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Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

feestdagenlekkernijen.nl
Unieke praam-
verzekering!

0297-327272 | Uiterweg 317 | Aalsmeer
www.verbeekadvies.nl

Met collectieve korting
Mail nu naar:

info@verbeekadvies.nl

zaterdag 7 en zondag 8 september 2013

GRATIS ENTREE
op vertoon van deze bon

U aangeboden door deze krant

!

!

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

KUNSTBEURS AAN DE
WESTEINDERPLASSEN
AALSMEER

#

#

Gewoon bij Albert Heijn.
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ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Geen krant?
0251-674433

www.zorgvoorelkaar.com

WWW.DEEN.NL *De prijzen kunnen verschillen. 
De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.

Geldig van 4 t/m 7 september 2014.

DEEN varkensshaslicks
schaal 3 stuks

1.00

Bruisende maand september 
barst zaterdag weer los!
Aalsmeer - Voldoende aangesterkt 
deze zomervakantie, zin in feest met 
een hoofdletter? Het is weer sep-
tember en dit betekent in Aalsmeer 
allerlei leuke activiteiten voor elk 
wat wils. Aanstaande zaterdag 6 
september barst de gezelligheid los 
met de grote, jaarlijkse braderie in 
de straten van het Centrum en in 
de avond is het spektakel Vuur en 
Licht op het water bij de Watertoren. 
Crown Theater biedt hier een deel 
van haar aanbod voor het komen-
de seizoen, er is een verrassingsact 
en vanaf 23.00 uur kunnen de ogen 
op de lucht gericht worden voor vast 
weer een fantastische vuurwerk-
show. Het vuurwerk zien vanaf het 
water kan door deel te nemen aan 
de verlichte botenshow deze avond. 
Vanaf vrijdag gaan de lichtjes in de 
tuinen op de Uiterweg weer aan, dit 
weekend is ook de kunstbeurs aan 
de Westeinder in galerie Sous Terre 
en voor de Gedichtentuin wordt het 
hek van het Boomkwekerskerkhof 

open gezet. Zondag 7 september 
wordt de feestweek ingeluid met 
allereerst een tentdienst van geza-
menlijke kerken en daarna barst in 
de tent tot en met 13 september de 
gezelligheid los met diverse activi-
teiten en optredens voor alle leef-
tijden. 
Maandag de sport- en spelavond 
van SPIE voor bepaling van de start-
nummers van de Pramenrace, dins-
dagmiddag en -avond het Nostal-
gisch Filmfestival, woensdag de kin-
dermiddag en Aalsmeer Live met 
optredens van Ten Beers After en 
de Red Maddies, donderdag gehan-
dicaptendag en de 100% Aalsmeer 
feestavond met onder andere Ge-
rard Joling, Bonnie St. Claire en Jan 
Leliveld, vrijdag de ouderenmiddag 
en in de avond onder andere de 
Edwin Evers Band en dan is het zo 
zaterdag 13 september, de dag van 
de Pramenrace met dit jaar het the-
ma ‘Spie op z’n chicst’. Een drukke 
dag, die begint met een overheerlijk 

ontbijt, daarna varen en opdrachten 
verrichten en (eventueel) de dag in 
stijl afsluiten in de feesttent met Jan 
Smit. En wie denkt dat daarna de 
rust terugkeert, heeft het mis. 

Op het laatste moment mag toch 
het klassieke motorevenement Hi-
BRA plaatsvinden op zaterdag-
avond en zondag 14 september op 
bedrijventerrein Hornmeer en een 
week daarna is op de fiets stappen 
een aanrader voor de altijd gezelli-
ge en gevarieerde KCA kunstrou-
te op 20 en 21 september. Of op de 
brommer stappen op zondag voor 
de eerste toerrit van het Aalsmeer-
se Bromfiets Genootschap. Kort di-
verse activiteiten op een rijtje ge-
zet, want er is iedere week nog veel 
meer te doen. De Nieuwe Meerbo-
de bundelt iedere week weer. Ook 
deze week, onder andere met een 
heuse feestpagina. Aalsmeer bruist, 
geniet er van!
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Ingedut, auto tegen muur

Boot en auto te water!

Aalsmeer - Laat op de avond van 
zaterdag 30 augustus heeft een 
eenzijdig ongeval plaatsgevonden 
op de Legmeerdijk. De bestuurder 
van een auto was even ingedut en 
had niet meer alle macht over het 
stuur. Zijn auto kwam tot stilstand 

tegen de muur van de brug bij de 
nieuwe N201. De brandweer heeft 
de man uit zijn benarde positie be-
vrijd. Hij kon op eigen kracht uit zijn 
auto stappen. Zijn auto moest total 
loss weggesleept worden. 
Foto: Ronald van Doorn

Aalsmeer - Op zaterdag 30 au-
gustus is een tewaterlating van een 
boot bij de steiger langs de Stom-
meerweg anders gelopen dan ver-
wacht. Rond kwart over drie werd 
de auto met de boot achteruit ge-
reden. Toen de eigenaar de boot los 
wilde koppelen is de auto gaan glij-
den. Mogelijk door de gladde stei-

ger en stenen of doordat de hand-
rem niet goed was aangetrokken. In 
ieder geval was de auto niet meer 
te stoppen en gleed ook het water 
van de Westeinder in. De brandweer 
is ruim een uur bezig geweest om 
de auto weer op het droge te krij-
gen. De eigenaar is ongedeerd ge-
bleven. Hij was geschrokken, maar 

kon ook wel weer lachen om deze 
onverwachte dubbele duik. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Vals geld na 
aankoop mobiel

Aalsmeer - Op woensdag 26 au-
gustus rond half negen in de avond 
is een inwoonster de dupe gewor-
den van een aankoop met vals geld. 
Via internet had zij haar iPhone aan-
geboden. Al nagenoeg direct werd 
gereageerd en meldde zich iemand 
bij haar huis. De man van Noord-
Afrikaanse afkomst was netjes ge-
kleed, had een donkerrode swea-
ter aan en was brildragend. Hij be-
taalde snel de gevraagde 550 eu-
ro en ging er weer vandoor. Al vrij 
snel ontdekte de vrouw dat het vals 
geld betrof. De man was toen al ver-
dwenen met haar iPhone. Kijk altijd 
eerst goed biljetten na en zorg bij 
aankoop of verkoop via internet dat 
er adressen en/of telefoonnummers 
bekend zijn.

Hulp jongen bij 
hyperaanval

Aalsmeer - Op zaterdag 30 augus-
tus even over half zeven in de avond 
kreeg de politie een melding dat er 
een jongeman in de Hugo de Vries-
straat zat die teveel alcohol gedron-
ken zou hebben. De 14 jarige jon-
gen bleek echter een aanval van hy-
perventilatie te hebben. Medewer-
kers van de ambulance hebben hem 
ter plaatse geholpen. 
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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 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, 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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

BURGELIJKEBURGELIJKEstand

Stichting Alzheimer Nederland
Boottocht op Oude Rijn
 Amstelland - Het regiobestuur 
van de stichting Alzheimer Neder-
land Amstelland Meerlanden orga-
niseert ter gelegenheid van Wereld 
Alzheimer Dag op zondag 21 sep-
tember een boottocht over de Ka-
gerplassen. De boottocht, ook ge-
schikt voor rolstoelgebruikers, is 
bestemd als plezierig uitje voor ie-
dereen die met Alzheimer te maken 
heeft als patiënt, naaste en/of man-
telzorger. Vanaf 10.00 uur opstap-
pen bij vertrekpunt Zijldijk 30 te Lei-
derdorp. Vertrek 10.30 uur via Ou-
de Rijn en Brasem naar de Kager-
plassen. Aanmeren Leiderdorp cir-
ca 14.00 uur. Aan boord kunnen 

de gasten genieten van koffie/thee 
bij vertrek en een lunch. Voor deze 
boottocht wordt een kleine bijdrage 
gevraagd van 8 euro per persoon. 
Het aantal plaatsen is beperkt. In-
dien u belangstelling heeft, kunt U 
kunt zich inschrijven en/of nade-
re informatie verkrijgen door een 
email met uw naam en adresgege-
vens te sturen naar Wadboot2014@
gmail.com, 

Nieuwe cursussen EHBO
Aalsmeer - De meeste ongeval-
len gebeuren in en om het huis. Het 
kan iedereen overkomen, niet alleen 
de buren. Ook buitenshuis gaat er 
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Weet u wat u moet doen in 
zo’n situatie? Op dinsdag 21 oktober 
start een nieuwe cursus EHBO. De 
cursus bestaat uit acht avonden. 
De cursisten worden wegwijs ge-
maakt in het herkennen van letsels 
na een ongeval, maar ook de ken-
merken van lichamelijke aandoenin-
gen, bijvoorbeeld hartfalen, beroer-
te, suikerziekte, worden geleerd. Al-
le deelnemers krijgen een gede-
gen opleiding inclusief reanimatie 
en het bedienen van een Automa-
tische Externe Defibrillator (AED). 
Er wordt gewerkt met een LOTUS 
(landelijke organisatie tot uitbeel-

ding van slachtoffers). De cursus 
wordt in december afgesloten met 
een examen. Voor de kerst kan dus 
het EHBO-diploma behaald wor-
den. Nieuw dit jaar is de cursus Eer-
ste Hulp Aan Kinderen. Deze cursus 
bestaat uit 4 avonden en start op 16 
september. In de cursus wordt aan-
dacht besteed aan de verschillende 
ontwikkelingsstadia van zuigelingen 
en kinderen, hun omgeving en wel-
ke maatregelen u kunt nemen om de 
veiligheid te vergroten. Ook komen 
een aantal kinderziekten aan bod 
en hoe u dan kunt handelen. In het 
voorjaar start verder nog een apar-
te cursus reanimatie/AED. Heeft dit 
uw belangstelling gewekt? Ga dan 
naar de website www.ehboaalsmeer.
nl en download het inschrijfformulier 
of neem contact op met Gerie Veel-
enturf via 06-49227905.

Gespreksgroep 
over dementie

Amstelland - Mantelzorg Steun-
punt biedt in samenwerking met Vi-
ta Welzijn en Advies een gespreks-
groep aan voor kinderen met een 
ouder met dementie. De bijeenkom-
sten zijn op de dinsdagen 9 sep-
tember en 18 november en vinden 
plaats van 19.30 tot 21.00 uur in het 
Odensehuis aan In den Bloeyende 
Wijngaerdt 1 in Amstelveen. Deel-
name is gratis, behalve een kleine 
bedrage voor koffie of thee. Aan-
melden bij Mantelzorg Steunpunt 
via 0900-1866 of mantelzorg@man-
telzorg-steunpunt.nl.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie 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
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Ketelhuis: Cyperse poes. Slank postuur en heet Flow.
- Oosteinderweg: Wit-grijs cyperse kater. Is nog geen jaar oud 
 en heet Dexter. Heeft blauw bandje om met belletje.
- Ampèrestraat: Schildpadpoes met wit. Heet Kisu.
- Rijsenhout, Drakenstraat: Zwart-witte ongecastreerde kater. Heet Joppy.
- Oude meer, Aalsmeerderdijk: Lapjeskat met vier witte pootjes. 
 Heet Whitesox.
- Schipperspad: Lapjes kat. Heet Cookie.
- Oosteinderweg. 13 weken jonge poes. Heet Garfield.

Gevonden:
- A.H. Blauwstraat: Jonge cyperse poes met wit befje en rond haar mond.
- Geerland: Licht bruin konijn.
- Hoofdweg: Zwarte kat.

Spreker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. Om 19u. Baan7 Jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. W.J. v/d Linde 
uit Barneveld en 18.30 uur met ds. 
A.H. Reitsema uit Lienden.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Don-
derdag 10.30u. in Karmelkerk echa-
ristieviering met L. Seeboldt. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woordcom-
munieviering. Zondag 10.30u. in 
Karmelkerk eucharistieviering met 
L. Seeboldt mmv Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof in 
Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met mw. A. v/d Berg. Tevens 
jeugddienst voor tieners.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. Dienst olv Parochianen.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27.
Dinsdag 16 september om 20u. met 
Hoite Slagter. Thema: Het evangelie 
van Lucas. Om de twee weken.

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. 
Zondag 10u. tentdienst op Praam-
plein. Tevens crèche en peuter-
dienst. Donderdag 11 september 
Leerhuis in Open Hofkerk, Sport-
laan vanaf 20u.,

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag 10u. tentdienst op Praam-
plein en 16.30u. dienst in kerk met 
ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Lies-
bet Geijlvoet. Collecte voor Part-
nergemeenten. Startzondag West-
hill. Oppas kinderen via oppas@
dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. Tevens Kinderdient en 
Heilige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. tentdienst met ds. 
E.J. Westerman op Praamplein. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. tentdienst op 
Praamplein. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 

Zondag 
7 september

OVERLIJDEN
J. Been

HUWELIJKEN
E. Piet en D.D. Bakker

Tentdienst ook 
op de radio

Aalsmeer - Op zondagmorgen 7 
september is een aantal kerken in 
het dorp dicht. Er wordt een geza-
menlijke tentdienst gehouden in de 
feesttent op het Praamplein. Voor 
de tweede keer wordt deze tent-
dienst georganiseerd door de Chris-
telijk Gereformeerde kerk op de Lijn-
baan, de Oosterkerk, de Aalsmeerse 
CAMA-gemeente en de Dorpskerk. 
Thema van de tentdienst is Gods 
Missie. De dienst in de feesttent met 
ook liveoptredens begint om 10.00 
uur. Voorganger is onder andere Jan 
Harm de Jong. Iedereen is welkom. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
aanwezig te zijn, dan kan afgestemd 
worden op Radio Aalsmeer op de 
kabel 99.0 en ether 105.9 FM, want 
de lokale omroep zendt de tentdienst 
rechtstreeks uit!

