de 
veiling hoopt dat alle klanten deze 
graag afnemen voor iets meer dan 
de gewoonlijke prijs voor het goe-
de doel, onderzoek naar betere ge-
nezing van de ziekte kanker. Een 
speciaal item dit jaar is een origine-
le mooie sportieve fiets. Een Spar-
ta Pick-Up Transportfiets met drie 
versnellingen en de hoogste bie-
der kan zijn/haar fiets gratis laten 
voorzien van het eigen bedrijfslogo. 
Er kan op de fiets geboden worden 
door een ieder die de site van Flora-
Holland bezoekt. Het meest actue-
le bod wordt in de afmijnzalen be-
kend gemaakt en de bieder kan via 
mail op de hoogte gehouden wor-
den van het hoogste bod. Op de dag 
van de benefietveiling zelf wordt 
uiteindelijk bekend wie het hoog-
ste bod heeft gedaan en wie zijn of 
haar bedrijfslogo op de fiets kan la-

ten zetten. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden via be-
nefietveiling@floraholland.nl. Flo-
raHolland staat voor trotse mede-
werkers en leden van de coöpera-
tie. Vanuit het coöperatief gedachte-
goed van gezamenlijk ondernemen 
is men betrokken bij de samenle-
ving en wordt gestreefd naar een 
gezondere wereld. Daarom spon-
sort FloraHolland de (Pre) Ride for 
the Roses, het wielerevenement van 
de sierteeltsector en de hardloopes-
tafette Roparun. De opbrengst van 
deze evenementen komt ten goede 
aan het onderzoek naar kanker en 
verbeteren van de leefomstandighe-
den van mensen met kanker. Flora-
Holland sponsoren deze evenemen-
ten niet alleen met geld maar facili-
teren ook met locaties. Alle mede-
werkers en leden tonen grote be-
trokkenheid door samen sportief 
deel te nemen en vrijwillig bij te dra-
gen met als doel zo veel mogelijk 
geld in te zamelen voor de kanker-
bestrijding.

Meerlanden breidt wagenpark 
uit met schone Euro 6-wagen 
Rijsenhout - De Meerlanden heeft 
een Scania G440 met Euro 6-die-
selmotor in gebruik genomen. De-
ze Euro 6-motor, die aan de grens-
waarden van de meest recen-
te emissienorm (EURO 6) voldoet, 
heeft de schoonst mogelijke die-
seltechniek van dit moment. In ver-
gelijking met Euro 5 heeft een Eu-
ro 6-motor een reductie in stikstof-
oxiden (NOx) en fijnstof deeltjes tot 
80% en een reductie van het aantal 
roetdeeltjes met circa 99%. 

“Wij waren op zoek naar een wa-
gen die op diverse fronten voordeel 
bood. Een wagen die gunstig ge-
prijsd was qua aanschaf en onder-
houdskosten, voldoende vermo-
gen had, maar vooral een wagen 
die vanwege ons duurzaamheids-
beleid een schone oplossing bood”, 
aldus Ben Hogerwerf, beheerder 
Wagenpark en Inzamelmiddelen 
bij De Meerlanden. Met de Sca-
nia G440 slaat De Meerlanden ve-
le vliegen in één klap. De wagen is 
naast schoon ook stil en zuinig in 
verbruik. De Scania is tevens uit-
gerust met tal van specificaties die 
de veiligheid, bruikbaarheid en het 

comfort aanzienlijk verhogen. De 
nieuwe Scania G440 zal worden 
ingezet voor het transport van vol-
le afzetcontainers met huisvuil. Op 
het gebied van duurzame mobiliteit 
heeft de organisatie al veelzeggen-
de ‘groene’ stappen gezet. 

Zo rijdt circa eenderde van de wa-
gens op groengas, dat op de ei-
gen locatie in Rijsenhout wordt ge-
produceerd en heeft de organisa-
tie geïnvesteerd in de aanschaf van 
elektrische scooters voor de loca-
ties Hillegom en Lisse. De Meer-
landen heeft de ambitie op termijn 
100% klimaatneutrale bedrijfsvoe-
ring te realiseren. De Meerlan-
den werkt samen met bedrijven, 
gemeenten en bewoners aan een 
schone en duurzame leef- en werk-
omgeving. Dit doet De Meerlanden 
door de wijken schoon, heel en vei-
lig te houden en door het afval in-
novatief in te zamelen en te ver-
werken. Daarnaast geeft De Meer-
landen, als duurzaam dienstenbe-
drijf, gedegen advies over efficiën-
te en duurzame afvalscheiding en 
-verwerking en over het beheer 
van de openbare ruimte.

Win een Tutti Milano 
horloge bij Nieuwendijk
Aalsmeer - Benieuwd naar de Nis-
san Qashqai en Micra? Tijdens de 
corsobraderie op zaterdag 1 sep-
tember in het centrum is autobe-
drijf Nieuwendijk aanwezig met de-
ze flitsende verschijningen. Daar-
naast krijgt elke bezoeker deze dag 
ook nog korting op beide model-
len wat op kan lopen tot 1.500 eu-
ro. Genoeg redenen dus om een be-
zoekje te brengen aan de stand! Tij-
dens de corsobraderie kunnen be-
zoekers verder een wit of blauw hor-
loge van Tutti Milano ter waarde van 

74,95 euro winnen. Het enige wat zij 
hiervoor hoeven te doen is het juis-
te antwoord geven op een prijsvraag 
over de Nissan Qashqai of Micra. 
De kleurrijke Tutti Milano horloges 
zijn voor de echte trendsetters. Ze 
zijn hip, vrolijk, sportief en water-
dicht. De horloges van Tutti Milano 
zijn door hun design goed te com-
bineren met elke outfit en kunnen 
daarom eigenlijk niet ontbreken in 
ieders collectie. Meer informatie is 
te vinden op www.autobedrijf-nieu-
wendijk.nl.

Nu kaarten reserveren!
Wijn proeven voor goed 
doel in Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 22 sep-
tember vanaf 17.30 uur presente-
ren Ronde Tafel 110 de Meerlan-
den en Wittebol Wijn met trots de 
primeur van De Wijntafel: een jaar-
lijks terugkerende wijnproeverij ten 
behoeve van Stichting MS (Multiple 
Sclerose) Research. Dit evenement 
voor het goede doel wordt gehou-
den in de Historische Tuin Aalsmeer. 
Het wordt een avond vol heerlijke 
wijn en spijs combinaties. Tijdens 
de wijnproeverij zal er een uitge-
breide selectie van bijzondere wij-
nen gepresenteerd worden. Alle wij-
nen zijn direct te bestellen en wor-
den geleverd door Wittebol Wijn. De 
volledige winst van de wijnverkoop 
gaat naar Stichting MS Research. 
Na de wijnproeverij wordt er onder 
leiding van een veilingmeester een 
bijzondere veiling gehouden. De 
kavels worden ter beschikking ge-
steld door verschillende onderne-
mers uit Aalsmeer en de leden van 
de Ronde Tafel. De opbrengst van 
de veiling komt eveneens ten goe-
de van Stichting MS Research. De 
leden van Ronde Tafel 110 de Meer-
landen komen uit Aalsmeer en om-
streken. De Ronde Tafel is een ac-

tieve en inspirerende organisatie die 
zich regelmatig inzet voor de maat-
schappij. Een van de leden heeft 2 
jaar geleden de diagnose MS (Mul-
tiple Sclerose) gekregen. Omdat hij 
en nog vele andere MS patiënten 
nog jaren actief willen kunnen zijn 
zet de Ronde Tafel zich in om on-
derzoek naar de bestrijding van MS 
te financieren. 
Dirk van Zoolingen van Wittebol 
Wijn was direct enthousiast toen hij 
benaderd werd door de Ronde Ta-
fel en hoefde niet lang na te den-
ken over zijn sponsordeelname. De 
combinatie van het goede doel, de 
locatie en het concept maakte dat 
van Zoolingen de naam van Witte-
bol graag wilde verbinden aan dit 
jaarlijks terugkomende evenement. 
Ook de zeer fraaie Historische Tuin, 
gelegen aan het Praamplein, bleek 
meer dan bereid om haar locatie ter 
beschikking te stellen gedurende 
deze bijzonder avond. Kaarten kos-
ten 10 euro per stuk en zijn voor-
af te verkrijgen bij Wittebol Wijn in 
de Ophelialaan 116 of per e-mail te 
reserveren via dewijntafel@gmail.
com. Er zijn maximaal 100 kaarten 
beschikbaar.

Opening De Boom Amstelland
Aalsmeer - Het nieuwe cursus-
seizoen start weer. Daarom zal De 
Boom Amstelland in Aalsmeer op 
zaterdag 1 september en zondag 9 
september haar deuren weer ope-
nen en kunnen belangstellenden 
kennis maken met het ruime be-
kende aanbod en diverse nieuwe 
activiteiten op gebied van gezond-
heid, persoonlijke groei en spiritu-
aliteit. Tijdens de braderie op za-
terdag 1 september wordt infor-
matie gegeven in de kraam in de 
Zijdstraat voor de Hema en desge-
wenst kunnen bezoekers een kijk-
je komen nemen in het cursuscen-
trum zelf, gevestigd boven de Hema. 
Op zondag 9 september zullen tus-
sen 10.00 en 17.00 uur verschillen-
de gratis workshops worden gege-
ven in de grote cursusruimte van De 
Boom. De kraam tijdens de brade-
rie en de open dag zijn bedoeld om 
kennis te maken met de docenten/
behandelaars en het aanbod van De 
Boom Amstelland. De enthousias-
te medewerkers hebben allen als 
wens om mooie diensten aan te bie-
den aan mensen die gezond en ef-
fectief in het leven willen (blijven) 
staan en een goede balans nastre-
ven tussen lichaam en geest of ge-
woon behoefte voelen aan ontwik-
keling van zichzelf. “De Boom Am-
stelland is eerder dit jaar ontstaan 
vanuit de positieve reacties die we 
kregen op ons verruimde aanbod 
aan yoga, meditatie en persoonlijke 
groei cursussen”, aldus initiatiefne-
mers Tom Verlaan en Hedwigh Ver-
bruggen-Letty. “Daarop zijn we con-
tact gaan zoeken met andere erva-
ren professionals die aanverwan-
te lessen, workshops, behandelin-
gen en activiteiten op gebied van 
gezondheid, persoonlijke groei en 
spiritualiteit aanbieden. We wilden 
graag een compleet pakket samen-
stellen, zodat er voor elk wat wils 
is. Hieruit is De Boom Amstelland 
ontstaan, een centrum voor de re-
gio Amstelland (Aalsmeer, Hoofd-
dorp, Amstelveen en Uithoorn). We 

zijn nu met een kernteam van ne-
gen professionals. Een officiële ope-
ning was er nog niet. En wat is er 
passender dan dit te doen aan het 
begin van een nieuw cursussei-
zoen. Op 9 september vindt daar-
om om 14.00 uur een officiële ope-
ning plaats door een speciale gast, 
die ook zal deelnemen aan de mind-
fulness en meditatielessen. Zo wil-
len we op ludieke wijze ons centrum 
‘inwijden’. We houden nog even ge-
heim wie het is. We zijn er in elk ge-
val wel heel erg verheugd over dat 
‘hij’ erbij is”, vertelt het tweetal. De 
meeste docenten/behandelaars ko-
men uit de omgeving en zijn waar-
schijnlijk bij velen al bekend van-
uit hun eigen praktijk, zoals Kitty 
Opdam (Reconnection en Massa-
ges), Anja Koek (Hatha Yoga), Fran-
cien Goudsbloem (Integrale Yoga 
en Mindful Coachen), Louise Nico-
laï (Mesologie), Margriet Verhagen 
(Leela Kinder Yoga), Annelies Ver-
hoeff (Voetreflexologie en Massa-
ges), Debby Albers (Counselling) en 
initiatiefnemers Hedwigh Verbrug-
gen-Letty (Training, Coaching & Op-
tredens) en Tom Verlaan (Raja Yo-
ga Aalsmeer). Tijdens de open dag 
kan met een deel van het aanbod 
kennis gemaakt worden in gratis 
workshops: Raja Yoga, Pranic Hea-
ling, Meditatie en Mindfulness, Re-
connection en ditmaal een lezing 
over een diepgaand thema: Over le-
ven en dood. Tevens kunnen bezoe-
kers deze dag weer profijt hebben 
van een gratis vitaliteitstest. Ook 
voor mensen die interesse hebben 
in de overige activiteiten, zoals an-
dere vormen van yoga (Hatha, Mid-
life, Chakra) voor volwassenen of 
kinderen, cursus persoonlijke groei, 
voetreflexologie, holistische massa-
ge, familieopstellingen, Reiki, klank-
healing-concerten, lezingen, thema-
avonden, etc. staat de koffie/thee 
klaar! De open dag is vrij toeganke-
lijk en vooraf aanmelden is niet no-
dig. Meer informatie via www.de-
boomamstelland.nl. 

Open dag bij Nicky Markslag
Aalsmeer - Op zaterdag 1 septem-
ber van 12.00 tot 17.00 houdt bloem-
theater Nicky Markslag een open 
dag om het nieuwe seizoen in te lui-
den in haar studio aan de Ophelia-
laan 179a. 

Belangstellenden mogen meedoen 
aan een gratis workshop (wel graag 
via website of telefonisch aanmel-
den in verband met inkoop van 
spullen). De deelnemers mogen een 
leuke hoed decoratie of een boe-
ketje maken. Natuurlijk ook leuk 
om mee te flaneren op de brade-
rie of bij de verlichte botenshow za-
terdag! Verder worden deze dag di-
verse bloemsierkunststijlen gede-
monstreerd door diverse collega’s 
en leerlingen. Ook wordt uitgelegd 
wat er aan workshops door het jaar 
heen wordt gegeven en wie zich op 

1 september opgeeft, profiteert van 
het open-dag voordeel! Voor infor-
matie en opgave: Nicky Markslag, 
tel. 06-51451244.

Van links naar rechts: Herma Lodders (VVD), Gijs Kok (FloraHolland), Johan 
Houwers (VVD) en Eveline Herben (VBN).

Werkbezoek kamerleden 
VVD aan FloraHolland
Aalsmeer - Donderdag 23 augus-
tus heeft een delegatie van de VVD 
bestaande uit de kamerleden Hel-
ma Lodders en Johan Houwers en 
kandidaat kamerlid Pieter Litjens, 
een werkbezoek gebracht aan Flo-
raHolland in Naaldwijk. Aansluitend 
bezochten zij kwekerij Zeurniet. Het 
bezoek stond onder andere in het 
teken van innovatie en duurzaam-
heid. Naast een rondleiding bij de 
veiling, zijn de initiatieven van Flo-
raHolland rondom het boren naar 
aardwarmte aan bod gekomen. In 
Naaldwijk lopen we voorop met de-

ze innovatieve manier om duurza-
me energie op te wekken. Ook is 
de noodzaak van herstructurering 
voor innovatie bediscussieerd. Tij-
dens het bezoek aan rozenkweke-
rij Rosa Natura werd aandacht be-
steed aan de bijzondere aanpak van 
deze kweker bij gewasbescherming. 
Daarnaast is gesproken over het 
belang van de sector voor de Ne-
derlandse economie en het belang 
van de EU en de Euro voor de sec-
tor. Ook zijn zowel de kansen als de 
bedreigingen voor de Nederlandse 
sierteelt aan de politici voorgelegd

Lessen meditatie, mindfulness 
en ontspanning in Aalsmeer
Aalsmeer - “Velen van ons leiden 
een veeleisend bestaan. Werk, kin-
deren, relatie, een druk sociaal le-
ven, het vraagt allemaal veel aan-
dacht en energie. Om effectief en 
gezond te blijven in deze hectiek, is 
het essentieel regelmatig even een 
(korte) time-out te nemen. Daardoor 
kun je dicht bij jezelf blijven en ben 
je beter in staat om tijdig ‘overload’ 
signalen op te pikken die je lichaam 
afgeeft”, vertelt docente Hedwigh 
Verbruggen-Letty, die vanaf 24 en 
26 september weer ‘lessen Medi-
tatie- en Ontspanningstechnieken’ 
aanbiedt. “Mediteren is eenvoudig 
gezegd het hebben van minder (sto-
rende) gedachten en emoties, waar-
door er ruimte ontstaat voor nieu-
we energie, intuïtieve (voor)gevoe-
lens en lichamelijke ontspanning. 
Vele onderzoeken hebben aange-
toond, dat dit helpt je geest en li-
chaam te ontspannen, met een po-
sitief effect voor je mentale kracht 
en fysieke gezondheid”, vervolgt 
Hedwigh, die er zelf al 20 jaar erva-
ring in heeft, hier breed voor is op-
geleid in Nederland en zelfs in India, 
en er al 8 jaar les in geeft. Tijdens 
de lessen wordt kennis gemaakt 
met eenvoudige technieken, die je 
(soms in slechts een paar minuten 
of zelfs onmiddellijk) in een staat 
van ‘puur zijn’ brengen. Er zijn twee 
programma’s. Een voor beginners 
en een voor gevorderden. “Deelne-
mers variëren in mijn groepen qua 
leeftijd van begin 30 tot midden 70. 
Mannen en vrouwen. Zogenaam-
de zoekers, maar ook mensen die 
juist heel nuchter zijn en niets heb-
ben met zweverigheid. Velen ge-

ven aan dat hun nachtrust verbe-
tert. Mensen komen tijdens de les-
sen (soms voor het eerst sinds hele 
lange tijd) weer echt totaal tot rust. 
Het lijkt tegenstrijdig, maar sommi-
gen krijgen ‘mooie creatieve idee-
en binnen’ als ze oefeningen doen 
waarbij ze ‘bewust ontspannen en 
stil zijn’”, legt Hedwigh verder uit. 
De lessen worden twee wekelijks op 
maandag- en woensdagavond ge-
geven bij De Boom Amstelland in de 
Zijdstraat 72a. Start 24 en 26 sep-
tember. Tijdens de open dag van De 
Boom op 9 september zal Hedwigh 
om 13.00 uur een gratis proefles ge-
ven (vooraf aanmelden is niet no-
dig). Meer info over de lessen is te 
vinden op www.hedwigh.com. Aan-
melden kan via info@hedwigh.com 
of 06-54706958.

Ook zondag open!
Oude jeans of jas is geld 
waard bij Big L
Aalsmeer - Om de start van het 
nieuwe seizoen goed te beginnen 
geeft Big L dit weekend korting op 
een nieuwe jeans en/of jas. Tegen in-
levering van een oude broek of jas, 
wordt korting op een nieuw kleding-
stuk gegeven. Tegelijkertijd steunen 
kopers hiermee het goede doel. Big 
L heeft namelijk gekozen om alle kle-
ding te doneren aan het Leger des 
Heils. Twee vliegen in één klap dus. 
De actie kent vier verschillende kor-
tingbedragen. Bij besteding tot 50 eu-
ro van een nieuwe jeans of jas wordt 

10 euro korting gegeven. Koop je een 
broek of jas tussen de 50 en 100 euro 
dan wordt 20 euro korting gegeven. 
Wie een nieuwe broek of jas koopt 
die een waarde heeft van 100 tot 150 
euro krijgt 25 euro korting en bij een 
broek of jas ter waarde van meer dan 
150 euro wordt 35 euro korting ge-
geven. De korting geldt alleen tegen 
inlevering van een oude broek of jas. 
Vanwege de actie is BigL aanstaan-
de zondag 2 september ook geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. Lekker ont-
spannen shoppen op de zondag. 
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Broer en zus actief in politiek
Aalsmeer - Broer en zus Rob-
bert-Jan en Marieke van Duijn kij-
ken vooruit naar de verkiezingen 
op 12 september en zij hebben al-
lebei, ondanks hun jeugdige leeftijd 
al een behoorlijke staat van politie-
ke dienst opgebouwd. Robbert-Jan 
is 25 jaar en gemeenteraadslid CDA 
Aalsmeer sinds 2010, Lid Stadsre-
gioraad Amsterdam, medeoprichter 
CDJA Aalsmeer en student Theolo-
gie PThU Utrecht
Marieke van Duijn, is 31 jaar en is 
kandidaat-Kamerlid nummer 70 
voor de PvdA, bestuurslid PvdA bij 
het Gewest Noord-Holland, be-
stuurslid PvdA Aalsmeer en tevens 
PACT Aalsmeer en relatiebeheerder, 
landelijk lobbyist voor Landschaps-
beheer Nederland

Waarom is politiek voor jou, als jon-
gere, belangrijk? 
Robbert-Jan: ”Ik vind het belangrijk 
dat er meer solidariteit is tussen ge-
neraties. De discussies over de AOW 
leeftijd en de langstudeer boete zijn 
daar goede voorbeelden van. Ik zit 
niet alleen in de politiek om voor 
mijn eigen belangen op te komen, 
maar juist ook voor anderen. In de 
politiek probeer ik zoveel mogelijk 
te kijken naar de kracht van de sa-
menleving. Mensen kunnen veel zelf 
en het belangrijkste sociale vangnet 
is volgens mij een sterk sociaal net-
werk. Clubs, verenigingen en ker-
ken kunnen bijdragen aan het ver-
sterken van dit netwerk, vrijwilligers 

zijn dus ook van groot belang. Het is 
aan de politiek om deze groepen te 
ondersteunen, zij kunnen zelf heel 
veel doen voor de samenleving en 
weten vaak het best hoe dat moet!” 
Marieke: “In mijn opvoeding heb ik 
altijd meegekregen dat het belang-
rijk is om idealen te hebben en daar 
ook in te geloven. Daarnaast vind ik 
het heel interessant om naar de me-
ning van vele verschillende mensen 
te luisteren en boodschappen hier-
uit over te brengen aan de politiek. 
En daarnaast ook op te komen voor 
kwetsbare, maar zeer waardevolle 
belangen, zoals bijvoorbeeld groen 
en een gezonde leefomgeving. Ik 
wil graag bijdragen aan een bete-
re en eerlijkere samenleving, poli-
tiek is daarvoor geen doel, maar een 
middel.”

Wat kan er beter voor wat betreft het 
politieke proces en welke oplossing 
heb je daar zelf voor in gedachte?
Marieke: “Verschillen lijken steeds 
groter te worden terwijl de roep om 
samenwerking juist noodzakelijker 
wordt. Doordat partijen in de me-
dia steeds verder uit elkaar lijken te 
liggen, heeft dat ook zijn invloed op 
de maatschappij. Het lijkt soms of 
mensen meer tegenover elkaar ko-
men te staan en dat vind ik erg om 
te zien. Want juist in deze onzeke-
re tijden hebben we elkaar juist no-
dig en is een hechte samenleving 
erg belangrijk. Maar politieke par-
tijen en personen zouden hier ook 

het goede voorbeeld in moeten ge-
ven. Ze moeten minder bezig zijn 
met ‘wie de grootste wordt’, maar 
meer met dat het de goede kant op 
gaat met Nederland en uiteindelijk 
met de hele samenleving. Want el-
ke partij heeft wel iets waar je je in 
kan vinden en bij de ene is dat meer 
dan bij de ander. Maar het zou zo 
veel beter werken als politici meer 
op zoek gaan naar de overeenkom-
sten, in plaats van steeds maar de 
verschillen te benadrukken.” Rob-
bert-Jan: “Wat beter kan in het po-
litieke proces is het vertrouwen van 
de politiek in de kracht van de sa-
menleving. Als we willen dat de bur-
ger haar vertrouwen in de politiek 
weer terugkrijgt zal de politiek eerst 
eens wat meer vertrouwen moe-
ten geven aan de burger. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld 
Eigen Krachtconferenties, zoals die 
onder meer in de jeugdzorg worden 
toegepast. Het uitgangspunt daar-
van is van een verbluffende een-
voud: eigenaren van problemen zijn 
in principe ook bezitters van oplos-
singen. Wie dit uitgangspunt conse-
quent doordenkt kan daarmee aan-
pak van overheden en instituties 
drastisch omvormen, geld bespa-
ren en de kracht van de samenle-
ving vinden. De aanpak op het ter-
rein van veiligheid, opvoeding, on-
derwijs, armoede, werkgelegenheid 
kan zo ook in Aalsmeer vele malen 
effectiever als niet langer het op-
lossende vermogen van instituties 
maar de eigen kracht van burgers 
centraal komt te staan. De huidige 
bezuinigingen zie ik dan ook niet al-
leen maar als iets slechts, maar juist 
als een unieke kans om vertrouwen 
te tonen in de kracht van de sa-
menleving.” Marieke: “Inderdaad, de 
kracht van de samenleving is zo be-
langrijk. Dat zie ik ook in mijn werk 
voor Landschapsbeheer Nederland 
met zoveel enthousiaste en zeer be-
trokken vrijwilligers. En naast die ei-
gen kracht en het ‘luisteren’ naar de 
samenleving heeft de regering ook 
nog een taak als het gaat om de 
langere termijn. Mede door de korte 
regeerperiodes en alle hectiek soms 
vanwege twitter en andere socia-
le media, wordt er vaak teveel in de 
waan van de dag geregeerd. Dit ter-
wijl we over 20 jaar ook nog een ge-

zonde leefomgeving willen. Een re-
gering moet dus soms ook zijn zo-
als je ouders: Luisteren en begrip 
tonen, maar ook maatregelen door-
voeren waar niet iedereen nu op zit 
te wachten, maar waarvan we later 
stiekem toch erg blij zijn dat het ge-
beurd is.”