5e Roze lintje 
voor Amstelland

Amstelveen - Ziekenhuis Amstelland 
heeft ook in 2014 het roze lintje voor 
goede borstkankerzorg ontvangen van 
de Borstkankervereniging Nederland 
(BVN). Het ziekenhuis voldoet aan de 
wederom sterk aangescherpte criteria 
en behoort daarmee tot de 77 zieken-
huizen in Nederland die het lintje heb-
ben behaald. Dit geeft aan dat Zieken-
huis Amstelland zowel op basis van 
patiëntervaringen als kwaliteit goe-
de borstkankerzorg levert. Ziekenhuis 
Amstelland en het mammateam zijn 
met recht trots op het roze lintje, dat 
al voor het vijfde jaar achtereen is be-
haald. Het ziekenhuis streeft naar uit-
stekende borstkankerzorg, een vrien-
delijke patiëntbenadering en korte lij-
nen tussen behandelaar en patiënt. 
Kortom: aangenaam dichtbij.

Jongerendienst in LEG
Baan7 met Marino Kroon
Aalsmeerderbrug – Zondag 7 sep-
tember is er een Baan7 jongeren-
dienst in de Levend Evangelie Ge-
meente. Eigentijds, afwisselend en 
met heel veel muziek. Spreker deze 
avond is Marino Kroon. Vanaf 19.00 
uur zijn jongeren en belangstellenden 
van harte welkom aan de Kruisweg 
55 in Aalsmeerderbrug. Marino Kroon 
is 23 jaar en komt uit Vinkeveen. Van 
huis uit heeft hij niets over het geloof 
meegekregen, maar op zijn zestiende 
leerde hij God kennen. Dat verander-
de zijn leven en hij ging een bijbel-
school volgen. Kroon heeft een passie 

voor God en wil het evangelie graag 
met anderen delen. In het dagelijks 
leven werkt hij bij een tuincentrum. 
Daarnaast is hij actief betrokken bij 
Baan7 en Youth Alpha. Baan7 wordt 
elke eerste zondag van de maand ge-
houden. Iedere keer komen er hon-
derden jongeren uit de wijde omge-
ving om samen God te aanbidden, 
naar een eigentijdse preek te luis-
teren en te genieten van spetteren-
de muziek. Of je nu vaker in een kerk 
komt of nooit, iedereen tussen 13 en 
20 jaar is van harte welkom! Meer we-
ten? Kijk dan op www.baan7.nl. 

Leerhuis van 
Cama-kerk

Aalsmeer - Donderdag 11 septem-
ber is de start van het Leerhuis. Om 
de veertien dagen vindt deze ex-
tra activiteit van de Cama-kerk, de 
ACG, plaats. 

Voorganger Jan Martijn Abrahamse 
snijdt onderwerpen aan betreffende 
geloof en leven. De bijeenkomsten 
worden gehouden in de Open Hof-
kerk, ingang Sportlaan, en begin-
nen om 20.00uur. Inloop vanaf 19.45 
uur. Iedereen van harte welkom.

Oud papier voor 
verenigingen

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 5 september haalt de muziek-
vereniging Flora en de Tennis Vereni-
ging Kudelstaart het oude papier op. 
Gaarne de papiercontainer of dozen 
papier plaatsen op de gebruikelijke 
verzamelpunten van de vuilcontai-
ners. Met de opbrengst van het oude 
papier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse clubs en verenigingen. 
Voor alle datums kijk op www.de-
supportersverenigingkudelstaart.nl

OVAK naar 
museum 

Aalsmeer - OVAK brengt op 
woensdag 17 september een 3 uur 
durend bezoek aan het Museum 
voor Nostalgie en Techniek. De ver-
zamelingen van Wim van Schayik 
kent een unieke collectie van antie-

Thema: Vrede ontwapend
Creatieve wedstrijd voor 
iedereen in Vredesweek
Aalsmeer - in het kader van de Vre-
desweek van 20 tot en met 28 sep-
tember wordt een creatieve wed-
strijd voor jong en oud georga-
niseerd. Thema is: Vrede ontwa-
pend. Wat komt er in je op bij het 
thema Vrede: ontwapenend? Hoe 
treedt je iemand ontwapend tege-
moet? Heb je een idee over ontwa-
pening en vrede? Hoe kan je vre-
de vinden voor jezelf en je mede-
mens? Wat kan je zelf bijdragen? Ie-
dereen kan deelnemen door een te-
kening, kunst- of schilderwerk, fo-
to of een andere creatieve vorm van 
kunst te maken. Zoek je creativi-
teit en maak een mooi kunstwerk! 
Je kunt je bijdrage inleveren of per 
post vóór donderdag 11 september 
sturen aan Oecumenische Ambas-
sade van Vrede Aalsmeer, p/a Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat 12, 1431 
EC Aalsmeer. Vergeet niet je leef-
tijd, naam en contactgegevens te 
vermelden. Er wordt gejureerd in 
een categorie jeugd en een catego-
rie volwassenen (16+). De prijsuit-
reiking vindt plaats in het Boekhuis 

Aalsmeer op zaterdag 20 september 
om 14.00 uur.
Onder de naam Oecumenische Am-
bassade van Vrede Aalsmeer orga-
niseren de Doopgezinde Gemeente, 
de Open Hof Kerk en de Karmelpa-
rochie verschillende activiteiten om 
vrede op verschillende manieren te 
belichten. De week staat in het te-
ken van ontwapening onder het 
motto Wapen je met vrede. Andere 
activiteiten in Vredesweek:
Zondag 21 september om 10.00 uur 
Vredesdienst van de Raad van Ker-
ken in de Open Hof kerk aan de Op-
helialaan 245. Met medewerking 
van Musicians without Borders.
Maandag 22 september om 20.00 
uur Lezing in Karmelkerk, Stom-
meerweg 13 door Kees Nieuwerth 
over zijn werk als vredesactivist en 
over zijn ervaringen bij een vredes-
conferentie in Busan (Zuid-Korea) 
in 2013.
Donderdag 25 september om 17.30 
uur barbecue en vrijwilligersmarkt 
voor jongeren 18 tot en met 30 jaar 
in de Historische tuin, Uiterweg 247.

Mooie opbrengst ‘50 cent 
actie’ voor Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - In de week van 18 tot en 
met 24 augustus werd aan de klan-
ten in de C1000 filialen in Aalsmeer 
en Uithoorn gevraagd een bijdra-
ge te schenken aan de Aalsmeerse 
stichting Kinderhulp Afrika. 

Meer dan 3400 mensen hebben 
daar positief op gereageerd en 50 
cent gedoneerd voor de bouw van 
een nieuwe basisschool voor de 
weeskinderen in Uganda. Kinder-
hulp Afrika bedankt alle giftge-
vers hartelijk voor hun bijdrage en 
is de C1000-filialen heel dankbaar 

voor hun inzet. De ontvangen gift 
van 1701,50 euro is afgelopen vrij-
dag aan Mathijs Piet, voorzitter van 
de stichting, door de drie filiaalma-
nagers overhandigd. Dit bedrag zal 
door de stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer verdubbeld 
worden en tevens zal Wilde Ganzen 
het opgehaalde bedrag nog eens 
met 55% verhogen. Totaal een ge-
weldig bedrag voor een geweldig 
doel: een basisschool voor de wees-
kinderen in Uganda! Kijk voor meer 
informatie op www.kinderhulp-afri-
ka.nl.

ke gereedschappen en huishoude-
lijke gebruiksvoorwerpen. Zoals an-
tieke naaimachines, de eerste was-
machines, oude potkachels, enz. Op 
de heenweg is er een koffiestop met 
gebak en tussen de middag een di-
ner. Er zijn nog plaatsen vrij. 

Voor informatie en opgave kan con-
tact opgenomen worden met Wim 
Veelenturf via 0297–329359. Deel-
name uitsluitend voor leden. 









GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.am-
stelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen 
naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkiNfORMATiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over 
deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 
www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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.

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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl 
of uw gemeentegids.

iNSpREkEN iN HET bERAAd OVER EEN GEAGENdEERd 
ONdERWERp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de Raad 
gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk of als lid 
van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het Beraad en de 
Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad kunt u het woord 
voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit is alleen mogelijk bij 
de behandeling van een onderwerp in eerste termijn, tenzij hier-
voor een aparte hoorzitting is georganiseerd. Inspreken kan niet 
in een vergadering van de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf 
minuten de tijd om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken 
is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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, di., do. 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.

CALAMiTEiTENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar 
via het hoofdnummer: 0297-381777.

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.

VERkEERSbESLuiTEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar 
tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. 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.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. 0297-387575, 
de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Cyclamenstraat 21 (Z-2014/050715), het verwijderen van 

asbest (mutatiewoning).

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Mr. Jac. Takkade 3 (Z-2014/030573), het plaatsen van 

een geluidsscherm en stellingen met afdak (verzonden 28 
augustus 2014).

VERLENGiNG bESLiSTERMijN AANVRAAG 
OMGEViNGSVERGuNNiNG, REGuLiERE pROCEduRE

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Aalsmeerderweg 157 (Z-2014/043239), het kamergewijs 

verhuren van de woning aan 8 arbeidsmigranten (ontvan-
gen 21 juli 2014);

- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/039278), het plaatsen van 
een carport (ontvangen 1 juli 2014).

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

COLLECTES

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwij-
zen wij u naar de site van www.cbf.nl.

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer 
 (Z-2014/020221), ontvangen 26 augustus 2014.

RAAd dONdERdAG 11 SEpTEMbER 2014

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van de Raad 
van Aalsmeer op donderdag 11 september 2014, in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeen-
komst begint om 20.00 uur met een korte besluitvormende 
raad welke wordt gevolgd door de oordeelsvormende raad. Na 
een onderbreking wordt de oordeelsvormende raad gevolgd 
door de besluitvormende Raadsvergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder 

  RAAd

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rb-1  Opening door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
 Rb-2  Vervanging raadslid

  SCHORSING

  RAAd (oordeelsvormend)

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.15 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw 
   J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het resumé van 12 
   juni 2014, 19 juni 2014 en 3 juli 2014
20.20 Ro-2  Groenvisie Aalsmeer
21.00 Ro-3  Verwerving van Dorpsstraat 102 A
21.15 Ro-4  Aanpassing van de Kadernota ‘Ruimte 
   voor huisvesting tijdelijke 
   arbeidsmigranten’
21.35 Ro-5  Omgevingsvergunning in afwijking van 
   het bestemmingsplan Stationsweg 38
21.50 Ro-6  Vaststellen bestemmingsplan 
   ‘N196 en Zwarteweg’
22.05 Ro-7  Vrouwentroost
22.30   Bespreking coalitieakkoord
23.00   Vragenkwartier en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING
 

Officiële Mededelingen
4 september 2014

  RAAd (besluitvormend)

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

23.15  Rb-3 1. Heropening door de voorzitter 
   mw. J. Vonk-Vedder 
  2. Vaststelling van de agenda
  3. Vaststelling van het resumé van 
   12 juni 2014 en 3 juli 2014
 Rb-4  Wijziging APV in verband met 
   opruimplicht hondenpoep
 Rb-5  Benoeming van een vierde lid van de 
   Raad van Toezicht van Stichting Auro 
   per 11 september 2014

  SLuiTiNG 

TER iNzAGE

De uitvoeringsagenda met bijbehorende uitvoeringspara-
graaf van de gebiedsvisie Aalsmeer 2020 ligt ter inzage van 
vrijdag 5 september tot vrijdag 3 oktober op het gemeente-
huis van Aalsmeer en in het raadhuis van Amstelveen. U kunt 
de plannen ook inzien op www.aalsmeer.nl. Tot 3 oktober 
kan iedereen een inspraakreactie insturen. Dat kan door een 
brief te schrijven aan het College van Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘inspraakreactie uitvoeringsparagraaf 
gebiedsvisie’. Voor meer informatie kunt u een email sturen 
aan info@aalsmeer.nl o.v.v. uitvoeringsparagraaf gebiedsvi-
sie. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 0297-387575.

OMGEViNGSVERGuNNiNG iNGETROkkEN

- (perceel Westeinderplassen, sectie E, nummer 1839, 
plaatsen blokhut bouwnr. 20040133 (Z-2014/042367)

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 

- Aalsmeerderweg 191 (Z-2014/050781), het opknappen 
en verbreden van een dam;

- Helling 46 (Z-2014/051061), het terugsnoeien van een 
boom.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning
- Circusshow Sijm (Z-2014/037963) Dreef, op 4 en 5 okto-

ber 2014.
Datum verzenden vergunning: 27 augustus 2014

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15, Aalsmeer 
 (Z-2014/020221), ontvangen 26 augustus 2014.