Welke (korte) boodschap zou je aan 
mensen willen meegeven die nog 
twijfelen of ze überhaupt gaan stem-
men? 
Robbert-Jan: “41 Procent van de 
jongeren onder de 25 stemt niet en 
dit vind ik ontzettend jammer. Het 
zou goed zijn als meer jonge poli-
tici de stem van de jongeren kun-
nen laten horen, in Den Haag, in de 
provincie en op het gemeentehuis. 
In de gemeentepolitiek heb ik de af-
gelopen twee jaar mijn best gedaan 
voor de Aalsmeerse jeugd en heb ik 
laten zien dat een stem er wel de-
gelijk toe doet.” Marieke: “Onze oma 
zegt altijd: Erger je niet, verwonder 
je slechts. En als je je verwondert, 
probeer er dan zelf wat aan te doen, 
ook al is je invloed soms nog mi-
nimaal, het is altijd beter dan niets 
doen (en geeft meestal ook een 
beter gevoel). En verder: geloof in 
waar je voor staat en ga ervoor!”

Wat zou je elkaar nog willen meege-
ven? 
Marieke: “Ik vind het mooi om te 
zien hoe Robbert zo betrokken is 
bij de samenleving en zich inzet 
voor waar hij in gelooft. We spre-
ken elkaar regelmatig en houden 
elkaar scherp. En ik hoop dat hij 
mij blijft betrekken als sparringpart-
ner en dat hij nog veel goed werk 
kan doen, waar en op welke manier 
dan ook, ik ben sowieso een trot-
se zus.” Robbert-Jan: “Samen kun-
nen we meer’ is het thema van de 
CDA-campagne. Dit is ook van toe-
passing op ons als jonge politi-
ci. We zijn het misschien niet altijd 
met elkaar eens maar proberen ver-
der te kijken dan alleen de verschil-
len en kijken ook naar de overeen-
komsten.” Marieke: “En daar kan ik 
me alleen maar bij aansluiten.” Rob-
bert-Jan met een knipoog: “En ui-
teraard wil ik Marieke zaterdag nog 
wel een stemadvies geven! Je bent 
zaterdag van harte welkom bij de 
CDA kraam op de braderie om een 
lekker pannenkoek te eten en een 
écht goede politieke boodschap te 
horen!”

D66 wil zorg dicht in de 
buurt, ook in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dag bezocht Pia Dijkstra (Twee-
de Kamerlid D66) deze regio om de 
standpunten van D66 voor de ge-
zondheidszorg toe te lichten. Tijdens 
de thema-avond ‘zorg en terugke-
ren op de arbeidsmarkt’ in Hoofd-
dorp ging Pia Dijkstra met D66 le-
den en andere geïnteresseerden uit 
de regio in gesprek over het verbe-
teren van de zorg. Isabelle Lebroc-
quy vertelde die avond over haar 
succesvolle strijd tegen kanker en 
haar ervaringen bij het terugkeren 
op de arbeidsmarkt. Volgens Pia 
Dijkstra is gezond leven en gezond 
oud worden voor D66 een groot 
goed. “Maar de zorgkosten stijgen, 
niet alleen omdat wij steeds ouder 
worden of vanwege steeds duurde-
re medische oplossingen, maar ook 
door de manier waarop de zorg is 
georganiseerd. De uitdaging voor 
de toekomst is onze gezondheids-
zorg toegankelijk, goed en betaal-
baar te houden. Zodat mensen die 
echt zorg nodig hebben, altijd op de 
juiste behandeling of ondersteuning 
kunnen rekenen.” Pia Dijkstra ver-
telde dat D66 dat wil bereiken met 
meer zorg in de buurt, door voorko-
men in plaats van genezen en door 
patiënten meer zelfredzaam te la-
ten worden met meer eigen verant-
woordelijkheid. Uitgangspunt is dat 
de zorg rond de mens wordt geor-
ganiseerd en niet de mens rond de 
zorg. Dit sluit naadloos aan bij de 
voorstellen van PACT Aalsmeer, het 
lokale samenwerkingsverband van 
PvdA, GroenLinks en D66. D66 wil 
ook in Aalsmeer de basiszorg zo 
dicht mogelijk bij mensen organise-

ren, hen de regie geven over hun ei-
gen zorg. D66 wil dat er in elke wijk 
een plek is voor ambulante behan-
delingen, met een wijkverpleegkun-
dige als aanspreekpunt en een con-
sultatiebureau en servicepunt waar 
mensen terecht kunnen met vragen 
over welzijn, wonen, opvoeden en 
opgroeien en ouder worden. Door 
samenwerking tussen de huisarts, 
specialisten, de wijkverpleegkun-
dige en welzijn in de wijk ontstaat 
de beste mix van zorg tegen zo laag 
mogelijke kosten. D66 wil bevorde-
ren dat mensen op eigen kracht met 
de hulp van familie, vrienden, buren 
en vrijwilligers, zelfredzaam kunnen 
zijn, zodat zij bijvoorbeeld proble-
men in het gezin of bij het opvoe-
den zelf kunnen oplossen of zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wo-
nen. Pas als dat niet lukt, moet laag-
drempelige professionele hulp zo 
dicht mogelijk in de buurt beschik-
baar zijn, voor kinderen beginnend 
op school. D66 heeft verder uitge-
sproken standpunten over innovatie 
in de zorg: verbetering van de kwa-
liteit en doelmatigheid van zieken-
huizen en specialisten, de werkwijze 
van zorgverzekeraars de basisverze-
kering, hervorming van de AWBZ, 
de rol van sport in het voorkomen 
van problemen etc. Meer informatie 
over de standpunten van D66 zijn te 
vinden op www.D66.nl/verkiezings-
programma. Natuurlijk kunnen ook 
leden van het D66 Aalsmeer cam-
pagneteam aangesproken worden 
in het centrum van Aalsmeer tijdens 
de braderie op zaterdag 1 septem-
ber en tijdens de pramenrace op za-
terdag 8 september. 

Foto v.l.n.r: John Nederstigt (D66 Wethouder Haarlemmermeer), Pia Dijkstra 
(D66 Tweede Kamerlid), Denise Abbas (D66 fractieleider Haarlemmermeer) 
en Isabelle Lebrocquy.

Gratis pannenkoeken op braderie
CDA-top met Sybrand Buma 
en Mona Keijzer in Aalsmeer 
Aalsmeer - De CDA-top met Sy-
brand Buma, Mona Keijzer en kan-
didaten voor de Tweede Kamer uit 
Noord-Holland komt zaterdagmid-
dag 1 september naar Aalsmeer. In 
de veilingzaal van de Historische 
Tuin worden CDA-prominenten ge-
veild voor een goed doel en zal Ke-
ijzer een nieuwe roos haar naam ge-
ven: Rosa Terra ‘Mona’. 

Het bezoek van het complete cam-
pagneteam wordt afgerond in Gale-
rie Sous-Terre, waar de CDA’ers ook 
het vuurwerkspektakel en de verlich-
te botenshow bijwonen. En de hele 
dag zijn er gratis pannenkoeken te 
halen bij de CDA-stand op de tradi-
tionele braderie. Voor de verkiezin-
gen van een nieuwe Tweede Kamer 
op 12 september bezoekt het CDA-
campagneteam alle provincies. Za-
terdag 1 september staat Noord-
Holland op het programma. De af-
deling Aalsmeer van het CDA is er-
in geslaagd lijsttrekker Sybrand Bu-
ma, running mate Mona Keijzer 
en alle Noord-Hollandse kandida-
ten te strikken voor een bezoek aan 
Aalsmeer. In de historische veiling-
zaal wordt om 18.00 uur een vei-
ling gehouden, waar bezoekers kun-
nen bieden op de inzet van Sybrand 
Buma, gedeputeerde Jaap Bond van 
Noord-Holland en wethouder Ad 
Verburg van Aalsmeer. 

Deze veiling bij opbod wordt geleid 
door de bekende Amsterdammer Si-
mon Willing, voormalig bloemen-
handelaar. En via de veilingklok is er 
een veiling van bloemen en planten, 
waarop ook alle bezoekers van de 
manifestatie kunnen meebieden. De 
opbrengst van dit veilingevenement 
is bestemd voor het Jeugdsport-
fonds Aalsmeer. Tijdens het bezoek 
aan de Historische Tuin geeft Mona 
Keijzer, running mate van lijsttrek-
ker Sybrand Buma, haar naam aan 
een nieuwe roos: ‘Mona’. Deze roos 
is veredeld door het wereldwijd ac-
tieve veredelingsbedrijf van rozen en 
gerbera’s Terra Nigra, dat is geves-
tigd in Kudelstaart. “De roos ‘Mo-
na’ is een belofte en dat past goed 
bij de naamgeefster’’, aldus directeur 
Peter Boerlage van Terra Nigra. “En 
wij willen het bezoek aan Aalsmeer 
hiermee ook een Kudelstaarts tintje 
geven’’, aldus voorzitter Hermen de 
Graaf van de plaatselijke CDA-afde-
ling.

Aandacht voor samenleving
De CDA-delegatie met lijsttrekker 
Sybrand Buma en de Noord-Hol-
landse kandidaten Mona Keijzer (nr. 
2), Michel Rog (nr. 5 uit Haarlem), 
Pieter Heerma (nr. 11 uit Purmerend), 
Marieke van der Werf (nr. 17 uit Am-
sterdam), Merlijn Snoek (nr. 35 uit 
Haarlem) en Jan Kramer (nr. 50 uit 
Langedijk) bezoekt na de manifesta-
tie in de Historische Tuin het Zorg-
centrum Aelsmeer. 

Daarna staat de ‘Kunstbeleving aan 
de Westeinderplassen’ in Galerie 
Sous-Terre op het programma. Ver-
volgens wordt het bezoek afgerond 
tijdens het vuurwerk bij de beken-
de Watertoren van Aalsmeer, waar 
ook de verlichte botenshow langs 
vaart. Voordat de CDA-karavaan in 
Aalsmeer arriveert, zijn CDA-leden 
actief op de jaarlijkse braderie met 
een kraam vlakbij Korenmolen De 
Leeuw. Daar kunnen kinderen een 
gratis pannenkoek krijgen. Fractie-
leden, wethouder en bestuursleden 
flyeren de net verschenen folder ‘Sa-
men kunnen we meer – Floreer in 
Aalsmeer’. 

Hierin zijn de resultaten samenge-
vat die het CDA in Aalsmeer in de 
afgelopen twee jaar heeft gereali-
seerd. “Die resultaten zijn bereikt in 
samenwerking met vele partijen, in 
een solide coalitie. ‘Samen kunnen 
we meer’ is het thema van de CDA-
campagne. Dat sluit mooi aan’’, vindt 
De Graaf.

Sybrand Buma komt 1 september 
met het CDA-campagneteam naar 
Aalsmeer.

Regen en wind spelbreker
‘Muziek aan de Westeinder’ 
verplaatst naar Dorpshuis
Kudelstaart - Het had zo mooi kun-
nen zijn, de locatie voor ‘Muziek aan 
de Westeinder’, die gepland was in 
de Fortbocht op het water. Helaas 
gooide het slechte weer zaterdag-
avond voor roet in het eten. Door 
de fikse regenbuien en wind zag de 
organisatie er vanaf om het buiten-
project af te lasten en gekozen werd 
om het licht klassieke concert in het 
Kudelstaartse Dorpshuis te laten 

plaatsvinden. Daar was het even na 
half acht volgestroomd met klassie-
ke muziekliefhebbers. Het publiek 
kreeg waar het voor was gekomen: 
een prachtig concert dat heel divers 
was. Het publiek genoot en zat lek-
ker droog. Muziek aan de Westein-
der is een initiatief van Rotary club 
AMU, de opbrengst van de toe-
gangskaarten komt ten goede aan 
Kunstcentrum de Hint.

Plateau Hornweg in de maak
Aalsmeer - De kruising Hornweg 
met de Willem Alexanderstraat is 
gesloten voor gemotoriseerd ver-
keer. Anderhalve week geleden zijn 
werkzaamheden gestart om hier 
een plateau aan te brengen. Fietsers 
kunnen overigens wel langs de krui-

sing. Het plateau is snelheidsrem-
mend en moet bewoners een veili-
ger gevoel geven; hier werd name-
lijk veel te hard gereden, zo is ge-
constateerd. 
Het plateau moet uiterlijk maandag 
3 september klaar zijn.

Prachtige zonnebril voor Barbara Vreken bij NicO Optiek.

Meerbode prijzenfestival
Zonnebril voor Barbara
Aalsmeer - Het heeft dit jaar nog-
al wat voeten in aarde gehad om 
de prijswinnaars van het Tour de 
France Meerbode Prijzenfestival 
binnen normale termijnen te kun-
nen huldigen, de vakantieperio-
de speelde daarbij parten. De afge-
lopen week is de redactie er weer 
op uitgetrokken om twee winnaars 
te huldigen. Barbara Vreken, woon-
achtig op het Weteringplantsoen 8, 
had er graag een ritje naar het Pol-
dermeesterplein in winkelcentrum 
Nieuw-Oosteinde voor over om op 
bezoek te gaan bij NicO Optiek en 
zij bleken geen onbekenden van el-
kaar te zijn. Het plein was een paar 
dagen eerder al in feeststemming 
gebracht door de speciale Carwash-
actie van de handbal jeugd van FI-
QAS Aalsmeer en deze feestvreug-
de werd nog eens doorgezet door 
Barbara Vreken toen zij een merk-
zonnebril mocht uitzoeken. De keu-
ze was, mede door de grote ver-
scheidenheid niet al te gemakke-
lijk, maar een goed advies en diver-

se blikken in de spiegel deden hun 
werk uitstekend en uiteraard is dit 
op een plaatje vastgelegd. 

Feestweek
Voor Jan v.d. Wal, woonachtig aan 
de Mr. Jac. Takkade 5a, geldt dat 
het grote feest nog moet gaan be-
ginnen. Hij wist beslag te leggen op 
twee maal een passepartout voor 
de komende feestweek en de toe-
gangsbewijzen zijn inmiddels op de 
plaats van bestemming aangeko-
men. Afgesproken is, dat in een van 
de komende edities in het kort zal 
worden weergegeven hoe het feest 
is geweest. De organisatie verdient 
dit en daar wordt dan ook graag 
medewerking aan verleend. Rest 
nu nog één winnaar en deze hoopt 
de Meerbode komende week in het 
zonnetje te kunnen zetten. De re-
dactie wil alle deelnemers en prij-
zenschenkers bedanken voor hun 
geweldige medewerking om het 
Prijzenfestival tot een succes te ma-
ken.



Aalsmeer - De oudere leden van 
de PvdA Aalsmeer roepen op vooral 
op lijsttrekker Diederik Samsom te 
gaan stemmen op 12 september. In 
de tuin bij Nico Borgman zijn zij het 
eens, Lena Borgman, Jelle Stelling-
werf en Nels de Vries: Samsom als 
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Twee verdachten 
aangehouden 
Uithoorn - Twee 18-jarige man-
nen uit Uithoorn zijn dinsdagavond 
21 augustus rond half zes op de 
Van Eedenlaan in Uithoorn aange-
houden na een korte achtervolging. 
Op de provinciale weg N201 zagen 
agenten een grijze Audi gevaarlijk 
rijgedrag vertonen. Hierop werd de 
achtervolging ingezet. De bestuur-
der van de Audi negeerde een rood 
stoplicht op de Arthur van Schen-
dellaan waarbij een groepje fiet-
sers net niet werd geschept. De Au-
di reed met hoge snelheid via de 
Willem Klooslaan richting de Van 
Eedenlaan. Hier verloor de bestuur 
de macht over het stuur en kwam 
de auto tot stilstand. De verdachten 
renden weg, maar konden snel wor-
den aangehouden. Zowel het ken-
teken als de Audi stonden als ge-
stolen geregistreerd. Het recher-
cheteam vraagt het groepje fiet-
sers en andere getuigen die de Audi 
hebben zien rijden of de verdachten 
hebben zien lopen contact op te ne-
men met de politie via 0900 – 8844. 
Anoniem bellen kan ook via Meld 
Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Verdraagzaamheid fietsers en 
voetgangers in de Zijdstraat
Naar aanleiding van de ingezonden 
stukjes met als onderwerp: fietsers 
en voetgangers in de Zijdstraat, wil 
ik dit ‘probleem’ nu ook eens van de 
kant van de zich aan de verkeers-
regels houdende fietsers belichten.

Als je op leeftijd bent en je kunt be-
ter fietsen dan lopen is het toch wel 
prettig als je je per fiets door de 
Zijdstraat kunt verplaatsen. Als de 
voetgangers nu eens òf links van 
de weg lopen (en niet midden op de 

weg) òf rechts en niet zonder te kij-
ken van rechts naar links gaan, dan 
zou dat al heel wat irritatie wegne-
men. Datzelfde geldt uiteraard voor
de fietsers en als beide groepen zich 
een beetje verdraagzaam opstel-
len, moet het mogelijk zijn dat zo-
wel fietsers als voetgangers de Zijd-
straat kunnen blijven gebruiken. 
 
G. van Leeuwen, 
Aalsmeerderweg, Aalsmeer.
d.van.leeuwen@live.nl.

ingezonden

PvdA: Iedereen telt mee!

Oosteinderweg weer overleefd…
Wat is het toch vervelend voor au-
tomobilisten, als je over de Oost-
einderweg moet. dan heb je van die 
vervelende mensen, je noemt ze ook 
wel fietsen. Hoe halen ze het in hun 
hoofd om daar te gaan fietsen? Die 
lui fietsen altijd in de weg, je moet 
erachter blijven, als er een tegenlig-
ger aankomt of (en dat gebeurt veel 
vaker) je doet vreselijk je best om er 
gauw nog even langs te gaan. Dat je 
die mensen dan bijna van hun fiets 
af rijdt, dat maakt jou niet uit, dat is 
hun probleem. 
Nu even de andere kant: automobi-
listen; het spijt mij vreselijk voor jul-
lie, maar ik woon aan de Oostein-
derweg en ik ben (ja, heel achterlijk) 
niet in het bezit van een rijbewijs en 
dat houdt in, dat ik, als ik naar mijn 
werk of naar de winkels voor mijn 
dagelijks brood moet, dan moet ik 
op de fiets, sorry. Daarbij heb ik ook 

nog kleinkinderen, (waar ik zo nu 
en dan oppas) en dan moet ik (sor-
ry, sorry) lopend met de kinderwa-
gen, jullie (verdorie) weer lastig val-
len, want de meeste auto’s staan op 
de stoep geparkeerd en dan moet ik 
(nogmaals sorry) om de auto’s heen, 
weer over de weg. Nu even echt se-
rieus, elke dag, die God geeft, dank 
ik hem op mijn blote knieën, dat ik 
de dag de Oosteinderweg weer heb 
overleefd! Dames en heren van de 
gemeenteraad, gaat u eens een 
paar keer over de Oosteinderweg 
fietsen, dan ervaart u waarschijnlijk 
wat ik bedoel en misschien (voordat 
er echt slachtoffers vallen) kunt u er 
iets aan doen!

D van der Zwart-Knetsch
Oosteinderweg 103 a
Aalsmeer
Cees404@caiway.nl 
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Dossier over ‘gemeentelijke 
gronden’ bijna afgesloten 
Aalsmeer - In december 2011 zijn 
in de gemeente zo’n 1.200 aangete-
kende brieven bezorgd bij Aalsmeer-
ders die mogelijk oneigenlijk gebruik 
maken van Aalsmeerse gronden. Dit 
was een formele stap om in kaart 
te brengen wie wel en wie niet on-
eigenlijk gebruik maakt(e) van ge-
meentelijke grond. Vele reacties van 
inwoners op dit dossier kwamen bij 
de gemeente binnen. Door het gro-
te aantal reacties dat de gemeen-
te ontving, heeft de afhandeling van 
dit onderwerp uiteindelijk iets langer 
geduurd dan verwacht. Inmiddels 
hebben echter bijna alle gebruikers 

(in een enkele situatie is nog nader 
onderzoek nodig) een beoordeling 
van de gemeente ontvangen. Met 
de gebruikers van gemeentegrond 
is gesproken over tal van details, zo-
als de verjaringstermijnen. Alle be-
roepen op verjaring zijn inmiddels 
beoordeeld. In een groot aantal ge-
vallen heeft de gemeente de grond 
te koop aangeboden; daar waar dit 
niet mogelijk was, zijn onderhouds-
overeenkomsten aangeboden. Hier-
mee wordt de eigendomssituatie 
goed geregeld en hoeven gebruikers 
geen onnodige kosten te maken om 
de grond te ontruimen. Mocht in de 

toekomst het gemeentelijk beleid 
voor de groenstroken wijzigen, dan 
kunnen deze gronden in een later 
stadium alsnog te koop worden aan-
geboden. In die gevallen waar te-
recht beroep is gedaan op verjaring, 
wordt een verklaring opgesteld door 
de gemeente Aalsmeer. Voor vra-
gen of opmerkingen over dit dossier 
kunnen inwoners zich wenden tot de 
gemeente via info@aalsmeer.nl. In-
woners die naar aanleiding van de 
berichtgeving geïnteresseerd zijn in 
de aankoop van een strook gemeen-
tegrond, kunnen zich ook via dit e-
mailadres bij de gemeente melden. 

Kruispunt voor zesde keer open...
“Dat het voor de middenstanders in 
2012 een moeilijk jaar is weten we 
allemaal, maar bij de gemeente is 
men hier duidelijk nog niet van op 
hoogte. 
Het kruispunt Zijdstraat met de We-
teringstraat is in een half jaar tijd al 
zes of is het zeven keer opgegooid. 
Ik ben de tel kwijt geraakt.

Je zou denken als je het open gooit 
dan stop je bijvoorbeeld gelijk de 
glasvezel kabel erin? De afdeling 
planning denkt hier schijnbaar an-
ders over!” 