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning zijn verleend:
- Slijterij Wijnhandel W. v. Schaik, Dorpsstraat 32, Aals-

meer (Z-2014/023691), verleend 2 september 2014.

TER iNzAGE

t/m 04-09-14 Ontwerp omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 32 (Z-
2014/004937).

t/m 04-09-14 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oost-
einderweg 404 (Z-2013/060345) en besluit 
hogere grenswaarden; voornemen weigeren 
aanvraag omgevingsvergunning met uitge-
breide procedure (Rietwijkeroordweg 45A)

t/m 12-09-14  Aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Marconistraat 
10A (Z-2014/025148) (melding brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf); en Baccarastraat 
3 (Z-2014/028450) (melding brandveilig ge-
bruik buitenschoolse opvang).

t/m 09-10-14 Terinzagelegging ontwerpplan “Schinkel-
polder, tweede wijziging” (Z-2014/047187) 
(het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, tweede wijziging” met de daarop 
betrekking hebbende stukken bestaande uit 
een toelichting, regels en een verbeelding 
(plankaart). Het plangebied heeft betrekking 
op de perceel aan de Mr. Jac. Takkade 28 te 
Aalsmeer.)

t/m 02-10-14 De uitvoeringsagenda met bijbehorende uit-
voeringsparagraaf van de gebiedsvisie Aals-
meer 2020

Handbal
Aalsmeer wint Paling Cup
Aalsmeer - Na twee weekenden met 
pittige buitenlandse stages (in Duits-
land en België) sloten de handballers 
van FIQAS Aalsmeer hun voorberei-
ding afgelopen weekend af in Volen-
dam. Daar werd voor het eerste keer 
gestreden om de Paling Cup. Deel-
nemende teams waren, behalve FI-
QAS Aalsmeer, Hurry Up, het Belgi-
sche KV Sasja, dat ook deelneemt 
aan de BeNe League en natuurlijk 
thuisclub Kras/Volendam. Alle teams 
speelden in sporthal Opperdam wed-
strijden van 30 minuten tegen elkaar. 
Na een middag vol spannende par-
tijen kwam FIQAS Aalsmeer – na 
twee gelijke spelen en één winstpar-
tij – als winnaar uit de bus en mocht 
de fraaie glazen trofee mee naar huis 

nemen. KV Sasja werd tweede, Hur-
ry Up derde en de Volendammers 
moesten genoegen nemen met een 
vierde plaats. De eerste prijs van het 
seizoen is binnen! 

Dames tegen Bentelo
Op zaterdag 6 september begint 
voor de dames van FIQAS Aalsmeer 
de competitie in de Eerste Divisie. 
Na de degradatie van vorig seizoen 
gaat de ploeg van trainer/coach Her-
man Schaap proberen het dit seizoen 
goed te doen op het één na hoogste 
niveau van Nederland. 
Het wordt een lange competitie, want 
de Eerste Divisie telt 14 teams: dat 
betekent in ieder geval 26 speelron-
des: 13 uit- en 13 thuiswedstrijden. 

De Aalsmeerse selectie begint met 
een thuiswedstrijd tegen Bentelo, 

een ploeg uit Twente die al jaren bo-
venin meedraait in de Eerste Divisie 

en die door Schaap gezien wordt als 
één van de sterkste tegenstanders en 
een kandidaat voor de titel. Meteen 
een lastige opgave dus voor het team 
dat flink gewijzigd is ten opzichte 
van vorig seizoen. Een aantal speel-
sters vertrok: Sharelle Maarse, Bian-
ca Schijf, Britt Holster, Birgit Hem-
mes, Daphne Breukers, Lisa Endho-
ven en Malissa en Esmee v.d. Linden. 

Er kwamen ook drie nieuwe bij: Fleur 
Houtzager en Dionne Visser (alle-
bei van Quintus) en keepster Leonie 
Schneider. Ook keerde Michelle En-
thoven terug naar de hoofdmacht. De 
dames hebben een goede voorberei-
ding gedraaid, hard getraind en zijn 
klaar om aan de competitie te begin-
nen. Daarbij kunnen ze alle mogelij-
ke steun gebruiken, dus kom naar de 
hal en moedig de ploeg aan. De wed-
strijd zaterdag in de Bloemhof begint 
om 20.00 uur. 

Bingo bij 
Viva Aquaria 

Aalsmeer - Op maandag 8 sep-
tember houdt Viva Aquaria weer 
een gezellige avond in buurthuis 
Hoornmeer. Bingo staat op het pro-
gramma. Er zijn prachtige prijzen te 
winnen en iedereen is welkom. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe 
leuk is het, om na afloop al die blije 
mensen met armen vol prijzen naar 
huis te zien gaan, en U steunt na-
tuurlijk ook de aquariumvereniging. 
De bingo vindt plaats in buurthuis 
Hormeer aan de Roerdomplaan 3 , 
start 20.00 uur. De toegang is gra-
tis. Meer weten over Viva Aquaria? 
Neem dan contact op met de heer 
C. Keim via 0297-343854.
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Muziek
Vrijdag 5 september:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Thema-feest in feesterij de Bok, 
Dreef 5, 22u.
Zaterdag 6 september:
* Thema-feest in feesterij De Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
* Aalsmeerse band Total Seclusion 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 7 september:
* Chivy and the Blue Zicians live in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 16u.
Woensdag 10 september:
* Aalsmeer Live in feesttent, Praam-
plein met Ten Beers After en de Red 
Maddies v/a 20.30u.
Donderdag 11 september:
* 100% Aalsmeer met Gerard Joling, 
Bonnie St. Clair, Jan Leliveld, Danny 
Terp en dj Kees Markman in feest-
tent, Praamplein v/a 20.30u.
* Optreden smartlappenkoor Denk 
aan de Buren op speelplein Uiter-
weg v/a 21u.
Vrijdag 12 september:
* Feestavond met Edwin Evers Band 
en Sharon Doorson in feesttent op 
Praamplein v/a 20.30u.
Zaterdag 13 september:
* Feestavond met Jan Smit, Eddy 
Walsh, het Feestteam en dj Joost in 
feesttent, Praamplein v/a 20.30u.
* Cabaret ‘Zo zijn we niet getrouwd’ 
door Margriet Bolding in Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21u.

Films
Dinsdag 9 september:
* Seniorenfilmmiddag in Crown 
Cinema,Van Cleeffkade 15. Film 
‘Amour’ v/a 13u.
* Nostalgisch Filmfestival in feest-
tent, Praamplein om 13.30 en 19.30u.
T/m 11 september:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Lucy en Fa-
ding Gigolo. Ook: 100-Jarige die 
verdween, Planet of the Apes, 12 
Years a Slave en Expendables 3. 
Voor jeugd: Hoe tem ik een draak, 
Rio2, Heksen bestaan niet, Planes2 
Pieter Post en Koemba de zebra.

Exposities
4 tot en met 7 september:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Tevens eerste 
zondag van de maand. Schilderijen 
en zeefdrukken van Robert Brandy. 
4 tot en met 14 september:
* Buurtverlichting op Uiterweg. Van-
af vrijdag elke avond vanaf 21u.
6 en 7 september:
* Kunstbeurs aan de Westeinder in 
galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Open zaterdag 11-23u. zn zon-
dag 11-18u.
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg. Zaterdag 
en zondag open 12 tot 17u. Ook op 
13 en 14 en 20 en 21 september.
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, zaterdag en 
zondag 11-16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collectie 
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag 14-17u. 
Vanaf 2 september:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
Vanaf 6 september:
* Expositie Leven van Liesbeth Eil-
ders in beeld in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
September:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.

* Portretten van Ria en Kaylee Brui-
ne de Bruin in fysiotherapiepraktijk 
Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
* Foto’s van Monic Persoon in Het 
Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Schilderijen van Conny Fransen bij 
Eveleens Makelaardij, Punterstraat.

Diversen
Donderdag 4 september:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Klusavond voor deelnemers Pra-
menrace in café de Praam, Zijd-
straat v/a 20u.
Vrijdag 5 september:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 6 september:
* Grote braderie in Centrum. In 
Zijd-, Dorps-, School-, Wetering- en 
Marktstraat van 9 tot 17u.
* Dorpsloop bij atletiekvereniging 
in Sportlaan. 15.30u. start kidsloop, 
16u. start 5 en 10 km.
* Aanschuiftafel in Huiskamermu-
seum met Michael Glanz, van 16 tot 
18u. Van Cleeffkade 12a.
* Vuur en licht op het water met uit 
theater bij Watertoren vanaf 20u. Te-
vens start verlichte botenshow. Van-
af 22.30u. vuurwerkshow.
Zondag 7 september:
* Kinderstranddag in The Beach, 
Oosteinderweg 247a voor jeugd 4 
tot 12 jaar, 11-15u.
Maandag 8 september:
* SPIE sport- en spelavond ter be-
paling startnummers Pramenrace in 
feesttent, Praamplein v/a 20u.
* Bingo bij Viva Aquaria in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 9 september:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 10 september:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u. 
Tevens literaire avond 19.30-21.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Kindermiddag met Telekids Show 
in feesttent, Praamplein v/a 13.30u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond bij De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 v/a 20u.
* AVA-baanloop op atletiekbaan in 
Sportlaan. Start 20u.
Donderdag 11 september:
* Gehandicaptendag in feesttent, 
Praamplein v/a 10u.
* Borrel Aalsmeer in Welkom Thuis, 
Stommeerweg v/a 17u.
* Start sjoelcompetitie Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
11 tot en met 14 september:
* NK Regenboog zeilwedstrijden op 
de Westeinderplassen.
Vrijdag 12 september:
* Seniorenmiddag met 74 jarige zan-
ger John Spoel in feesttent, Praam-
plein v/a 13.30u.
* Palaver Pramenrace in VVA-kanti-
ne, Dreef v/a 20u.
Zaterdag 13 september:
* 29e Pramenrace ‘Spie op z’n chicst’. 
Start 12u. bij Pontweg. Finish in tent 
op Praamplein v/a 14.30u.
* 3 Uur van Aalsmeer, Hibra-races in 
Lakenblekerstraat, 19.30 tot 22.30u.
* Open Kudelstaart bij dartclub 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. 
Inschrijving sluit om 20u.
Zondag 14 september:
* Klassieke races Hibra op industrie-
terrein Hornmeer. Training 10-13u. 
Manches van 13 tot 18u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Woensdag 10 september:
* Wijkoverleg Dorpsraad Kudelstaart 
in Dorpshuis v/a 20u.
* Open dag Cultuurpunt Aalsmeer in 
bibliotheek Marktstraat, 14 tot 17u.
Donderdag 11 september:
* Eerste Raad na zomerstop in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

AGENDA

Rock van Total Seclusion 
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 6 septem-
ber opent cultureel café Bacchus 
alweer haar 23ste seizoen met dit 
keer een optreden van de nog jon-
ge Aalsmeerse band Total Seclusion
Een band die net zo energiek is als 
de immer onvermoeibare Bacchus 
Ploeg. Met punk en rock zal Total 
Seclusion Bacchus in lichter laaie 
zetten. De band bestaat uit Tom de 
Hundt op gitaar en zang, Samuel 
Kuik op leadgitaar, Julius Heenk op 
bas en Jelmer Gunnink op drums. 
Eigen nummers en covers worden 
ten gehore gebracht. Nog geen jaar 
bezig maar inmiddels al een naam 
in Aalsmeer. Aanvang: 21.30 uur. 
Toegang: Uw gift

Cabaret en kunstroute
Zaterdag 13 september de eerste 
KCA cabaretavond met Margriet 
Bolding met haar programma ‘Zo 
Zijn We Niet Getrouwd’. Bacchus 
open vanaf 20.15 uur. Kaarten à 11 
euro zijn te reserveren via de Bac-
chus website. Zaterdag 20 en zon-

dag 21 september doet Bacchus 
mee aan de KCA Kunstroute met 
een expositie van Louis Staps. Bei-
de dagen te zien van 12.00 tot 17.00 
uur. Zondagmiddag 21 september 
afsluiting Kunstroute met Jazz onder 
leiding van saxofonist Robbert Tuin-
hof tussen 17.00 en 20.00 uur.

Spiritueel en film
Vrijdag 26 september start in Bac-
chus een nieuwe serie van het Spi-
rituele café. Nieuwe Tijds Kinderen 
een lezing door Martin Spaargaren. 
Bacchus open om 20.15 uur. Toe-
gang 5 euro per persoon. 
En zaterdag 27 september gaat het 
licht uit voor de eerste filmavond 
van dit seizoen. Op de website kan 
gekeken worden op welke film ge-
trakteerd wordt. In ieder geval is het 
een spraakmakende film van het af-
gelopen jaar. Aanvang 21.00 uur. 
Toegang 3,50 euro. Cultureel café 
Bacchus is te vinden in de Gerbe-
rastraat, naast het Parochiehuis en 
achter de RK Karmelkerk.