Nero Shoes
email: info@neroshoes.nl
www.neroshoes.nl

ingezonden

Zijdstraat fietsvrij kortzichtig!
Ook ik heb de ingezonden brief ge-
lezen, waarin een moeder terecht 
boos was op de fietser die haar kind 
aanreed. Ik heb ook de daarop vol-
gende actie gevolgd om de Zijd-
straat fietsvrij te krijgen. Een actie 
die overigens niet door de moeder 
die de ingezonden brief heeft ge-
schreven gestart is, maar dat ter-
zijde. Nu deze actie door de redac-
tie van de Nieuwe Meerbode zo 
veel aandacht heeft gekregen op de 
voorpagina vond ik het tijd voor een 
ander geluid. Ik woon al jaren in de 
Dorpsstraat en volg de verkeerstro-
men in het dorp al die tijd kritisch. 
Zelf ben ik een frequent gebruiker 
van de fiets, die al jaren in het dorp 
niet meetelt. 
Daar heb ik ook mijn bezwaren over 
kenbaar gemaakt bij de behande-
ling van het AVVP voor het dorp. 
Behalve een plek om te winkelen, is 
het dorp ook voor veel mensen de 
wijk waarin zij wonen en hun kin-
deren naar school laten gaan. En 
ook boodschappen doen. Ik pro-
beer mijn kinderen op te voeden 
met de gedachte dat kleine afstan-

den op de fiets kunnen in plaats van 
met de auto. Ik merk ook dat veel 
ouders van kinderen op de Samen 
Een en de Jozefschool deze ge-
dachte delen. Voor al deze school-
gaande kinderen is er in het dorp 
geen veilige fietsroute. Het neerzet-
ten van 30 km zone bordjes maakt 
nog niet dat een straat veilig is voor 
fietsers. Wat heeft dit met de Zijd-
straat te maken? De Zijdstraat is in 
dorp de enige straat waar ik met een 
gerust hart mijn kinderen laat fiet-
sen. Alternatieven zijn de Seringen-
straat waar spiegels van auto’s wor-
den gereden of de Grundelweg, met 
de aansluiting op het Praamplein 
waar automobilisten meer bezig zijn 
met het zoeken naar een parkeer-
plek dan met fietsers. Hoewel ik mij 
ook erger aan fietsers die roekeloos 
rijden, vind ik het fietsvrij maken van 
de Zijdstraat een kortzichtige maat-
regel, waarvan ik van harte hoop, 
dat dit niet doorgaat.

K. van den Berg
Bewoner Dorpsstraat
klaskevandenberg@zonnet.nl

ingezonden

Informatieavond inkoopactie 
SamenZonneEnergie
Aalsmeer - Donderdag 6 sep-
tember organiseert de gemeente 
Aalsmeer samen met IChoosr een 
informatieavond over de gezamen-
lijke inkoopactie SamenZonneEner-
gie. ethouder Rik Rolleman van Mi-
lieu en Duurzaamheid: “Graag roep 
ik alle milieubewuste Aalsmeerders 
en Kudelstaarters met een eigen 
woning op om naar de informatie-
avond over de inkoopactie Samen-
ZonneEnergie te komen. Want hebt 
u ooit overwogen een zonnepaneel 
aan te schaffen en het niet gedaan 
omdat u niet precies wist hoe u dat 
moest aanpakken dan krijgt u nu 
de kans om alle informatie te ha-
len die nodig is om een afgewogen 
besluit te nemen. Bovendien zorgt 
de gezamenlijke inkoopactie van 
SamenZonneEnergie ervoor dat u 
het uitzoekwerk en de administra-
tieve rompslomp niet zelf hoeft te 
doen. Ook kunt u op de informatie-
avond informatie krijgen over sub-
sidiemogelijkheden door het Rijk en 

de duurzaamheidlening van de ge-
meente Aalsmeer.” Zonne-energie 
is milieuvriendelijk. Bij de omzetting 
van zonlicht naar elektriciteit komen 
nauwelijks milieubelastende stoffen 
vrij. Zon is een onuitputtelijke ener-
giebron. Voor de productie van zon-
nepanelen is wel energie nodig uit 
fossiele brandstoffen. Na drie jaar 
heeft een zonnepanelensyteem net 
zoveel energie bespaard als er no-
dig was bij de productie van de pa-
nelen. En zonne-energie is gratis. 
SamenZonneEnergie is een actie 
van 22 Noord-Hollandse gemeen-
ten, waaronder Aalsmeer, en het 
bedrijf iChoosr om gezamenlijk en 
grootschalig levering en installatie 
van zonnepanelen te verzorgen. De 
informatieavond over de gezamen-
lijke inkoopactie op 6 september 
begint om 19.30 uur in het gemeen-
tehuis op het Raadhuisplein. Van te 
voren aanmelden wordt op prijs ge-
steld en dit kan via andre.van.der.
poel@aalsmeer.

Gemeentehuis versus Raadhuis
De gemeente Aalsmeer moet een 
slordige 5 miljoen bezuinigen. Dus, 
zo is het gezegde, ‘we moeten al-
lemaal inleveren’. Het schijnt in de 
geest van deze tijd te zijn dat dan 
in de eerste plaats naar kunst en 
cultuur wordt gekeken. Dus: KCA 
(de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer) moet eraan geloven. KCA 
krijgt een subsidie van nog zo’n 
95.000 euro per jaar, daarin zijn in-
begrepen 17.000 euro huur voor het 
Oude Raadhuis (dat de gemeen-
te als eigenaar dus terugkrijgt), sa-
lariskosten van de enige werkne-
mer en alle activiteiten, zoals expo-
sities beeldende kunst, de kinder-
kunstzolder, klassieke concerten in 
de Oudkatholieke kerk, jazzconcer-
ten en cabaretvoorstellingen in Bac-
chus. 
Daarvoor in de plaats komt, als ik 
de KCA-vrijwilligster Hilde Boerdam 
mag geloven, ‘een nieuw cultuur-
punt Aalsmeer’, gevestigd op de zol-
der van de bibliotheek in de Markt-
straat. Zij schrijft: “Het bedrag dat 
de gemeente aan dat cultuurpunt 
kwijt zal zijn, bedraagt tenminste 
415.000 euro op jaarbasis. (Nieuwe 
personeelskosten voor 12,5 functie-
dagen per week, dus 100 mensuren 

zijn ongeveer 300.000 euro, de nieu-
we huisvestings- en operationele 
kosten 50.000 euro en uitvoerings-
geleden zijn geraamd op 65.000 eu-
ro. Ik denk dan: ze zijn in het ge-
meentehuis hartstikke gek gewor-
den! Wat in jaren vrijwilligerswerk is 
opgebouwd, wordt op de schroot-
hoop gegooid – en je krijgt het nooit 
meer terug. Nu het tegenwoordig 
altijd over geld schijnt te moeten 
gaan, wil ik hierbij een term uit het 
bedrijfsleven in herinnering roepen: 
goodwill. En als je die economische 
waarde in je berekening meeneemt, 
begrijp je pas wat je aan het vernie-
len bent. Ik was een paar jaar ge-
leden de Aalsmeerse dorpspolitiek 
goed zat. Maar het blijkt maar weer: 
als je je niet met politiek bemoeit, 
bemoeit de politiek zich wel met jou!
Ik stem bij de komende verkiezin-
gen zeker niet op kandidaat Lit-
jens. En misschien moet ik bij de 
gemeenteraadsverkiezingen maar 
weer op mezelf stemmen. Dan kies 
ik tenminste iemand die te vertrou-
wen is.
 
Pierre Tuning
Ophelialaan 59
ptl@euronet.nl
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Verkiezingen op 12 september!
Aalsmeer - Op woensdag12 sep-
tember vinden de verkiezingen 
van de leden van de Tweede Ka-
mer plaats. Inmiddels hebben alle 
inwoners van achttien jaar en ou-
der hun stempas bezorgd gekre-
gen. Stemmen kan in alle stemlo-
kalen in de diverse wijken in de ge-
meente, in zowel zorgcentra als in 
scholen worden stemlokalen inge-
richt. Stemmen kan de hele dag tus-
sen 7.30 en 21.00 uur. Belangrijk de-
ze dag is om de verkregen stempas 
mee te nemen naar het stemlokaal 
en, evenzo belangrijk, een identi-
teitsbewijs in de vorm van een Ne-

derlands paspoort, een identiteits-
kaart of een rijbewijs. Het ID-bewijs 
mag bij het stemmen maximaal vijf 
jaar verlopen zijn. Een kiesgerech-
tigde die geen stempas heeft ont-
vangen of de stempas kwijt is, kan 
persoonlijk een vervangende stem-
pas aanvragen bij de gemeente tot 
dinsdag 11 september 14.00 uur. 
Voor meer informatie: www.verkie-
zingen2012.nl. Nog twijfels over de 
partijkeuze? De komende week vin-
den verschillende debatten plaats 
op de televisies en uiteraard is van 
iedere partij een verkiezingspro-
gramma op internet te vinden. 

Afsluiting provinciale weg N207 
Streek - De provincie Noord-Hol-
land voert in de avond en nacht van 
2, 3 en mogelijk ook 4 september 
periodieke onderhoudswerkzaam-
heden uit aan en langs de provin-
ciale weg N207 (Leimuiderweg) in 
de gemeente Haarlemmermeer. Ge-
lijktijdig voert ProRail vanaf de N207 
werkzaamheden uit aan het spoor-
viaduct over de HSL. De N207 wordt 
daarom twee of drie avonden en 
nachten afgesloten voor het ver-
keer. Zondag 2 september van 20.00 
uur tot maandag 3 september 5.00 
uur wordt de N207 tussen rijksweg 
A4 (west) en de Valutaweg voor het 
verkeer in beide richtingen afge-
sloten. Maandag 3 september van 
20.00 uur tot dinsdag 4 september 
05.00 volgt afsluiting van de N207 
tussen de A4 (west) en de provin-

ciale weg N205 voor het verkeer in 
beide richtingen. In verband met af-
ronding van het werk is het mogelijk 
dat de weg ook nog op dinsdag 4 
september van 20.00 uur tot woens-
dag 5 september 05.00 uur afgeslo-
ten wordt voor het verkeer in beide 
richtingen. Borden geven de omlei-
dingsroutes aan. Het verkeer van en 
naar Nieuw-Vennep rijdt op zondag-
nacht via de Spoorlaan en de Ven-
neperweg en op de maandagnacht 
en eventueel dinsdagnacht via de 
Noordelijke randweg en Spoorlaan. 
Voor vragen over de werkzaamhe-
den kunnen weggebruikers en om-
wonenden bellen naar het provinci-
ale Servicepunt Wegen en Vaarwe-
gen, 0800-0200600 (gratis). Of kijk 
voor meer informatie op www.in-
foN207.nl.

Autodelen in Aalsmeer!
Aalsmeer - In Aalsmeer en Ku-
delstaart is het bedrijf ConnectCar 
actief en heeft in samenwerking met 
de gemeente op een aantal locaties 
een deelauto neergezet. Op deze lo-
caties heeft de gemeente parkeer-
plaatsen gereserveerd voor deelau-
to’s van dit bedrijf. 
Wethouder Rik Rolleman: “Ik zie het 
autodaten, ofwel autodelen, als een 
duurzame manier om het kritisch 
autogebruik te stimuleren. Het is 
vooral voor de tweede of derde au-
to een heel goed en goedkoper al-
ternatief. Daarnaast betaalt u al-
leen voor het gebruik van de auto in 
plaats van het bezit. Dat maakt het 
ook makkelijker om tussendoor ook 
eens de fiets te pakken.” Connect-
Car heeft een systeem voor het re-
serveren van de auto. Via de web-
site www.connectcar.nl geeft u aan 

op welke locatie u de auto wilt ge-
bruiken en voor welke periode. Het 
reserveringssysteem is op ieder mo-
ment van de dag bereikbaar: 24 uur 
per dag, zeven dagen in de week. 
De auto’s staan op het Drie Ko-
lommenplein, Pompplein, parkeer-
plaats in hoek bij Ophelialaan, Vis-
serstraat bij KAV autoverhuur, Flo-
ra Holland parkeerdek op veiling-
gebouw, parkeerplaats bij uitrit Ein-
steinstraat (bij winkelcentrum Ku-
delstaart), parkeerterrein Juliana-
laan bij Aalsmeerderweg, Argus-
vlinderstraat, Catharina Amalialaan 
tegenover de Mikado, Snoekbaars-
straat en Oosteinderweg 110 bij de 
Opel-dealer. Als het nodig blijkt te 
zijn, door bijvoorbeeld veel aanvra-
gen in een buurt, kunnen de loca-
ties uitgebreid of iets aangepast 
worden.