Dinsdag 9 september ‘Amour’
Crown Cinema start met 
seniorenfilmmiddagen
Aalsmeer - Op dinsdag 9 septem-
ber is er ook voor Aalsmeerse seni-
oren de mogelijkheid om weer eens 
gezellig naar de film te gaan in ei-
gen dorp in Crown Cinema. Voor ve-
len misschien lang geleden, voor 
sommige inmiddels al iets minder 
vreemd. Immers een aantal AN-
BO-filmliefhebbers bezoekt al enige 
tijd maandelijks met elkaar de se-
niorenfilmmiddagen in CineMeer-
se. Tot ieders grote tevredenheid. 
Na een aantal gesprekken met AN-
BO Aalsmeer heeft Crown Cine-
ma besloten om als proef een aan-
tal maanden op dinsdagmiddag een 
speciale seniorenfilm te vertonen in 
de gezellige kleine zaal. Bij voldoen-
de belangstelling neemt Crown Ci-
nema de maandelijkse senioren-
filmmiddag op in haar planning.
Op dinsdag 9 september wordt ge-
start met ‘Amour’, een film over een 
bejaard echtpaar in Parijs, Anne en 

Georges. Ze hebben een volwas-
sen dochter en leiden een rustig be-
staan in Parijs, waarin hun passie 
voor muziek nog altijd een hoofd-
rol speelt. Dan krijgt Anne een in-
farct en breekt er een nieuwe fase 
in hun samenzijn aan. Georges ver-
zorgt haar met al zijn kracht en lief-
de. Maar hij kan niet voorkomen 
dat ze verder van hem wegglijdt en 
raakt zelf ook steeds meer in een 
isolement. 
Op dinsdag 9 september begint de 
film om 13.00 uur, verzamelen om 
12.45 uur in de hal. Het kost 6,50 eu-
ro en dit is inclusief een kopje kof-
fie of thee met een koekje na afloop 
met de mogelijkheid om nog even 
na te praten. Fietsparkeren is gra-
tis, autoparkeren kost 1,50 euro per 
uitrijkaart. Alle Aalsmeerse en Ku-
delstaartse senioren-filmliefhebbers 
van harte uitgenodigd! Adres is Van 
Cleeffkade 15.

Zondag live Chivy and The 
BlueZicians in The Shack
Oude Meer - De eerste keer, no-
vember vorig jaar, toen de jonge 
Chivy met zijn band in The Shack 
speelde, was het voltallige publiek 
al ‘flabbergasted’ van zoveel talent! 
Nu bijna 2 jaar later, en sinds vori-
ge maand nog maar 21 jaar jong, 
zullen Chivy en zijn BlueZicians op 
zondag 7 september de bezoekers 
opnieuw komen verbazen en ver-
bijsterend achterlaten! Of het nu de 
virtuoze gitaarsolo’s van Chivy zijn, 
het strakke spel van bassist Miesj 
Trines of de groovende drums van 
Ron Vaes, Chivy and the BlueZici-
ans is een totaal-ervaring die je be-
leefd moet hebben! Bluesrock ge-
woon als Bluesrock spelen? Daar 
doen de mannen van Chivy and the 
BlueZicians niet aan! Integendeel; 
zij proberen juist iedere mogelij-
ke stijl te combineren met dit gen-
re, waardoor deze band een muzi-

kale belevenis is die je niet snel ver-
geet. Progressive Rock, Funk, Reg-
gae, Lounge en ga zo maar door; De 
gasten van Chivy and the BlueZici-
ans combineren alles met Bluesrock 
en laten zich inspireren door Blues-
rock legendes als bijvoorbeeld Ste-
vie Ray Vaughan, Gary Moore, Joh-
nny Winter, Jimi Hendrix en Ste-
ve Morse, maar ook door progres-
sieve rock grootheden als Genesis, 
Pink Floyd en Rush en niet te ver-
geten Deep Purple. Deze bevlogen 
band uit Limburg laat zien dat met 
muziek alles mogelijk! Weer een he-
le goede reden om af te reizen naar 
The Shack aanstaande zondag! The 
Shack is 7 september geopend van-
af 15.00 uur. Chivy and The Blue-
Zicians beginnen rond de klok van 
16.00 uur. Entree is 5 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres 
is Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Nieuwe expositie drie fotografen
Bekende gezichten op de 
gang van gemeentehuis
Aalsmeer - Sinds afgelopen dins-
dag 2 september is in het gemeen-
tehuis een nieuwe expositie te be-
wonderen. Organisator van de ten-
toonstellingen, Janna van Zon, heeft 
dit keer gekozen voor drie foto-
grafen uit Aalsmeer. Genoten kan 
worden van de werken van Judith 
de Bats, Patrick Spaander en Kick 
Spaargaren. Thema van de exposi-
tie is ‘Black and White’. Van Judith 
de Bats zijn foto’s te zien van don-
kere mensen. Vrolijke prenten van 
bruidsparen en hun gasten. Patrick 
Spaander laat de kijkers kennis ma-
ken met de eigen inwoners. En, het 
zal niemand verbazen, er hangen 
heel veel bekenden. Onder andere 
ook van organisator Janna van Zon. 
Kick Spaargaren neemt de bezoe-
kers mee het theater in met spran-
kelende en uitbundige foto’s. Tot 
wel 7 januari is de expositie te zien 
in het gemeentehuis tijdens de ope-
ningsuren. Zeker een kijkje gaan 
nemen. Wel apart is het overigens 

dat niet geheel vrijblijvend rond ge-
wandeld kan worden. Bekijken van-
af de centrale gang is mogelijk, 
maar wie dichtbij wil kennismaken 
dient zich te melden bij de recep-
tie voor begeleiding. De schilderijen 
hangen namelijk op de eerste ver-
dieping en hier zijn de kantoren van 
de burgemeester, wethouders en 
ambtenaren gehuisvest en om vei-
ligheidsredenen is dit gedeelte niet 
vrij toegankelijk.

Veel activiteiten danscafé de Praam
Pramenklusavond, after 
party’s en Step by Step
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
4 september, is vanaf 20.00 uur in 
danscafé de Praam de laatste pra-
menklusavond voordat de Pramen-
race volgende week zaterdag van 
start gaat. Als je vanavond als team 
je bokkenpoot bij de bar inlevert en/
of je penta motor meeneemt naar 
het café en/of met je praam ‘op z’n 
chicst’ naar de Zijdstraat komt, dan 
ontvang je deze avond leuke en lek-
kere gadgets voor je team! Uiter-
aard worden de gadgets het meest 
interessant als een team zijn/haar 
opgepimpte praam komt showen! 
Aanstaande zaterdag 6 septem-
ber is er braderie in het Centrum. 
Danscafé de Praam is vanaf 10.00 
uur open. Bij goed weer is het ter-
ras met muziek geopend. Tijdens 
de feestweek heeft de Praam aan-
gepaste openingstijden. Vanaf don-
derdagavond 11 september worden 
er iedere avond gezellige afterpar-
ty’s gehouden in het café in de Zijd-
straat. Na een gezellige avond in de 
feesttent nog gezellig naborrelen 
en nakletsen en zelfs nog even de 
voetjes van de vloer! Want vrijdag 12 

september komt DJ Ard Kuiper een 
heerlijk feestje te bouwen. 
Zaterdag 4 oktober vindt voor de 
vijfde maal het evenement Step 
by Step vanuit danscafé de Praam 
plaats. Jacco en Jenifer geven aan 
dat de inschrijvingen heel goed en 
snel verlopen. Heb je interesse om 
met team van maximaal 12 perso-
nen mee te doen? Geef je dan snel 
op via stepbystepaalsmeer@hot-
mail.com. Er kunnen nog enkele 
teams zich inschrijven en dan is het 
uitverkocht. Dit jaar wederom een 
steproute van circa 6 kilometer door 
Aalsmeer met onderweg allerlei 
spel- en vraagopdrachten. Ook dit 
jaar valt er weer een originaliteits-
prijs te winnen! Hoe verschijn je met 
je stepteam bij Step by Step 2014? 
Na het stepgedeelte en de prijsuit-
reiking is er groot feest in de Praam 
met onder andere de DJ’s Kees 
Markman en Michael Meijer en een 
optreden van zangeres Saskia Soul-
ful. Na 23.00 uur is het open entree, 
voor die tijd heb je een entreebewijs 
van Step by Step 2014 nodig voor 
toegang tot het danscafé.
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DE VIOOLSPECIALIST

Huiskamermuseum
Michael Glanz 
schuift aan 
Aalsmeer - De kunstenaar Michael 
Glanz gaat zaterdag 6 september 
van 16.00 tot 18.00 uur bij de ‘aan-
schuiftafel’ in Het Huiskamermuse-
um aan de hand van zijn schilde-
rijen vertellen over zijn werk. Het is 
een voorproefje, want Michael doet 
ook mee aan de Kunstroute in het 

derde weekend van september in 
één van de leegstaande winkels in 
de Zijdstraat. Naast de bewierookte 
Mokum Collectie in het Huiskamer-
museum is er tot en met de Kunst-
route ook ingelijst batikwerk te zien 
van de veertien jarige Lena. Zij komt 
uit Wit Rusland. De opbrengst van 
haar werk komt geheel ten goede 
aan de Stichting Tsjernina (voor de 
kinderen van Tsjernobyl). Zondg 7 
september is het Huiskamermuse-
um van 14.00 tot 17.00 uur geopend. 
Adres: Van Cleeffkade 12a.

Films voor elk wat wils, alle leeftijden

Naar bioscoop in Crown
Aalsmeer - Ook deze week en in 
het weekend trakteert Crown Ci-
nema op een gevarieerd aanbod 
aan films voor alle leeftijden. La-
chen om ‘Sex Tape’ kan op donder-
dag, zaterdag en zondag en de ac-
tiefilm ‘Expendables 3’ met bekende 
acteurs op leeftijd wordt alle dagen 
gedraaid. Extra op donderdag gaat 
het licht uit voor ‘12 Years a Slave’ 
en vrijdag kan plaatsgenomen wor-
den in het pluche voor ‘Lucy’. In het 
weekend kan in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade 15 ook gekeken wor-
den naar ‘Oorlogsgeheimen’ en ‘Fa-
ding Gigolo’. En alvast noteren: Op 
woensdag 24 september is het weer 
Ladies Night en kan genoten wor-
den van de komedie ‘The Hundred 
Journey Night’ over een familie uit 
Indië die zich in Zuid-Frankrijk ves-
tigt en een eethuisje opent. Biostips 
voor de kids deze week: ’Planes 2’, 
’Hoe tem je een draak’, ’Koemba de 
Zebra’, ’Pieter Post de Film’ en in de 
kleine zaal ’Frozen 2D’, ’Heksen be-

staan niet’ en ’K3 en het Dieren-
hotel’. Kijk voor meer informatie en 
exacte tijden op www.crowncinema.
nl. Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 of via info@crowncinema.nl. 

Optreden ‘Denk 
aan de Buren’
Aalsmeer - Op donderdag 11 sep-
tember gaat het Aalsmeerse smart-
lappenkoor ‘Denk aan de Buren’, 
net als voorgaande jaren, weer van 
zich laten horen met een optreden 
op het speelterrein aan de Uiterweg. 
Bekende en onbekende smartlap-
pen, levensliederen, maar ook ge-
zellige meezingliedjes zullen ten ge-
hore worden gebracht. Op de web-
site www.denkaandeburen.nl is ver-
dere informatie over het koor te le-
zen. Het optreden begint om 21.00 
uur. De toegang is gratis.
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Met zo’n 150 kraamhouders!
Zaterdag braderie in de 
straten van het Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 6 septem-
ber stellen 150 kraamhouders zich 
op in de straten van het Centrum. 
De voormalige corsobraderie is de 
grootste en gezelligste markt van het 
jaar waar bezoekers bij de kraampjes 
met onder andere sieraden, kleding, 
boeken en etenswaren kunnen snuf-
felen. Zoals elk jaar staat het centrum 
tussen 10.00 en 17.00 uur vol met kra-
men. In het gebruikelijke ‘rondje’ in 
de straten van het dorp komt u aller-
lei koopwaar tegen. Van speelgoed 
tot huishoudelijke artikelen en van 
kleding tot cosmetica; voor ieder is 
er wel wat om te bekijken en aan te 
schaffen. Op de braderie staan ook 
verenigingen, goede doelen en an-
dere non-profit organisaties. Zij pre-
senteren zich door middel van de-
monstraties, prijsvragen en informa-
tiestands. Overigens kunt u op ver-
schillende plaatsen in het dorp ge-
nieten van gezellige muziek en na-
tuurlijk zijn er hapjes en drankjes 
verkrijgbaar op de braderie en bij de 
plaatselijke horeca. 

Parkeren en bereikbaarheid
Vanwege de verwachte drukte wordt 
het aangeraden om met de fiets of de 

bus naar het centrum te komen. Voor 
wie toch met de auto komt, gratis 
parkeren met een blauwe parkeer-
schijf is mogelijk op het Raadhuis-
plein, Drie Kolommenplein en op het 
parkeerterrein achter de Rabobank. 
Het Praamplein is niet beschikbaar 
voor parkeren vanwege de Feestwee-
ktent. Uiteraard zijn de supermarkten 
Albert Heijn en Deen wel bereikbaar 
en u kunt hier voor de deur parkeren 
als u boodschappen gaat doen. Het 
is ook mogelijk om te parkeren in de 
parkeergarage van Crown Business 
Centre aan de Van Cleeffkade. Wan-
neer u bij de receptie van Crown een 
kassabon van een van de winkels of 
horeca in Aalsmeer Centrum inle-
vert, ontvangt u een gratis uitrijkaart. 
Komt u met de boot? Dan kunt u gra-
tis aanmeren aan het Praamplein dat 
bereikbaar is vanaf de Ringvaart bij 
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de Ko-
lenhaven, achter watersportvereni-
ging Nieuwe Meer. Wie onder de Ca-
panebrug (doorvaarthoogte 1.10 mtr) 
op de Stationsweg past, kan vanaf 
de Kolenhaven zelfs doorvaren naar 
het Stokkeland bij het gemeentehuis. 
Kijk voor meer informatie op www.
aalsmeercentrum.nl

Vergunning moeizaam, bijna handdoek in de ring gegooid!

HiBRA gaat/mag toch door
Aalsmeer - Stichting HiBRA had 
twee weken geleden de handdoek 
in de ring gegooid, men zag geen 
mogelijkheid meer om het klassie-
ke motoren evenement voor de 14e 
keer te organiseren. De aanvullende 
eisen vanuit de gemeente waren te 
begrotelijk en niet meer uit te voe-
ren.
Zoals gebruikelijk meldt de HiBRA 
haar evenement jaarlijks in decem-
ber aan bij de gemeente. Afgelo-
pen mei was er een positieve sa-
menkomst in De Oude Veiling ge-
weest met organisaties van grote 
Aalsmeerse evenementen, zoals de 
feestweek, pramenrace, vuurwerk, 
bloemencorso en meer met de ge-
meente Aalsmeer. Op deze avond 
werd ook de nieuwe organisatie van 
de gemeente Amstelveen voorge-
steld. Door de ambtenaren werd be-
loofd om met de organisaties van de 

rijk gevulde evenementen kalender 
van Aalsmeer goed samen te wer-
ken. De HiBRA had dus goede hoop 
dat de aanvraag van de vergunning 
vlot zou verlopen. Het tegendeel 
bleek echter het geval. “Vier we-
ken voor het evenement werden in 
ene allerlei aanvullende eisen uit de 
hoge hoed getoverd. Onder andere 
een compleet verkeersomleidings-
plan met bebording, kosten onge-
veer 6.000 euro. En een aanvullende 
vergunning van de provincie Noord-
Holland werd geëist. Dit bleek ge-
zien het nog maar korte tijdsbestek 
niet meer mogelijk”, vertelt voorzitter 
Cees Eikelenboom. 

Bemiddeling burgemeester
Dankzij bemiddeling van burge-
meester Jopke Vonk heeft de orga-
nisatie van de HiBRA vorige week 
overleg gehad met de ambtenaren 

van de afdeling Ruimtelijke Orde-
ning en Vergunningen. Met alle be-
langhebbenden is gekeken naar de 
verkeerssituatie rond het circuit op 
bedrijventerrein Hornmeer. In het 
verleden hebben zich geen span-
nende problemen voorgedaan met 
de verkeersstromen, ook omdat de 
Lakenblekerstraat eigenlijk geen 
doorgaande weg is. Aan beide kan-
ten van de Lakenblekerstraat staan 
bij de afsluiting van het circuit twee 
verkeersregelaars welke personen 
verwijzen naar de te volgen rou-
te. Vanuit de stichting HiBRA is er 
op verzoek van de gemeente aan-
vullende informatie verstrekt betref-
fende genees- en gezondheidskun-
dige zaken, zoals de medische or-
ganisatie. Voor de technische hy-
giënezorg heeft de HiBRA de sani-
taire voorzieningen aangepast naar 
één toilet per 150 bezoekers en er 

Start zondag met kerkdienst, maandag SPIE-avond

Twintigste Feestweek nadert!
Aalsmeer - Nog drie dagen, dan 
start voor de twintigste maal de 
Feestweek in de tent op het Praam-
plein met inmiddels traditioneel een 
feestelijke kerkdienst vol muziek op 
zondag 7 september vanaf 10.00 uur. 
Op maandag 8 september nodigt het 
bestuur van SPIE deelnemers aan de 
Pramenrace en belangstellenden uit 
om vanaf 19.30 uur naar te tent te 
komen voor de veelal humorvolle 
sportavond. Er kan weer veel gela-
chen worden, maar weet dat het een 
serieuze strijd is om een startplaats 
in de voorste linie van de tocht der 
tochten een week later. Thema van 
de Pramenrace is ‘Chique’, dus net-
te kleding wordt op prijs gesteld. 
Op dinsdag 9 september wordt de 
feesttent omgetoverd tot filmzaal 
voor het Nostalgische Filmfestival. 
Wie hier graag bij wilt zijn, doet er 

goed aan nog snel kaarten te gaan 
kopen bij de Bruna in de Zijdstraat. 
De avondvoorstelling vanaf 19.30 
uur is overigens al uitverkocht, voor 
het festival in de middag, aanvang 
13.30 uur, zijn nog stoelen vrij. Op 
woensdag 10 september worden 
de jeugdige inwoners door de Ra-
bobank getrakteerd op de Telekids 
Show. Het wordt een actieve show 
met danseressen en waarbij de in-
breng van de jongens en meisjes op 
prijs wordt gesteld. De aanvang is 
13.30 uur en de toegang is gratis. En 
woensdagavond gaan de spots in de 
tent aan voor liefst twee Aalsmeerse 
bands. Ten Beers After presenteert 
een jubileumprogramma met num-
mers van de afgelopen 25 jaar en 
de Red Maddies zal laten zien waar-
om zij vorig jaar de finale heeft ge-
haald vorig van The Class of the Co-

ver band talentenjacht. In de voor-
verkoop is de toegang 5 euro. Let 
op aan de tent het dubbele, 10 eu-
ro. De zaal gaat open om 20.30 uur. 
Op donderdag 11 september is de 
tent vanaf 10.00 uur voor de stich-
ting Dag van je Leven, die gehandi-
capten een heerlijk dagje uit bieden. 
Sponsors zijn in deze overigens nog 
welkom! In de avond waarschijn-
lijk opnieuw een bomvolle tent tij-
dens de 100% Aalsmeer avond met 
de Aalsmeerse artiesten Danny Terp, 
Bonnie St. Claire, Gerard Joling en 
Jan Leliveld en dj Kees Markman. In 
de voorverkoop een kaartje a 17,50 
euro kopen is een aanrader. Het is 
goedkoper (aan de tent 22,50 euro) 
en je bent er zeker bij! Aanvang is 
20.30 uur. Op vrijdag 12 september 
worden ouderen uitgenodigd voor 
een gezellig samenzijn in de tent. 

Tentdienst ‘What’s Upp?!’ 
Aalsmeer - Voor het twintigste 
achtereenvolgende jaar wordt aan-
staande zondag 7 september de 
feesttent op het Praamplein ge-
bruikt als onderdak voor een kerke-
lijke viering. Deze tentdienst begint 
om 10 uur. Vier kerken organiseren 
gezamenlijk deze tentdienst: Dorps-
kerk, Lijnbaankerk, Oosterkerk en 
CAMA. Het gebeuren is uitgegroeid 
tot een feestelijke viering die nau-
welijks te vergelijken is met een tra-
ditionele kerkdienst. De entourage 
is indrukwekkend. Dankzij de aan-
kleding en de moderne techniek 
waarbij ‘gespeeld’ wordt met licht, 
geluid en filmbeelden, wordt er een 
sfeer neer gezet die prikkelt van be-
gin tot einde. Op muzikaal gebied 
is er een uit verschillende kerken 
samengestelde zang- en muziek-
groep die het voortouw neemt. Luis-
teren of meezingen. Het mag alle-
bei. De dienst kan op elke plek in de 
tent duidelijk gevolgd worden dank-

zij grote videoschermen. Anders 
dan voorgaande jaren zijn er naast 
de 1100 zitplaatsen ook ruim 300 
staanplaatsen gecreëerd. Wie zeker 
wil zijn van een stoel wordt gead-
viseerd op tijd te komen. De tent is 
vanaf half tien open. Het thema van 
dit jaar is ‘What’s Upp!?’ Een kwink-
slag naar de moderne manieren van 
communiceren in combinatie met 
het stellen van de meest gestelde 
levensvraag: Is er wellicht toch meer 
tussen hemel en aarde? Jan Martijn 
Abrahamse, Edjan Westerman en 
Pim Hogenbirk, de drie voorgangers 
die aan de tentdienst meewerken, 
zullen op zoek gaan naar antwoor-
den. De tentdienst is vanwege loca-
tie en karakter zeer laagdrempelig. 
Verzoek van de organisatie: kom op 
de fiets. Parkeerruimte is schaars.
Foto: De Tentdienst vorig jaar. De 
editie van dit jaar belooft eveneens 
weer een feest te worden. 
Foto: Tentdienst Aalsmeer.

Spektakel op en bij de Westeinder zaterdag
Verlichte boten, groots vuurwerk 
en theater bij Watertoren
Aalsmeer - Zaterdagavond 6 sep-
tember valt er van alles te bele-
ven bij Vuur en Licht op het Wa-
ter. Het sluitstuk is het grote vuur-
werk om 23.00 uur. Vele duizen-
den toeschouwers op het water en 
de oevers van de Westeinder Plas-
sen zijn dan getuige van één van 
de mooiste vuurwerkshows in Ne-
derland. Gratis, voor alle Aalsmeer-
ders. Maar daarvoor is er al van al-
les te beleven. De verlichte bo-
ten gaan om 20.15 uur van start 
bij het Topsvoort bos op de Klei-
ne Poel en varen in een lange op-
tocht door ’t Zwet, langs Jachtha-
ven Stenhuis naar de Ringvaart. Op 
de Aalsmeerderdijk wordt het naar 
verwachting druk, zorg dus op tijd 
aanwezig te zijn (20.15 uur) als je 
niets wilt missen. Het organisatie-
comité raadt aan niet met de au-
to te komen, maar op de fiets of 
lopend. De eerste verlichte boten 
komen rond 21.00 uur aan bij de 
Aalsmeerderbrug en keren daar. 
De toeschouwers kunnen dus twee 
keer genieten van de voorbij va-
rende boten. De stoet vaart daar-
na naar de Grote Poel. Bij de plaats 
waar het vuurwerk ontstoken zal 
worden, is een afzetting van boei-
en met rood flikkerende lichten ge-
legd. De boten blijven achter deze 
afzetting liggen. Jordy en Arnaud 
Brouwer van Jachthaven Stenhuis 
en hun team zien er met vijf boten 
op toe dat de boten op veilige af-
stand van de pontons met vuur-
werk blijven. Het organisatiecomi-
té roept alle schippers op om zich 
net als vorig jaar goed aan de aan-
wijzingen te houden. Om 22.30 uur 
begint het schouwspel op het wa-
ter.
De toeschouwers op het land kun-
nen op veel plekken langs de Plas-
sen het vuurwerk goed zien, ook in 
Kudelstaart, Leimuiden en Rijsen-

hout. Feest is het bij de Watertoren. 
De Kudelstaartseweg wordt bij de 
Watertoren tussen de Zwarteweg 
en Beethovenlaan vanaf 15.00 uur 
’s middags al afgesloten tot 02.00 
uur ’s nachts. Om 20.00 uur gaat 
het feestterrein open. Ook hier 
worden bezoekers aangeraden 
met de fiets of lopend te komen. 
Om 20.30 uur beginnen op het ter-
rein bij de Watertoren de optre-
dens van artiesten van het Crown 
Theater. Zij geven een voorproefje 
van hun show later in het seizoen. 
Woezel & Pip en de jonge illusionist 
Roy Huiskens openen de voorstel-
lingen. Net voor 21.00 uur is er een 
primeur. Tv beelden van de verlich-
te boten worden dan live vertoond 
op schermen bij de Watertoren. De 
toeschouwers hoeven dus niets te 
missen van de kleurrijke optocht 
van verlichte boten. Hierna vol-
gen nog vier optredens van Crown 
Theater artiesten: Marcel Kapteijn 
(Ten Sharp) en Friends, Woodstock 
the Story, FourTina (Turner) en LA 
The Voices. Deze duren tot vlak 
voor half elf. Om 22.30 uur begint 
het schouwspel op en bij het wa-
ter. Degenen die speciaal voor het 
vuurwerk komen, wordt aangera-
den niet later dan 22.30 uur aan-
wezig te zijn. De apotheose van 
de avond is het grote vuurwerk 
om 23.00 uur, maar om 22.30 uur 
wacht ook een spectaculaire ver-
rassing. Voor jong en oud een 
spektakel van de eerste orde. De 
stalletjes waar een hapje en een 
drankje gekocht kan worden, blij-
ven tot 24.00 uur open. Vorig jaar 
was Vuur en licht op het Water een 
geslaagd evenement, zonder noe-
menswaardige incidenten. Het or-
ganisatiecomité hoopt dat dit nu 
ook weer het geval zijn en kijkt uit 
naar een zinderend feest voor heel 
Aalsmeer. 