Botendieven 
aangehouden 
Rijsenhout - Woensdag 29 augus-
tus zijn twee mannen aangehouden 
die vanuit de Ringvaart een boot 
wilden stelen. Rond 3.45 uur had 
een omwonende van de Aalsmeer-
derdijk de mannen bezig gezien en 
waarschuwde de politie. Het luk-
te de twee niet om de boot op hun 
trailer te laden waarna het tweetal 
vertrok. De politie kon het duo, 29 
en 53 jaar oud uit Leiderdorp, aan 
de Leimuiderdijk in Burgerveen 
aanhouden. Zowel trailer als auto 
zijn in beslag genomen.

minister president. Nico was jaren-
lang wethouder en Jelle heeft zijn 
mooie medaille van 65 jaar lidmaat-
schap meegebracht. 
Helaas konden Anna en Mies niet 
komen, maar vertelden nog wel 
een paar anekdotes. Mies haar va-
der was secretaris van de partij in 
de Haarlemmermeer. Als zij langs 
de deuren gingen riep moeder of 
de kinderen: “Ze zijn aan de deur 
met het kiesrecht.” Dat was ooit een 
hot item. Nu gaat het over hulp aan 
ouderen die thuis willen wonen. De 
PvdA heeft daar goede ideeën over. 
Haal de wijkzuster er weer bij. El-
ke woonwijk een wijkzuster, die kan 
echt zien wie wat nodig heeft. 
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Sjoelclub begint 
weer
Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout 
opent haar deuren weer voor een 
nieuw leuk en gezellig sjoelseizoen.
De start is donderdag 13 september 
om 19.45 uur in dorpshuis ‘De Ree-
de’ aan de Schouwstraat 14. Eens in 
de 14 dagen zal er een sjoelavond 
zijn. Leden, maar ook nieuwe be-
langstellenden zijn hartelijk wel-
kom. Alvast voor de agenda: Sjoel-
club Rijsenhout houdt op vrijdag 12 
oktober een koppeltoernooi. Het in-
leggeld bedraagt 7,00 per koppel en 
de uiterste inschrijfdatum is 8 okto-
ber. Aanmelden kan bij Jan Joore, 
telefoon: 0297-329010. 
De koppelsjoelavond vindt plaats in 
dorpshuis ‘De Reede’ en begint om 
20.00 uur. Aanwezig zijn om 19.45 
uur is gewenst.

Open water zwemwedstrijd in 
Westeinderplassen succesvol
Aalsmeer - De negende open wa-
terwedstrijd, die zwemvereniging 
Oceanus Aalsmeer vorig weekend 
organiseerde, is een groot succes 
geworden. De wedstrijd werd ge-
houden in de Westeinderplassen 
met als startlocatie recreatie-eiland 
Vrouwentroost. Het KNMI had een 
tropisch weekend voorspeld. Hier-
door was het water aangenaam 
warm en dit zorgde voor een enor-
me toeloop op de prestatietochten. 
Naast de ruim 300 wedstrijdzwem-
mers, gingen die dag meer dan 80 
zwemmers te water voor de presta-
tietocht. Ondanks de kleine deelna-
me van zwemmers van Oceanus is 
er goed gepresteerd. Jurjen Groot 
en Bernard Schellenberg zwommen 
zeer verdienstelijk voor de eerste 
keer mee op de 1 kilometer vrijeslag 
bij de masters. Jurjen behaald hier-

bij zelfs de derde plaats en Bernard 
de vierde plaats. Laura Staal en An-
nette de Visser deden mee aan kop 
van het veld bij de master Dames 
en werden tweede en derde op de 
1 kilometer. Katinka Elders behaal-
de in haar leeftijdsklasse de tweede 
plaats. Suzanne Brons en Olaf van 
der Zwaard zwommen beide de 1 
kilometer bij de jeugd mee. 

Laura Staal sloot de rij door aan 
het einde van de dag de 3 kilome-
ter bij de dames te zwemmen. Ver-
weven tussen de wedstrijdnummers 
stonden ook drie wedstrijden op het 
programma voor de triatlon. Triatlon 
vereniging Aalsmeer zwom hier de 
onderlinge zwemafstand uit. Top-
pers waren de allerjongste triatleten 
Mexs en Kiki Schellingerhout, Davy 
Heijsteeg en Daan Snaterse.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
5 september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 23 augustus 
is gewonnen door Dirk Tromp met 
5326 punten. Op twee is Wil ter 
Horst geëindigd met 5160 punten 
en op drie Kees van de Meer met 
4968 punten. 

Eef wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55 plussers een 
gezellige kaartmiddag in het Dorps-
huis. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. Er is ook gele-
genheid voor rummicub en har-
tenjagen. Op donderdag 23 augus-
tus is het klaverjassen gewonnen 
door Eef van Mourik met 5166 pun-
ten, gevolgd door Piet van As met 
5139 punten en op drie is Henk de 
Jong geëindigd met 4829 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Ge-
rard de Wit met 25 punten, op twee 
Kees van der Meer met 122 punten. 
Belangstelling voor deze gezellige 
middag? Er wordt wekelijks tussen 
13.30 en 16.30 uur gekaart. Voor in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.

Bridgelessen voor beginners 
Leimuiden - Bridgen is één van 
de boeiendste kaartspelen ter we-
reld. Samen met schaken en dam-
men behoort het tot de denkspor-
ten. In tegenstelling tot schaken en 
dammen is bridgen een sociaal spel 
en een teamsport. 
Bridgers spelen altijd met een part-
ner en een goede communica-
tie is dus van belang. Iedereen die 
het spel speelt, beleeft er veel ple-
zier aan. En bridgen kan tot op ho-
ge leeftijd worden gespeeld. Bridge 
’86 biedt u nu de mogelijkheid dit 

kaartspel spelenderwijs onder de 
knie te krijgen door vanaf maan-
dag 17 september in samenwer-
king met bridgedocent Peter van 
Maris bridgelessen voor beginners 
te organiseren bij café Keijzer in 
de Dorpsstraat 30 te Leimuiden. De 
cursus omvat twaalf lessen, iedere 
maandagavond van 19.30 tot 22.00 
uur. Opgeven kan individueel of met 
partner. Voor informatie en/of opga-
ve kan contact opgenomen worden 
met Truus v/d Meer via 0172 508936 
en Maria Straeter via 0172 507233.

Koppelkaarten 
BV Oostend
Aalsmeer - Op maandag 3 sep-
tember start buurtvereniging Oost-
end haar jaarlijkse koppelspeel-
avonden in buurthuis ’t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. Er zijn vele 
mooie prijzen te winnen en de bes-
te drie koppels krijgen aan het ein-
de van het seizoen ook nog eens 
een leuke jaarprijs als zij minimaal 
twaalf avonden zijn geweest. Het in-
schrijfgeld bedraagt 1,50 euro per 
persoon. Op donderdagavond orga-
niseert Oostend individuele speel-
avonden. De eerste in het nieu-
we seizoen is op 13 september. Al-
le speelavonden beginnen om 20.00 
uur. Voor verder informatie: www.
bvoostend.nl.

Schaken bij AAS van start
Aalsmeer - Het seizoen van 
schaakclub AAS staat weer op het 
punt van beginnen. Zoals elk jaar 
zullen de Azen van AAS op de cor-
sobraderie aanwezig zijn om een in-
troductie te geven in het schaak-
spel. Verder hopen de leden belang-
stellenden op een clubavond van 
AAS te (vrijdagavonden van 19:00 
tot 00:00) mogen begroeten. 
Er wordt iedere vrijdagavond ge-
schaakt in de Doopsgezinde kerk in 
de Zijdstraat. Training en les wordt 
gegeven van 19.00 tot 20.00 uur, 
daarna volgt tot 01.00 uur de com-
petitie. Naast de interne competi-
ties van AAS heeft de club ook drie 
teams in de verschillende bonds-
competities. Het eerste team zal 
de eer in de tweede klasse van de 

landelijke (KNSB) competitie hoog 
gaan houden, nadat het team vo-
rig jaar met een vijfde plaats iets 
boven de middenmoot was geëin-
digd. AAS 2 heeft geen gelukkig 
seizoen achter de rug, het team ein-
digde op de vierde plaats in de pro-
motieklasse van de Leidse schaak-
bond, terwijl op iets meer was ge-
hoopt. Het derde team had een te 
grote kluif aan de eerste klasse van 
de LSB, dit team gaat proberen om 
kampioen te worden van de twee-
de klasse. Ook in de verschillen-
de bekercompetities zal AAS actief 
zijn. Voor meer informatie: AJ Kees-
sen (competitieleider), tel. 0297-
324459 of Henk Noordhoek (secre-
taris), tel. 0297-268954. Homepage:  
http://www.aas.leisb.org.

DVH-heren softbal naar Praag 
Amstelveen - Vrijdagavond speel-
de heren softbal 1 van DVH uit bij 
Adegeest nog ‘even’ snel een in-
haalwedstrijd, en veegde de tegen-
stander met 2-18 van het veld. Een 
goede generale repetitie, waarna 
men zaterdag vertrok naar Praag, 
waar DVH-Amstelveen deze week 
voor de tweede keer gaat meedin-
gen naar de Europa Cup. Vorig jaar 
was het al een zwaar toernooi, maar 
dit jaar is het NOG sterker bezet, 
omdat de Europa Cups I en II nu zijn 
gecombineerd in de ‘super’ cup. Een 
totaal van zestien clubs, met in de 
gelederen een groot aantal wereld-
toppers, zal de strijd aanbinden. 

Er wordt begonnen met vier poules, 
waarna vanaf woensdag de num-
mers één en twee in de poule in 
de winnaars-bracket gaan probe-

ren de finale te halen. DVH-Amstel-
veen heeft een zware opgave in de 
eerste ronde, als het maandag te-
gen Medvedi uit Kroatië speelt, en 
vooral de dinsdag, als Europacup 1 
titelverdediger Hurricanes uit Dene-
marken, en veelvoudig winnaar van 
de EC Chomutov uit Praag, op het 
programma staat. Met Haldane en 
Newton uit Canada, en ‘good old’ 
Jarry Farrel uit Australië in de gele-
deren, gaat DVH-Amstelveen toch 
een gooi doen naar de tweede ron-
de. Alle overige wedstrijden van de 
topteams van DVH-Amstelveen vie-
len verder in het water, alleen honk-
bal 2 wist het zaterdag net lang ge-
noeg droog te houden om Cromti-
gers uit Krommenie op een 16-3 ne-
derlaag te trakteren en daardoor 
nog steeds de eerste plaats in de 
competitie te behouden. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 31 
augustus is er weer koppel kaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Om 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Vanaf 19.30 uur staan kof-
fie en thee klaar. Het koppelklaver-
jassen op 24 augustus is gewonnen 
door Wil ter Horst en Ans Doeswijk 
met 5616 punten, op twee Lia van 
Bemmelen en Manfred de Grauw 
met 5124 punten en op drie Coen 
Vis en Mia Huijkman met 4960 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Nel Weij en Cor Knol meet 3625 
punten. 

‘Rondje ijsbaan’  in Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
augustus zwommen ongeveer tien 
deelnemers een ‘rondje ijsbaan’ in 
Het Oosterbad. De opzet was om 
zowel ín als buiten het zwembad te 
zwemmen via een route van onge-
veer 500 meter die leidde door het 
nog steeds niet door blauwalg aan-
getaste water van het omringende 
natuurgebied. Op een aantal plek-
ken stonden hulpvaardige EHBO-
ers klaar om eventueel zwemmers 
op te vangen, maar dat was gelukkig 
niet nodig. Na de zwemtocht ontvin-
gen alle deelnemers een prestatie-
bewijs en allen waren erg enthou-
siast over deze tocht, die ook ze-
ker volgend jaar gehouden zal wor-
den. “Het had wel iets spannends, 
dat zwemmen buiten het bad”, ver-
telde een deelnemer. “En de water-

temperatuur was prima met zo’n 22 
graden.” Op donderdag 30 augus-
tus worden om 15.00 uur schoon-
springdemonstraties gegeven van-
af de veelgeprezen hoge duikplank 
en op zaterdag 1 september zal 
weer een groepje afzwemmers klaar 
staan vanaf 13.00 uur om het felbe-
geerde A, B of C-diploma te halen. 
Zaterdag zou eigenlijk de laatste 
dag van het seizoen zijn, maar be-
sloten is om Het Oosterbad in ieder 
geval nog een week langer open te 
laten zijn. De weersverwachtingen 
zijn goed: Geen onaardig weer, vol-
gens de voorspellingen) waardoor 
de deuren van het bad langer open 
kunnen blijven. Kijk voor tijden en 
informatie op www.hetoosterbad.nl. 