Inschrijving verlengd!
Dorpsloop: Loop met je hart

Aalsmeer - Komende zater-
dag 6 september is de jaarlijkse 
Dorpsloop. Zoals het er nu naar 
uit ziet met beter weer dan vorig 
jaar. De voorinschrijving is ver-
lengd tot vanavond 23.59 uur, 
dus schrijf je nog even snel on-
line in. Na-inschrijven kan op 
de dag zelf vanaf 14.30 uur. Om 
15.30 uur wordt gestart met 

de Kidsrun, daarna worden om 
16.00 uur de deelnemers aan de 
5 en 10 kilometer ‘weggescho-
ten’. Het inschrijfgeld gaat dit jaar 
naar Stichting AED Westeinder, 
dus je loopt niet alleen voor je-
zelf: ‘Loop met je hart’. Start en fi-
nish is bij de atletiekbaan in de 
Sportlaan. Meer informatie op:  
www.dorpsloop-aalsmeer.nl.

Oproep buurters: Doe ook mee!
Verlichte Tuinen op Uiterweg
Aalsmeer - Het comité Buurtver-
lichters hebben het voorbereidings-
werk gedaan. Het begin en het eind 
van de Uiterweg, de bruggen en het 
speeltuintje zijn inmiddels versierd 
en verlicht. Deze verlichting geeft 
de entree van de festiviteiten in de 
feestweek gezellige sfeer.
Vanavond, donderdag 3 septem-
ber, is het proefdraaien voor bewo-
ners. Bij deze doet het comité de op-
roep aan alle bewoners van de Ui-
terweg om aan de slag te gaan! Het 
zal wat werk vragen, maar hoeveel 

dat is aan u zelf. Hoe meer tuinen 
meedoen hoe mooier het wordt. Van 
vrijdag 4 tot en met zondag 14 sep-
tember gaan de lampen aan. Het 
weer heeft een paar jaar niet echt 
meegewerkt, maar dat ziet het er nu 
goed uit. 
Het comité hoopt dat veel mensen 
op de fiets stappen en de mooie 
en verlichte buurt komen bekijken! 
Komt u op donderdag dan is het ex-
tra feestelijk, er is zang van Denk 
aan de Buren op het speelpleintje. 
Iedereen veel plezier toegewenst!

zijn maatregelen genomen voor tij-
delijke drinkwater voorzieningen in 
geval van extreem warm weer. Door 
middel van extra sponsoring is het 
uiteindelijk toch nog gelukt om aan 
de aanvullende eisen te voldoen. 
Voorzitter Cees Eikelenboom tot 
slot: “Jammer dat het zo moeizaam 
moest verlopen. Het wordt steeds 
moeilijker om een evenement te or-
ganiseren in Aalsmeer. Vooral voor 
de niet commerciële evenementen, 
zoals de HiBRA, wordt het door al-
lerlei aanvullende eisen van de ge-
meente te begrotelijk. De HiBRA wil 
graag een vrij toegankelijk evene-
ment blijven op de nu nog rijk ge-
vulde evenementenagenda van 
Aalsmeer. Hopelijk verloopt de aan-
vraag volgend jaar wat soepeler.” Nu 
de vergunning rond is, kan de Hi-
BRA zich gelukkig volledig richten 
op alle andere voorbereidingen voor 
dit leuke en snelle evenement in het 
tweede weekend van september 
met zaterdag de 13e de Drie uur van 
Aalsmeer van 19.30 tot 22.30 uur en 
zondag 14 september de klassieke 
demoraces van 10.00 tot 18.00 uur 
in en rond de Lakenblekerstraat. 

De seniorenmiddag met onder an-
dere een optreden van John Spoel, 
de 74 jarige zanger die hoge ogen 
gooide tijdens Bloed, Zweed en Tra-
nen, begint om 13.30 uur en de toe-
gang is gratis. Vrijdagavond komt de 
Edwin Evers Band naar de feesttent 
en dit is uniek, want deze negen-
koppige formatie treedt niet vaak op 
in tenten. En deze avond kan geno-
ten worden van zangtalent Sharon 
Doorson met band. Ook voor deze 
avond, die aanvangt om 20.30 uur, 
is de toegang in de voorverkoop 
17,50 euro en aan de tent 22,50 eu-
ro. Zaterdag 13 september is alweer 
de laatste dag van de feestweek 
met overdag, vanaf 13.00 uur, de al-
tijd gezellige finish van alle deelne-
mers aan de Pramenrace en tot slot 
een spetterende feestavond van-
af 20.30 uur met optredens van Jan 
Smit, Eddy Walsh, het Feestteam en 
dj Doost. Met kaartje in de voorver-
koop sluit je de Feestweek af voor 15 
euro. Aan de tent wordt 20 euro en-
tree gevraagd. Kijk voor meer infor-
matie en aankoop kaarten op www.
feestweek.nl. 

Cees Buis zag film onlangs voor het eerst

Amerikaanse film over ‘braaf’ 
kwekersgezin op Filmfestival
Aalsmeer - De film verscheen vo-
rig jaar op internet en al door ve-
len bekeken. Toch staat hij op het 
programma van het derde Nos-
talgisch Filmfestival, dat volgende 
week dinsdagmiddag en -avond 
in de feesttent op het Praamplein 
wordt gehouden. Het is een unie-
ke ruim vijftig jaar oude kleuren-
film, die op fraaie wijze het leven 
en werken van een kwekersge-
zin op de Buurt laat zien. En wel 
dat van de familie P. Buis, die des-
tijds op Uiterweg 105 woonde. Als 
jaartal waarin de film zou zijn ge-
maakt, wordt 1956 genoemd. Maar 
dat klopt niet, zegt Cees Buis (76), 
die in de film een hoofdrol vervult 
en de beelden (in het Engels) van 
commentaar voorziet. æMijn broer 
Nico zat in dienst, dus dat moet 

rond 1963 geweest zijn.” Ondanks 
dat de film al ruim vijftig jaar oud 
is, heeft Cees hem pas vorig jaar 
voor het eerst gezien. “Iemand ver-
telde me dat hij op internet stond. 
Dat was echt voor het eerst dat ik 
hem zag.”
De opnamen zijn gemaakt door 
Bing Crosby Productions en uitge-
zonden op de Amerikaanse televi-
sie in de driedelige serie ‘Midnight 
Amsterdam’. In deze serie werd het 
nachtleven in Amsterdam in al zijn 
facetten belicht en blijkbaar maak-
te daar het kwekersleven – op in-
ternet bestempeld als ‘braaf fami-
lieleven’ - in de vroege uren ook 
deel van uit. “Een en ander was 
geregeld door de VVV. Mijn va-
der vond het prachtig. Wij kregen 
al regelmatig buitenlands bezoek 

op de kwekerij”, aldus Cees. Om 
sommige beelden in de film moest 
hij wel lachen. “Je ziet mijn vader 
en ik ’s morgens vroeg cyclamen 
met de luikenpraam naar de vei-
ling aan de Van Cleeffkade bren-
gen. Dat was zuiver voor de film, 
want cyclamen brachten we altijd 
overdag, die dan de volgende och-
tend geveild werden. Wel brachten 
we ’s morgens in alle vroegte chry-
santen naar de CAV, die dan een 
paar uur later werden geveild.” In 
de film zijn fraaie opnamen te zien 
van vader Pieter en zoon Cees op 
de kwekerij, tussen de grote chry-
santen. Voorts van het laden van 
de luikenpraam, waarna gevaren 
werd naar de veiling via de Klei-
ne Poel en langs De Nieuwe Meer. 
Moeder Wijntje luidt de bel voor 
het ontbijt, waarop vader en zoon 
in huis komen, nadat ze eerst hun 
klompen hebben uitgetrokken in 
het klompenhok met grind. “Dat 
mijn moeder belde, was ook alleen 
maar voor de film. Er werd altijd al-
leen ’s middags voor de thee ge-

beld”, verklapt Cees. Behalve hij en 
zijn ouders, schuiven ook zus Mar-
ry en broer Nico, die vorig jaar is 
overleden, aan. De tafel is rijke-
lijk gedekt met het mooiste ser-
vies. “Ik denk dat mijn moeder ex-
tra haar best heeft gedaan, want 
zoals op de film was dat niet iede-
re dag”, lacht Cees. Hij wil de film 
graag zien op het grote doek in de 
feesttent. Samen met zijn vrouw 
komt hij naar de middagvoorstel-
ling, waarvoor slechts nog een be-
perkt aantal kaarten beschikbaar 
is. De avondvoorstelling is uitver-
kocht. 
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar 
bij Bruna in de Zijdstraat of indien 
nog voorradig bij de ingang van de 
tent op het Praamplein. De mid-
dagvoorstelling, waarvoor dezelf-
de films uit de periode 1930-1987 
op het programma staan als de 
avondvoorstelling, begint om twee 
uur en eindigt om ongeveer half 
vijf. Journalist Dick Piet heeft het 
programma samengesteld en zal 
de films aan elkaar praten.
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Veldboeket van Kunstploeg 
barst van de bloemen
Aalsmeer - Het Veldboeket van 
de Kunstploeg belooft een suc-
ces te worden met de Kunstroute. 
Op dit moment zijn er al meer dan 
500 bloemenschilderijtjes gemaakt 
die samen een prachtig boeket 
gaan opleveren. Het enthousiasme 
en de inzet van de deelnemers le-
vert de ene na de andere verrassing 
op. Vooral het plezier bij het maken 
van een bloem en tekst helpt daar-
bij enorm. Want dat is volgens De 
Kunstploeg de sleutel, het plezier 
van het maken voor die ander. Zo 
komen ook die mensen die van hun 
leven nog nooit een doek en penseel 
in handen hebben gehad tot mooie 
resultaten. Er is al geschilderd en 
geschreven om zoveel verschillen-
de redenen en personen dat het om 
stil van te worden is.  Bloemen staan 
symbool voor zoveel, dat blijkt wel 
uit de enorme verscheidenheid. Elk 
schilderij en elke tekst is uniek en 
gemaakt voor die ene persoon. Het 
project heeft zo al heel wat teweeg 
gebracht. De teksten die bol staan 
van de emoties, verlangen, verdriet, 
dankbaarheid en liefde, maar ook 
de aandacht en concentratie waar-
mee de bloemen zijn gemaakt spre-
ken voor zich. Het resultaat is ver-
rassend prachtig! De Kunstploeg is 
er zoals gezegd een beetje stil van. 
En ook binnen de deelnemers zelf is 
de diversiteit groot. Het is Aalsmeer 
op z’n breedst. De jongste deelne-
mer is vier en de oudste is 96 jaar. 
Dankzij de inzet van basisscho-
len als De Hoeksteen, Samen Een 
, de Zuidooster, de Antonius en or-
ganisaties als Heliomare, Zorgcen-
trum Aelsmeer, het Kloosterhof en 
natuurlijk niet te vergeten de grote 

ploeg Vrije schilders is het Veldboe-
ket nu al onvergetelijk. Tegelijker-
tijd zijn  500 schilderijtjes van 20 bij 
20 centimeter ook weer niet een im-
mens grote oppervlakte. 

De Kunstploeg is dan ook hele-
maal niet ongerust dat de boom-
gaard te klein is. De schilderijtjes en 
de tekstjes worden samen als een 
opengeslagen boek gepresenteerd 
langs het pad naar het atelier van 
Karin Borgman. Aankomend week-
end hoopt De Kunstploeg de schil-
derijen en teksten van de Vrije schil-
ders binnen te krijgen. Zaterdag- 
en zondagmiddag tussen 13.00 en 
17.00 uur. Het complete Veldboe-
ket is te zien tijdens het weekend 
van de Kunstroute, 20 en 21 sep-
tember. Het project is mogelijk ge-
maakt door de Rabobank, de ge-
meente, KCA, Ingma kunstmateria-
len, maar vooral door al die enthou-
siaste mensen.

3 Jubilarissen bij Vivace 
Aalsmeer - Dinsdag 2 septem-
ber heeft ook Aalsmeers Vrouwen-
koor Vivace de repetities hervat. 
Eerst was heet tijd om drie jubilaris-
sen te huldigen: Corrie van Kessel 
is 10 jaar lid van het koor. Zij kreeg 
een muzieksleutel als broche, uitge-
reikt door de voorzitter. Sietske Ei-
genhuis en Beb van Rijn zijn zelfs 
25 jaar lid! Zij ontvingen een mooie 
oorkonde van de Nederlandse Bond 
van Zangkoren. Daarbij hoorde na-
tuurlijk ook voor alle drie een mooi 
boeket. Hierna werd het tijd om de 
repetitie te beginnen. Het koor heeft 
een druk programma voor de boeg 

met optredens in Nieuw-Vennep tij-
dens korendag op 28 september, 
Ouderendag in Aalsmeer op 22 no-
vember, Kerstconcert in Bornholm te 
Hoofddorp op 16 december) en als 
klap op de vuurpijl het grote con-
cert op zondag 29 maart. Een ge-
zamenlijk optreden met Aalsmeers 
Toonkunstkoor en Con Amore in De 
Bloemhof. Wilt u meezingen met dit 
gezellige vrouwenkoor ? Elke dins-
dagmorgen wordt er geoefend van 
9.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis 
van Kudelstaart.
Het koor ontvangt nieuwe leden met 
open armen.

Kom zingen 
bij Con Amore!

Aalsmeer - Altijd al willen zingen 
bij een leuke club die ook optreedt?
Heren van alle leeftijden zijn har-
telijk welkom bij Con Amore. Het 
mannenkoor oefent iedere maan-
dagavond vanaf 20.00 uur in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Zet de stap en meld je aan bij Arie 
Koningen via 0207-323847. Voor 
meer informatie kan gekeken wor-
den op www.amkconamore.nl. 

Drie weekenden gedichtentuin open

Het Boomkwekerskerkhof 
weer in blije verwachting
Aalsmeer - In de laatste herfst-
storm werd op het Boomkwekers-
kerkhof een treurbeuk geveld - zijn 
kopergroene tooi vangt helaas geen 
wind meer in zijn takken. De plaat-
sing van eenendertig gedichten in 
dit bijzondere Groen Monument 
zal voor de zesde keer dit jaar in 
de eerste drie weekenden van sep-
tember dit verlies zeker verzachten. 
Na de oproep van KCA in mei kwa-
men pennen uit verschillende wind-
hoeken los en streken er 26 dich-
ters neer in het teken ‘Natuur’. Zes 
debutanten, waaronder de jongste, 
Pascal de la Haye met zijn 33 jaar uit 
Haarlem en de oudste, Corrie Sloot 
met haar 83 jaar uit Aalsmeer, be-
wijzen met hun inzet dat het dich-

ten door de generaties heen ple-
zier blijft geven. De gedichten kun-
nen zaterdag en zondag van 12.00 
tot 17.00 gelezen worden 6 en 7 sep-
tember tijdens de braderie en vuur 
en licht op de Westeinderplassen. 
Op 13 en 14 september tijdens de 
pramenrace en het open monumen-
tenweekend. En op 20 en 21 sep-
tember tijdens de KCA Kunstroute. 
Van de 31 geselecteerde gedichten 
is een bundel gemaakt die bij het 
Boekhuis Aalsmeer, de Readshop 
en tijdens de Kunstroute bij de KCA 
stand in de botenloods van Jachtha-
ven Otto voor 5 euro te koop zal zijn. 
Het Boomkwekerskerkhof is te vin-
den naast de RK Karmelkerk aan de 
Stommeerweg.

Radio Aalsmeer 24 uur per 
dag het hart van de regio
Aalsmeer - Vanaf 1 september is de 
nieuwe programmering ingegaan bij 
de lokale omroep. Radio Aalsmeer 
is nu 24-uur per dag te beluisteren. 
Nieuwe en vertrouwde programma’s 
omgoten door een nieuw sound. In het 
weekend neemt één programma een 
prominente positie in. In het Week-
end Magazine worden luisteraars ge-
informeerd over alles wat er gebeurt 
in Aalsmeer: actualiteiten, cultuur en 
sport. (Sport)verenigingen worden op-
geroepen hun activiteiten te promo-
ten tijdens dit programma en verslag-
gevers zullen verslag doen van de ve-
le activiteiten die er in Aalsmeer te be-
leven zijn. Overigens is het programma 
nog opzoek naar verslaggevers en re-
porters die dit leuke vrijwilligerswerk 
willen doen. Opgeven kan via info@ra-
dioaalsmeer.nl.

Vuur, licht en theater
Onder andere deze week bij Ron en Li-
sette in het Vrijdagavondcafé. Ap Ei-
genhuis van de organisatie van Vuur & 
Licht op het water komt naar de studio 
om de meest actuele zaken over zater-
dagavond te vertellen. Een interview 
met Peter van Eick, de theaterdirec-
teur van het Crown Theater Aalsmeer, 
en een reportage van politieagent Erik 
van den Brun op de Westeinderplas-
sen. En natuurlijk de vaste onderdelen: 
de UIT agenda en de Twitterhit. Meer 
info op Facebook en Twitter van Vrij-
dagavondcafé.

‘Door de Mangel’ jarig
Komende maandag 8 september viert 
de enige echte talkshow op Radio 
Aalsmeer zijn eerste verjaardag. ‘Door 
de Mangel’ is al een jaar lang iedere 
maandag te beluisteren van 19.00 tot 
20.00 uur. Afgelopen maandag was 

jeugdvoorzitter bij voetbalvereniging 
RKDES Anton van Son te gast in het 
wekelijkse programma, dat in de nieu-
we programmering op de zaterdag tus-
sen 13.00 en 14.00 uur herhaald gaat 
worden. Ook Van Son maakte aan het 
eind van de uitzending bekend wie hij 
voor maandag als gast heeft uitgeno-
digd: Danny de Hartog zal dan plaats 
nemen achter de microfoon. Hij is per-
sonal trainer van beroep en speler/trai-
ner bij RKDES. Danny zal maandag 8 
september zelf de muziek samenstel-
len. Uiteraard kunnen weer live vra-
gen gesteld worden aan de gast via 
het telefoonnummer 0297-325858, 
via e-mail: studio@radioaalsmeer.nl 
of via Twitter: #DoordeMangel. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 FM 
en de kabel op 99.0 FM, maar ook via 
de livestream op internet: www.radio-
aalsmeer.nl. Een uitzending gemist? 
Het programma is terug te luisteren via 
de website van de lokale omroep via 
‘Uitzending Gemist’. Het bezoekadres 
van Radio Aalsmeer is Van Cleeffkade 
15 in de Crown Business Studio’s.

Aanstaande zaterdag 6 en zondag 7 september

Kunstbeurs aan Westeinder
Aalsmeer - Zoekt u een mooi object 
voor in huis, tuin of bedrijf, of wilt u ge-
woon genieten van kunst? Kom dan 
naar de vierde editie van de Kunst-
beurs aan de Westeinderplassen op za-
terdag 6 en zondag 7 september. Deze 
beurs was voorgaande jaren een groot 
succes. Bezoekers toonden zich ver-
rast door het aanbod. De deelnemen-
de galeries en kunstenaars zijn met 
zorg geselecteerd en staan garant voor 
een hoge kwaliteit. Alle disciplines zijn 
vertegenwoordigd. Schilderijen, bron-
zen en keramische beelden, maar ook 
glaskunst, foto’s en sieraden kunt u in 
de mooi uitgelichte stands bewonde-
ren. In tegenstelling tot bij vele ande-
re beurzen zijn de meeste kunstenaars 
zelf aanwezig. Men koopt direct van de 
makers, die daarbij toelichting kunnen 
geven op hun werk, technieken en in-

spiratiebronnen. Een aanrader voor ie-
dereen die van schoonheid en van be-
taalbare, met vakmanschap gemaak-
te kunst houdt. Maak kennis met een 
breed aanbod van hedendaagse kunst 
op de schitterende locatie aan het wa-
ter van galerie Sous-Terre Aalsmeer, te-
genover de Watertoren. 

Win een portret van uzelf
Mieke van Zundert is een virtuoos 
schilder. Naast haar vrije werk heeft 
zij honderden mensen geportretteerd. 
Met snelle, directe toetsen maakt zij in 
ongeveer twintig minuten een expres-
sief, goed gelijkend portret. Wilt u uzelf, 
een kind of een geliefde in olieverf laten 
vereeuwigen, dan kunt u zich opgeven 
via de nummers 0297-364400 en 0412-
482159 of via kunstbeurs@aandewest-
einderplassen.nl. Ook bij binnenkomst 

op de beurs kunt u zich nog aanmel-
den. De kosten zijn 100 euro per schil-
derijtje. U kunt het direct mee naar huis 
nemen. Tijdens de beursdagen wordt 
aan een aantal bezoekers aangeboden 
zich gratis door Mieke te laten portret-
teren.

Maak kans op kunstcheque 
Onder de bezoekers die bij binnen-
komst op de beurs hun gegevens en 
e-mailadres achterlaten, wordt een 
kunstcheque van 1000 euro verloot. 
Deze cheque kan besteed worden bij 
galerie Sous-Terre, de organisator van 
de beurs. De winnaar krijgt persoon-
lijk bericht. Zaterdagavond 6 septem-
ber vindt het spectaculaire evenement 
‘Vuur en licht op het water’ plaats. Een 
stoet prachtig verlichte boten vaart over 
de plassen en gaat rond 22.30 uur voor 
anker bij de watertoren. Vanaf 21.00 
uur start daar een feest met optredens 
van diverse artiesten. Om 23.00 uur is 
er aansluitend een grote vuurwerk-
show vanaf een ponton op het water. 
De locatie van de kunstbeurs bevindt 
zich pal achter de watertoren. Vanuit de 

Drie thema-avonden in aanloop
Vitaliteit Markt 50+: Het 
organisatie werk ligt op stoom
Aalsmeer - De voorbereidingen 
door de organisatie van de Vitaliteit 
Markt 50+ en gastheer Vita welzijn 
en advies liggen op schema. De aan-
melding voor standhouders is in vol-
le gang, workshops worden gepland, 
afspraken met het gemeentehuis, de 
cateraar, opbouw en afbreek ploe-
gen. De standhouders bereiden zich 
voor op vlekkeloze presentaties en 
waardevolle aanbiedingen

Nieuwe dingen 
Nieuw dit jaar is, dat er voorafgaand 
aan de markt op 4 oktober, thema 
avonden georganiseerd zullen wor-
den. Hier kunnen (zorg) professio-
nals zich informeren, discussiëren en 
voorbereiden op de markt. De markt 
zal als thema hebben: Van AWBZ 
naar Wmo: hoe word je daar nou be-
ter van? De thema’s van de avonden 
zijn: 1. Mobiliteit, 2. Zelfredzaamheid 
en 3. Wmo: de praktische zaken. De 
bijeenkomsten zijn gepland voor 30 
september, 1 en 2 oktober. Op deze 
avonden zullen experts en zorgaan-
bieders over deze thema’s nieuws en 
kennis brengen. Er zal ook tijd wor-
den ingeruimd voor kennis uitwisse-
ling en discussie. Hoe moeten zorg-
aanbieders overweg met de nieuwe 

situatie? Krijgt de klant minder kwa-
liteit, minder hulp of (geen van) bei-
de? De gezamenlijke zorgonderne-
mers van Aalsmeer zouden graag 
mee willen bewegen en hun dienst-
verlening willen aanpassen aan de 
komende veranderingen in de zorg. 
Daarover hebben zij onder leiding 
van de Vitaliteit Markt 50+ en met in-
breng van de wethouder en experts 
van gedachten gewisseld op 23 ju-
ni in De Oude Veiling. Een plenaire 
vervolg bijeenkomst met de wethou-
der erbij kan de komende weken en 
maanden niet verwacht worden. De 
gemeente kan op dit ogenblik door 
de lopende aanbestedingsprocedu-
re geen medewerking verlenen. Na 
afloop van deze aanbestedingen, 
naar verwachting aan het einde van 
dit jaar, is de gemeente, de wethou-
der, vast wel weer bereid om tijdens 
plenaire bijeenkomsten vragen van 
zorgaanbieders te beantwoorden. 
In die tussentijd zijn zorgaanbieders 
ook aangewezen op andere bronnen. 
Op maandag 22 september begint 
om 20.00 uur in het gemeentehuis 
een informatie bijeenkomst waarop 
iedere burger welkom is! Voor infor-
matie en suggesties: bernhardschel-
lenberger@hotmail.com.

Hoedje op en hoedje af
Aalsmeer - ‘Hoedje op en hoed-
je af’ was het officiële (spel)moment 
tijdens de viering van vijf jaar Boek-
huis Aalsmeer afgelopen vrijdag-
avond 29 augustus. De bezoekers 
konden deze aparte manier om stil 
te staan bij het eerste lustrum wel 
waarderen. Er was overigens groots 
gehoor gegeven aan de oproep om 
feest te komen vieren. Eigenaar Con-
stantijn Hoffscholte is trots: “Wow, 
wat was het druk en wat kregen we 
vele hartverwarmende reacties. Veel 
dank aan alle trouwe klanten die 

het Boekhuis een fijne plek vinden.” 
Naast een proost uitbrengen op het 
jubileum, konden de bezoekers de 
beste boeken van de afgelopen vijf 
jaar ‘ontdekken’, kennismaken met 
thrillerauteur Nathalie Pagie en mee-
doen aan de grote Boekhuis quiz. De 
quiz is gewonnen door Lia Venema 
en zij won het boek met de passende 
titel ‘Het Boek met alle antwoorden’. 
Boekhuis Aalsmeer is te vinden in de 
Zijdstraat 12, tevens is in de zaak het 
VVV-kantoor gehuisvest. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Oranjerebus Bloemenzegels
Snoeppakket voor Justin!
Aalsmeer - De derde prijs in de 
Oranjerebus van de Bloemenze-
gelwinkeliers was een snoeppak-
ket ter waarde van 25 euro van Ja-
min Aalsmeer. Helemaal verrast en 
zichtbaar blij nam Justin van Vliet 
zijn prijs in ontvangst. Moeder Van 
Vliet had de kaart ingestuurd, maar 
Justin had de rebus opgelost, dus 
mocht hij de prijs ophalen. De fa-
milie Van Vliet was één van de 500 
klanten die de rebus goed hebben 
opgelost en daarna hebben ingele-

verd bij de vereniging. Het loont om 
bloemenzegels te sparen, te plak-
ken en in te leveren bij uw bloe-
menzegelwinkelier. Naast korting bij 
een volle kaart zijn er iedere maand 
mooie prijzen of cadeaubonnen te 
winnen. 
De bloemenzegelwinkeliers laten 
van zich horen, dat doen ze al 60 
jaar en dat blijven ze doen! Ook op 
de braderie overigens aanstaande 
zaterdag 6 september in het Cen-
trum.