Door Joan Vaes.

Sportdag Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Op maandag 27 en 
dinsdag 28 augustus werden de 
jaarlijkse sportdagen van Ons Twee-
de Thuis gehouden. Honderden cli-
enten met een handicap uit Am-
stelland en de Meerlanden kwa-
men naar sporthal het Spectrum in 
Hoofddorp om te volleyballen, bas-
ketballen, om te bewegen op de ae-
robicsles, om oud Hollandse spelle-
tjes te doen en om te sporten in het 
zwembad. Iedereen deed mee op 

zijn eigen manier. De ouderen wat 
bedaarder met levensgrote sjoel-
bakken en kegelbanen. De jongeren 
zeer fanatiek tijdens de basketbal- 
en waterpolowedstrijden. Een ge-
slaagd evenement ondanks de lich-
te teleurstelling bij de verliezers van 
de waterpolocompetitie die ‘afge-
droogd’ werden met vijf tegen één. 
De winnaars kregen hun prijs uit 
handen van de nieuwe directeur van 
Ons Tweede Thuis: Roel de Bruijn. 

Kennis maken met tafeltennis
Rijsenhout - Elke dinsdagavond 
van 20.00 tot 23.30 uur is de grote 
zaal van dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat het thuishonk van ta-
feltennisvereniging Rijsenhout. 

Hier wordt zowel competitief als re-
creatief gespeeld door circa twintig 
actieve leden.Tafeltennis is een laag-
drempelige sport, relatief goedkoop 
qua materialen en tot op hoge leef-
tijd te spelen. Het is een mooie com-
binatie van lichamelijke en geeste-

lijke inspanning, die de concen-
tratie en reactiesnelheid verbetert 
en bovendien het gebruik van vele 
spieren vereist, zodat ook de fysie-
ke conditie verbetert. Kortom, ideaal 
om de extra vakantiepondjes(of ki-
lootjes) weer kwijt te raken! Wilt u/
jij deze sport eerst eens een aantal 
avonden proberen? Kom eens vrij-
blijvend langs of kijk op de website: 
http://ttvrijsenhout.weebly.com. Bel-
len voor meer informatie kan naar 
0297-343228.

25ste Triathlon Aalsmeer groot succes

Multi’ s domineren in 
thuiswedstrijd
Aalsmeer - Dikke grijze wol-
ken hingen afgelopen zondag bo-
ven Aalsmeer. De stortbuien die uit 
de lucht kwamen maakten van de 
25ste Multi Triathlon Aalsmeer we-
derom een zware wedstrijd. Toch 
door de vele enthousiaste deelne-
mers die de strijd met de elemen-
ten aan gingen. Op het podium was 
paars de overheersende kleur. San-
der Berk en Carla van Rooijen van 
het Oceanus Multi Triathlon Team 
wonnen de olympische afstand. 
Ook in de andere startseries kleur-
de het podium paars van de thuis-
club. Het motto ‘de mooiste zondag 
van augustus’, wat heel wat jaren te-
rug bedacht werd voor de Triathlon 
Aalsmeer, ging ook dit jaar niet op 
voor het weer. De laatste zondag van 
augustus lijkt de laatste jaren door 
een meteorologisch mysterie stee-
vast op een regenachtige zomer-
dag uit te komen. De organisatie en 
de deelnemers lieten zich daardoor 
niet uit het veld slaan. Om 9.30 uur 
werd het eerste startsein gegeven 
in Zwembad ‘de Waterlelie’ voor de 
mini-triathlon. 21 jonge triatleetjes 
zwommen 250 meter in het zwem-
bad, fietsten daarna 10 kilometer 
en liepen tot slot nog 2,5 kilometer. 
Niek Heldoorn van het jeugdteam 
van het Multi Triathlon Team ging 
van start tot finish aan de leiding. Hij 
finishte in een supersnelle tijd van 
32:58 minuten. Niek had zes minu-
ten voorsprong op zijn teamgenoot 
Daan Snaterse, die als tweede fi-
nishte in 38:54 minuten. Derde werd 
ook al een triatleet in paars: Justin 
Heysteeg. Hij finishte in 40:23 minu-
ten. Bij de meisjes won Tamar Velt-
man de mini-triathlon in 42:14 mi-
nuten, waarmee ze een dikke voor-
sprong had op het tweede meisje 
Floortje Krijtenberg. Derde meisje 
was Mirjam van der Luit die in 53:26 
over de finish kwam. De achtste tri-
athlon was voor veel sportievelin-
gen uit Aalsmeer en de wijde om-
geving de vuurdoop in de triathlon. 
De Achtste afstand is met 500 me-
ter zwemmen, 20 kilometer fietsen 
en 5 kilometer lopen zijn ook pre-
cies genoeg als eerste kennisma-
king. Voorin was het een spannende 
strijd met een paar jonge fanatieke 
ervaren triatheten. Aalsmeerder Jef-
frey Reijnders kwam na de start om 
10.30 uur als eerste uit het water. 
Vlak achter hem volgden zijn team-
genoten Martin Pet en Menno Kool-
haas, die Amsterdammer Wilbert 
Grooters in zijn benen had. Groot-
ers zette zijn drie achtervolgers van 
het Multi Triathlon Team op de fiets 
op een minuut. Toch was de strijd 

nog niet gestreden. Menno Kool-
haas liep het gat naar de koploper 
dicht, waardoor het op een eind-
sprint aankwam. In de laatste me-
ters won Grooters uiteindelijk toch 
nipt de wedstrijd voor Koolhaas. 
Reijnders werd derde op een minuut 
van de sprintende kemphanen. Bij 
de dames ging de winst naar Jeani-
ne Kocken uit Heeze. Deze talent-
volle triatlondame won met ruim zes 
minuten voorsprong op de tweede 
dame Victoria Hayes. Zuzana Saso-
vova werd derde in 1:11:28 uur. 

25 Keer 
Om 11.30 uur was het tijd voor het 
laatste startschot van de dag. Bur-
gemeester Pieter Litjens sprak voor 
de start nog kort zijn bewondering 
uit naar de durfals die klaar stonden 
voor de olympische afstand (1500 
meter zwemmen, 40 kilometer fiet-
sen en 10 kilometer lopen). Na twee 
rondes zwemmen in de Westein-
derplassen kwamen thuisfavoriet 
Sander Berk en Donald Hillebregt 
uit Hillegom als eerste uit het wa-
ter. Op de fiets bleven de twee lang 
bij elkaar, maar van achteren kwa-
men ook andere kapers voor de 
overwinning in Aalsmeer. Frans van 
Heteren sprong als eerste van de 
fiets, gevolgd door Hans Schaaper, 
Berk en Carlo van den Bergh. Berk 
nam gelijk de leiding met het lo-
pen. De spanning kwam halverwe-
ge het looponderdeel nog uit on-
verwachtse hoek, want diesel Ri-
chard de Groot kwam hard naar de 
kop gestoomd. Berk hield net ge-
noeg over om de 25ste Triathlon 
Aalsmeer te winnen in 1:57:34 uur. 
Tweede werd Richard de Groot in 
1:58:06. Aalsmeerder Frans van He-
teren werd derde in zijn thuiswed-
strijd. Bij de dames was het podium 
nog paarser gekleurd. De overwin-
ning ging naar de Aalsmeerse Car-
la van Rooijen. Met startnummer 1 
won zij de wedstrijd in 2:12:32 uur. 
Diana Gorter werd tweede dame in 
2:17:07 uur. Met teamgenote Anni-
ka Fangmann op plek drie in 2:22:18 
uur was het podium compleet paars. 
Na afloop werd Kees Rekelhof uit 
Leimuiden nog even extra in het 
zonnetje gezet door de organisatie 
omdat hij alle afgelopen 25 edities 
van de Triathlon Aalsmeer meedeed. 
Stichting Triathlon Aalsmeer kijkt te-
rug op 25 edities, waarbij het huidi-
ge bestuur de afgelopen twaalf jaar 
actief was. Dat had niet gelukt zon-
der de steun van sponsors en met 
name de vrijwilligers die ondanks 
weer en wind op hun post bleven 
staan. 

Start Bridgeclub 
’ t Rondje 
Aalsmeer - Maandagavond 3 sep-
tember gaan de gezellige bridge-
avonden van Bridgeclub ’t Rond-
je weer van start. De competitie 
wordt iedere maandag gespeeld 
vanaf 19.30 uur in Het Baken aan 
de Sportlaan 86. Er is plaats voor 
nieuwe leden. Voor meer informa-
tie kan gekeken worden op de web-
site www.rondjeaalsmeer.com. Voor 
inlichtingen kan ook gebeld worden 
naar Ingrid Smit via 327300 of 06-
49192218.

P.V. de Telegraaf
Weer duif van John eerste
Aalsmeer - Afgelopen week-
end werd de derde navlucht van-
uit Grimbergen gevlogen met 491 
duiven in concours en een stevige 
Zuid-Westen wind werd het weer 
een race tegen de klok. 
Gejaagd door de wind en laverend 
tussen de donkere luchten door 
wisten de snelste duiven een snel-
heid van 112 kilometer per uur te 
behalen. En weer was het een duif 
van John van Duren die als eerste 
aantikte. Tevens werd John winnaar 
van de in memoriam Cor Bosman 
beker. Nog 2 weken en dan zitten 
de vluchten er weer op.

De uitslag:
1 J. v. Duren
2 Comb. v. Leeuwen v. Grieken
3 C. v. Vliet
4 P. v.d .Meijden
5 D. Baars
6 Th. v.d. Wie

7 G. v.d. Bergen
8 Comb. v. Ackooij
9 A. v. Belzen
10  A. Kok
11 M. de Block
12 A. v.d. Wie
13 J. v. Ackooij
14 J. Vijfhuizen
15 T. Rewijk
16 H. Spaargaren
17 H. Kluinhaar en Dr.

De tussenstand in het 
ploegenklassement:
1 Bosman Kassenbouw 15453 pnt
2 A.A. Sloopwerken 14720 pnt
3 Bakkerij van Leeuwen 14683 pnt
4 C. v. Vliet Holding 13009 pnt
5 Oerlemans Confectie 12492 pnt
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Spetterend drumspektakel 
ter afsluiting festival
Amstelveen - Op zondag 2 sep-
tember sluit Kit4kids, de band van 
Roël Calister, om 15.00 uur met 
een spetterend drumspektakel het 
Broersepark Familiefestival af. 

Kit4kids brengt een ritmische in-
teractieve voorstelling met boomw-
hackers, shakers en trommels van 
over de hele wereld! Een optreden 
gevuld met Caribische liedjes over 
herkenbare thema’s en komische 

situaties. Naast zang en trommels, 
spelen ‘boomwhackers’ - meerkleu-
rige plastic buizen waarmee je mu-
ziek kan maken - een belangrijke 
rol want iedereen kan meejammen. 
Het publiek zorgt mede voor een 
groot ritmisch spektakel waarbij het 
onmogelijk is om stil te blijven zit-
ten. Voor meer informatie over het 
Broersepark Familiefestival kan ge-
keken worden op www.broersepark.
nl.

Feyenoord naar Aalsmeer! 
Aalsmeer - Op zondag 2 septem-
ber speelt Jong Aalsmeer United 
F1/F2 tegen Feyenoord F1/F2 een 
vriendschappelijke wedstrijd voor-
afgaand aan het nieuwe voetbalsei-
zoen 2012-2013. 
De wedstrijd vindt plaats bij RKAV 

aan de Beethovenlaan en begint om 
11.00 uur. Iedereen is van harte wel-
kom om de Aalsmeerse jongens aan 
te komen moedigen. 
Als afsluiting zullen de spelers van 
JAU en Feyenoord gezamenlijk lun-
chen. 

Plaatsen vrij bij Topsport 
Junioren Team softbal
Amstelveen - Wegens doorstro-
ming naar de senioren komen er in 
het Topsport Junioren Team (TSJ) 
bij DVH voor het seizoen 2013 weer 
een aantal plekken beschikbaar. Het 
TSJ team van DVH speelt weliswaar 
in de top van die TSJ competitie, 
maar de nadruk blijft altijd liggen in 
het ontwikkelen van talent. Daartoe 
heeft dit team bij DVH ook een bij-
zonder deskundige staf, die al ve-
le jaren heeft aangetoond dat de-
ze klus hun op het lijf is geschreven. 
De ambitie van DVH en dus ook van 
de topsport junioren is om binnen 
een paar jaar een stabiele positie in 
de overgangsklasse te vestigen en 
ieder jaar minimaal 4 speelsters te 
laten doorstromen naar de senioren. 
DVH heeft daarbij ook aangegeven, 
dat ze dat het liefst wil doen zon-

der inzet van buitenlandse speel-
sters, die mogelijk de ontwikke-
ling van talenten zou kunnen rem-
men. Het team staat open voor ie-
dereen die denkt het talent te heb-
ben om de top in het Nederlandse 
softbal te kunnen bereiken. Het gaat 
om speelsters in de leeftijd van 14 
tot 20 jaar. Voor meer informatie kan 
een mail gestuurd worden naar tsj@
dvh-amstelveen.nl. Het is mogelijk 
om een keer vrijblijvend bij een trai-
ning te komen kijken of zelfs mee 
te trainen. De TSJ van DVH spelen 
hun thuiswedstrijd op zondag, op-
dat speelsters ook beschikbaar zijn 
om op zaterdag bij het eerste da-
mesteam te kunnen wennen aan 
het niveau. De trainingsavonden 
zijn vooralsnog dinsdag en donder-
dag in Amstelveen.

Regionale Lego bouwmeester 
voorronde bij de Gamma
Aalsmeer - Gamma is partner van 
Lego World 2012 en is op zoek naar 
de Lego bouwmeester 2012. In 
Gamma vestigingen door heel Ne-
derland kunnen kinderen meedoen 
aan de spannende voorrondes. Op 
zaterdag 1 september vindt de regi-
onale Lego bouwmeester voorronde 
plaats bij de Gamma in de Laken-
blekerstraat. Alle kinderen die het 
leuk vinden om met Lego te bou-
wen zijn van harte welkom. Gamma 
Aalsmeer nodigt alle kinderen in de 
regio uit om mee te doen! Voor de 
deelnemers wordt limonade en iets 
lekkers geregeld. Vaders, moeders, 
opa’s en oma’s zijn van harte uitge-

nodigd om te komen kijken. Ieder-
een die meedoet aan de bouwwed-
strijd kan naar hartelust eigen cre-
aties bedenken en bouwen. Er zijn 
leuke Lego prijzen te winnen en de 
winnaar van de voorronde gaat door 
naar de landelijke finale tijdens Le-
go World in de herfstvakantie. In-
schrijven kan via www.legoworld.
nl/gamma. De finale is op zaterdag 
20 oktober tijdens het grootste Lego 
evenement ter wereld. Lego World 
vindt dit jaar van woensdag 17 tot 
en met dinsdag 23 oktober plaats in 
de IJsselhallen te Zwolle. De Lego 
voorronde bij de Gamma zaterdag is 
van 9.30 tot 11.00 uur.

Eerste lustrum Spelenderwijs!
Aalsmeer - Volgende week gaat 
de jeugd weer naar school en ook 
de muzieklessen gaan weer begin-
nen. Muziekschool Spelenderwijs 
bestaat dan alweer 5 jaar! In de af-
gelopen jaren hebben al veel kinde-
ren de muziekschool bezocht. Zelfs 
baby’s en peuters zijn daarbij wel-
kom. Voor hen is er de korte cur-
sus ‘muziek op schoot’. Samen met 
een ouder of verzorger genieten ze 
van allerlei liedjes en muzikale spel-
letjes die ook thuis weer gebruikt 
kunnen worden. Deze korte cur-
sus van 8 lessen gaat eind septem-
ber weer van start en wordt gege-
ven van woensdag tot en met zater-
dagochtend. Kleuters kunnen bij de 
cursus ‘muziek in de kring’ op mu-
zikale ontdekkingsreis. Door mid-
del van liedjes en muzikale spel-
letjes ondervinden zij hoe leuk het 
kan zijn om bezig te zijn met mu-
ziek. Ook deze cursus gaat eind 
september weer van start. De zing 
(en swing)groepen hebben in het 
afgelopen seizoen weer diverse leu-

ke optredens gehad. Tijdens de-
ze lessen wordt een leuk liedre-
pertoire ingestudeerd, waarbij te-
vens aandacht wordt besteed aan 
stemvorming en beweging. Hiervoor 
wordt gerepeteerd op vrijdagmid-
dag in twee verschillende groepen. 
Van 15.40 tot 16.20 uur oefenen de 
kinderen van groep 6 tot en met 8. 
Daarna is het de beurt aan de kin-
deren van groep 3 tot en met 5. Zij 
repeteren van 16.30 tot 17.10 uur. De 
eerste zing en swingles is op vrijdag 
7 september. Muziekschool Spelen-
derwijs verzorgt ook individuele mu-
zieklessen voor kinderen die graag 
noten willen leren lezen. Dit kan op 
de cimbaal (schootharpje), blokfluit 
en toetsen. Voor deze lessen zijn op 
dit moment nog maar weinig lestij-
den beschikbaar, maar voor meer 
informatie kan altijd contact opge-
nomen worden met muziekdocen-
te Irma Hogenboom via de website: 
www.muziekschoolspelenderwijs.nl.

Foto: Sandra Maarse

Recreatielessen ritmische 
gymnastiek bij SV Omnia
Kudelstaart - Heeft u ook zo ge-
noten van de Olympische Spelen? 
Misschien heeft u het wel voor-
bij zien komen: ritmische gymnas-
tiek. Komend schooljaar komt de-
ze fantastische sport terug naar 
Kudelstaart met lessen voor jon-
ge meisjes. Ritmische gymnastiek 
is een zeer elegante vorm van gym-
nastiek waarbij sierlijke bewegingen 
op muziek gecombineerd worden 
met gymnastiekonderdelen, dans-
vormen en ‘spelen’ met een lint, bal, 
hoepel, touw of knotsen. Het is een 
sport die ook geschikt is om op re-
creatief niveau te beoefenen zonder 
dat de meisjes hiervoor lenig hoe-

ven te zijn. Tijdens de lessen, ge-
schikt voor meisjes vanaf vier jaar, 
worden spelenderwijs de bewegin-
gen met de materialen aangeleerd 
op eigentijdse muziek. Is uw dochter 
nog op zoek naar een sport of is ze 
gewoon helemaal fan is van bewe-
gen op muziek? Dan is deze sport 
echt wat voor haar. De les wordt 
vanaf 3 september gegeven door Il-
se Huiskens en Rebecca Rommerts 
op maandag van 16.30 tot 17.30 uur 
in de Proosdijhal. Een keer komen 
kijken mag, de eerste les is gratis. 
Kijk voor meer informatie over de 
sport en het complete lesrooster op: 
www.svomnia.nl.

Tweede bus nog niet vol!
Start schaatsen jeugd
Aalsmeer - De jeugd van Aalsmeer 
in de leeftijd van 6,5 tot 11 jaar kan 
weer leren schaatsen bij het Jeugd-
schaatsen Aalsmeer. 

Al meer dan 30 jaar krijgen gemid-
deld 80 kinderen uit Aalsmeer jaar-
lijks les in het schaatsen door een 
vaste groep leiders, die dit geheel 
belangeloos doen. Twintig zater-
dagochtenden in het winterseizoen 
rijden twee bussen vanaf vier op-
stapplaatsen in Aalsmeer en Ku-
delstaart naar de Jaap Edenbaan 

in Amsterdam, waar een uur ge-
schaatst wordt. De eerste keer is op 
20 oktober. Dankzij eerdere bericht-
gevingen is de eerste bus al volge-
boekt en zijn deze kinderen zeker 
van een plek. Of de tweede bus vol 
komt hangt van de inschrijving af. 
Zolang er niet genoeg kinderen zijn, 
is het niet zeker dat deze bus rijdt. 
De inschrijving is in ieder geval ver-
lengd tot 15 september. Voor verde-
re informatie: www.jeugdschaatse-
naalsmeer.nl of bel Marijke Maarse, 
tel. 0297-325635.

Timmeren en verven op 
de kindervakantieweek
Aalsmeer - Deze week kan nog 
heerlijk genoten worden van de zo-
mervakantie. Maandag 3 septem-
ber gaat de bel weer voor alle jeugd 
van de basisscholen. Voor ruim 150 
kinderen is deze laatste vakantie-
week een actieve week. Zij hebben 
zich opgegeven voor de kinderva-
kantieweek. Op het veld bij de At-
letiekvereniging is het sinds afgelo-
pen Maandag gezellig druk. De kin-
dervakantieweek begint traditiege-
trouw met hutten bouwen en het 
merendeel van de deelnemers vin-
den dit de leukste activiteit van de 
week. Samen timmeren en verven 
en het liefst een zo hoog mogelij-
ke hut. Maar ook originele vormen, 

waaronder een auto, maken onder-
deel uit van het kinderdorp. De kin-
dervakantieweek begon met een 
zonnige dag. Gelukkig heeft het de-
ze week nog niet zo hard geregend 
als afgelopen zaterdag en zondag. 
Het was voor de kids prima klus- en 
doe-weer! Vrijdag 31 augustus is de 
laatste dag van de kindervakantie-
week die, ook een beetje een tradi-
tie, afgesloten wordt met een gezel-
lige discoavond. Menig juf en mees-
ter zullen het aanstaande maandag 
horen: “Ik ben naar de kindervakan-
tieweek geweest. Het was gewel-
dig!” Hulde aan alle vrijwilligers die 
de kinderen prima begeleiden en 
vermaakt hebben. 

Carwash FIQAS groot succes!
Aalsmeer - Op zaterdag 18 augus-
tus organiseerde winkeliersvereni-
ging Nieuw Oosteinde in samen-
werking met jongens A-jeugd van 
handbalvereniging FIQAS Aalsmeer 
een carwash.
Op deze zeer zonnige (en warme) 
dag konden mensen hun auto laten 
wassen voor een bedrag van 5 euro 
of als men een kortingsbon bij zich 
had, voor de helft. De opkomst was 
groot, veel winkelende mensen lie-
ten hun auto achter, zodat de groep 
jongens - onder leiding van trainer 
Jarcha van Dijk - deze konden was-
sen. Na het winkelen kwamen de 
klanten hun schoon gepoetste au-

to dan weer ophalen. Mede dankzij 
sponsoring is de autowas-actie een 
groot succes geworden, want in to-
taal zijn er die dag meer dan 100 au-
to’s gewassen!
Ook liep er een professionele came-
raman rond die alles op beeld heeft 
gezet (kijk maar op de Facebook pa-
gina van FIQAS Aalsmeer of You Tu-
be voor het resultaat)! Mark, Jere-
my, Lars, Ivar , Brain, Niels, Menno, 
Daan, Marco, Glenn en Olav, Jor-
ma, Jarcha en Tinca: super gedaan! 
Dankzij jullie inzet is er een mooi be-
drag opgehaald voor het teambuil-
dings uitje van de Jongens A van FI-
QAS Aalsmeer op 9 september!

Danslessen bij SV Omnia
Aalsmeer - Vanaf aanstaande 
maandag 3 september kan er in de 
oude tv-studio’s van Aalsmeer ge-
danst worden bij SV Omnia 2000. 
In grote zalen met houten vloeren 
voorzien van spiegels kan jij je laten 
meevoeren door de muziek. Voor 
een groot aantal danslessen (dins-
dag en donderdag) én een aantal 
lessen bodyshape (dinsdagochtend, 
woensdagavond en vrijdagochtend) 
zal SV Omnia 2000 gebruik gaan 
maken van deze prachtige, sfeer-

volle CanDance studio’s. Wil je we-
ten of jouw les daar ook bij zit kijk 
dan op website van SV Omnia 2000: 
www.svomnia.nl. Ben je nieuwsgie-
rig geworden? Dan kun je op zon-
dag 2 september tussen 14.00 en 
16.00 uur naar de open dag komen 
in de Can Dance studio’s om kennis 
te maken en met eigen ogen zien 
hoe leuk het daar is. Er zullen ver-
schillende workshops gegeven wor-
den en er is genoeg dansplezier te 
beleven. 