Oost-Inn: Inloop 
en literaire avond
Aalsmeer - Woensdag 10 septem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting in de Oost-
Inn in de Mikado aan de Cathari-
na-Amalialaan 66 onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. ’s 
Avonds is er van 19.30 tot 21.30 uur 
ook in het nieuwe seizoen de lite-

beeldentuin en het dakterras is het uit-
zicht op het vuurwerk magnifiek. Voor 
deze gelegenheid organiseert Sous-
Terre een ‘vuurwerkborrel’. Wilt u ge-
nieten van de muziek en het vuurwerk 
en daarbij rustig kunnen verpozen met 
uw familie of relaties, kom dan naar het 
terras. Met een hapje en een drankje te 
midden van prachtige kunst is het hier 
goed toeven. Voor de liefhebbers wor-
den er tijdens deze avond rondleidin-
gen over de beurs georganiseerd. Be-
zoek aan het beursterrein is vanaf 20.00 
uur gratis.

Lezersactie 
Knip de bon op de voorpagina van deze 
krant uit, lever hem in bij de balie van de 
beurs en u ontvangt gratis entree voor 
2 personen. De kunstbeurs in galerie 
Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg 
1 is zaterdag 6 september open van 
11.00 tot 23.00 uur en zondag 7 sep-
tember van 11.00 tot 18.00 uur. De par-
keerplaats op de beurslocatie is overi-
gens uitsluitend bestemd voor minder 
validen en bezoekers die op de fiets 
komen. Er zijn in de omgeving diver-
se openbare parkeerterreinen, onder 
meer bij zwembad De Waterlelie aan 
de Dreef 7. Vanuit hier rijden gratis pen-
delbusjes naar de beurs. Meer informa-
tie over de beurs is te vinden op www. 
kunstbeursaandewesteinderplassen.nl.

raire avond. De eerste keer wordt, 
zoals voorgaande jaren, begon-
nen met het uitwisselen van ie-
ders leeservaringen van de afgelo-
pen vakantieweken. Iedereen komt 
aan bod om een roman, verhaal of 
gedicht toe te lichten dat hij of zij 
gelezen heeft. Uiteraard zijn ook 
nieuwe gezichten zeer welkom. 
Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-345413 of kijk op de website  
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Herman Finkers, geschilderd door Mieke van Zundert.
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Nog volop actief met fi lmen en fotograferen

Henny en Nico Beckers
60 jaar getrouwd

Aalsmeer - Henny en Nico Bec-
kers waren afgelopen 24 augustus 
60 jaar getrouwd. 
Op woensdag 27 augustus kwam 
burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
het jubilerende echtpaar ‘s mid-
dags een boeket bloemen aanbie-
den. Henny is geboren op 6 sep-
tember 1929 en Nico op 30 septem-
ber 1929. Zij hebben elkaar leren 
kennen bij jachthaven ‘Het Bosch’ 
aan de Nieuwe Meer bij Amster-
dam, het was 1947. Henny had sa-
men met haar zus een ‘kleine BM’ 
en zeilde wedstrijden. Nico had een 
‘Kroon’ kano met een zeil. Nico was 
een sportieve jongen die hockey-
de en kunstschaatste. Hij heeft nog 
met Sjoukje Dijkstra, die toen nog 
een jong meisje was, geschaatst op 
de Jaap Edenbaan in Amsterdam. 
Ook heeft hij in de eerste ‘Holiday 
on Ice’ geschaatst. Henny was bin-
nenhuisarchitecte bij de meubel-
zaak van haar vader ‘Kroonenburg 
Meubelen’ op de Overtoom in Am-

Projectleider Joyce Smith tevreden
CareHouse Aalsmeer na 
half jaar al groot succes
Aalsmeer - Half april 2014 heeft 
kinder- en jeugdzorginstelling Ca-
reHouse Aalsmeer haar deuren ge-
opend. Dit is de elfde vestiging van 
CareHouse in Nederland. Kinderen 
tot 12 jaar kunnen bij Kids at Home, 
terwijl de oudere ‘kids’ terecht kun-
nen bij Work it Out. Na bijna een 
half jaar kan al gesproken worden 
van een groot succes. Projectlei-
der Joyce Smith is dan ook zeer te-
vreden met het aantal gezinnen dat 
zich reeds heeft aangemeld. “Het is 
zo prettig voor veel ouders dat er in 
deze omgeving nu passende hulp 
voor hun en hun kind is.” Veel van 
de kinderen en jongeren, die zich 
bij CareHouse aanmelden, hebben 
een ontwikkelingsbeperking als Au-
tisme, ADHD of licht verstandelijke 
beperking. Smith: “Bij CareHouse 
proberen we niet te denken in be-
perkingen. Een kind kan veel meer 
en wij zien het als onze taak om sa-
men met het gezin het maximale te 
bereiken.” Bij CareHouse wordt me-
thodisch (individueel en in groe-
pen) gewerkt aan het wegwerken 
van opgelopen ontwikkelingsach-
terstand. Daarnaast wordt gewerkt 
aan versterking van de eigen kracht 
van het gezin en in de nabije om-
geving, zodat de positieve ontwikke-
ling ook na de beëindiging van de 
begeleiding zelfstandig kan worden 
voortgezet.
Op dit moment zijn er al bijna 50 
kinderen en hun gezinnen die wor-
den begeleid vanuit de vestiging 
in Aalsmeer. Smith: “Dat kinderen 
die doorgaans zoveel moeite heb-
ben in contact met andere kinderen 
hier op een leuke en leerzame ma-
nier met elkaar om leren gaan is zo 
mooi om te zien.” Bij CareHouse ko-
men kinderen bij de Kids at Home 
afdeling bij elkaar om bijvoorbeeld 

gezamenlijk een kookactiviteit te 
ondernemen. Gedurende deze ac-
tiviteit worden ze door de begelei-
ders geholpen met hun individue-
le en groepsleerdoelen. Smith: “Ie-
der kind en iedere jongere heeft bij 
ons een ontwikkelplan met een aan-
tal leerdoelen waarmee een perio-
de intensief wordt geoefend. Gedu-
rende de begeleidingsdag krijgen ze 
tips en adviezen van de begeleiders 
en worden ze aan het eind van de 
dag gescoord.” 
CareHouse bestaat al meer dan 12 
jaar en heeft in die tijd al duizen-
den kinderen, jongeren en hun ge-
zinnen geholpen. Dat gebeurt op de 
verschillende vestigingen, maar ook 
bij gezinnen thuis, op school, op de 
voetbalclub, net waar het nodig is. 
Smith: “Het doel is altijd dat we kin-
deren en jongeren versneld vaardig-
heden helpen vergroten en het ge-
zin plus omgeving in staat stellen 
dit uiteindelijk zelf te kunnen doen. 
Daarom zijn we daar waar de hulp 
nodig is en investeren we in het 
overdragen van kennis aan betrok-
kenen uit het systeem.” 
De fi nanciering van CareHouse ver-
loopt via de AWBZ en kan middels 
Zorg in Natura (via het zorgkantoor) 
of via PGB worden bekostigd. Van-
af 2015 zal de fi nanciering en indi-
catiestelling via de gemeente verlo-
pen. Ook in 2015 kan iedereen ge-
woon bij CareHouse terecht. Voor 
meer informatie over CareHouse 
kunnen de internetpagina’s www.
kidsathome.nl of www.workitout.nu 
bekeken worden. Voor algemene 
vragen of aanmeldingen kan ieder-
een ook terecht op het centrale in-
formatiepunt via 020-6829556. Voor 
vragen betreffende de vestiging 
Aalsmeer kan gebeld worden naar 
088-1232680. 

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

Zaterdag present op braderie
OVAK-leden in Watertoren 
en Fort Kudelstaart
Aalsmeer - Donderdag 28 augus-
tus verzamelden ongeveer 40 leden 
van de OVAK zich op het terrein van 
het Fort Kudelstaart. 
De groep was te groot, zodat beslo-
ten werd deze te splitsen. De helft 
naar de Watertoren en de ande-
re helft in het Fort. In het Fort werd 
een uitleg gegeven door de heer 
van Veen. Jan van Veen is gepen-
sioneerd onderwijzer van de Anto-
niusschool in Kudelstaart en kan 
prachtig en inspirerend vertellen 
over de bouw en het gebruik van 

het Fort. Daarna wisselden de groe-
pen weer en ging men naar de Wa-
tertoren waar men werd ontvangen 
door Dick de Kuijer, voorzitter van 
de beheers commissie van de Wa-
tertoren. Hij vertelde heel gedreven 
over de Watertoren. De zeer leerza-
me middag werd afgesloten met het 
beklimmen van de toren waar men 
kon genieten van een prachtig uit-
zicht. Al met al een zeer geslaagde 
middag. Komende zaterdag 6 sep-
tember is de OVAK weer aanwezig 
op de braderie in het Centrum. 

In Stellingmaand zaterdag en zondag open

Verhalenmiddag in Crash
Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45, gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer, is ter gelegenheid van de 
Stellingmaand in september zowel 
op zaterdag als op zondag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Deze maand 
worden traditioneel extra activitei-
ten georganiseerd. 
Op zondag 7 september is er een 
verhalenmiddag die wordt georga-
niseerd in samenwerking met de 
Cultuurcompagnie. Crash vrijwilli-
gers vertellen over hun passie voor 
het werk van CRASH ’40-’45 aan de 
hand van zeer persoonlijke verhalen 
over de luchtoorlog- en het verzet in 

en om Haarlemmermeer. Het week-
end van 13 en 14 september zijn er 
Open Monumentendagen en is het 
museum gratis toegankelijk. Op 13 
september rond 11.00 uur wordt bij 
het museum het ‘Missing Man Salu-
te’ monument onthuld voor de be-
manning van de B-24 ‘Connie’ die 
op 21 juni 1944 in Haarlemmermeer 
neerstortte. In verband met de or-
ganisatie daarvan gaat het museum 
om 12.30 uur in plaats van 11.00 uur 
open voor publiek. 
Het adres is: Aalsmeerdijkdijk 460, 
Aalsmeerderbrug. Voor meer infor-
matie kan gekeken wordenen op de 
website www.crash40-45.nl.

Aalsmeer - Zorgcentrum 
Aelsmeer staat samen met de AN-
BO op de braderie aanstaande za-
terdag in het Centrum. Thema: 
Kom in beweging! 

Door een unieke samenwerking 
tussen Zorgcentrum Aelsmeer, de 
ANBO Aalsmeer en fysiotherapeu-
tisch centrum PACA heeft u als be-
zoeker van de braderie aanstaande 
zaterdag 6 september de mogelijk-
heid om een kijkje te nemen in de 
‘Beweegtuin’ van het Zorgcentrum 
aan het Molenpad. Een medewer-
ker van PACA is daar aanwezig om 
u wegwijs te maken op de toestel-
len en om de mogelijkheden te la-
ten zien hoe u, letterlijk, in bewe-
ging kunt komen. Uit allerlei on-
derzoeken blijkt steeds duidelij-
ker dat bewegen, zeker voor seni-
oren, een absolute noodzaak is en 
kan bijdragen aan het voorkomen 
van diverse ziekten, zoals hart- en 
vaatziekten en diabetes. 

Wat te doen?
Haal een toegangskaart bij de AN-
BO-kraam en ga daarmee via de 
hoofdingang van het Zorgcentrum 
naar de receptie. Lever daar uw 
kaart voorzien van naam en adres 
in, drink een kopje koffi e of thee 
in de grote zaal of loop direct door 
naar de tuin. Daar maakt u dan 
kennis met een PACA medewerker 
die u uitleg geeft over de beweeg-
mogelijkheden.

Niet vergeten
Vergeet niet uw kaart in te leveren, 
want er wordt één kaart uit de sta-
pel gehaald waarbij u kans maakt 
op een gratis diner voor 2 perso-
nen in het restaurant van Zorg-
centrum Aelsmeer of van Voor El-
kaer in Kudelstaart. 

Zorgcentrum op braderie
Aanstaande zaterdag heeft Zorg-
centrum Aelsmeer ook zelf een 
kraam. Carla en collega’s verko-
pen in hun vrije tijd (tweedehands) 
boeken en spellen voor een zacht 
prijsje. De op-brengst wordt ge-

bruikt om activiteiten te organi-
seren voor bewoners en cliënten 
van het zorgcentrum. Kom langs 
en snuffel eens tussen de boeken.

Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u van harte welkom 
in de grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Vanaf 10.00 uur staat de 
koffi e voor u klaar. Voor de war-
me maaltijd kunt u iedere werkdag 
van 12.00 tot 13.00 uur terecht. Op 
dinsdag en donderdag om 17.30 
uur is er avondrestaurant. Er is er 
altijd keuze uit 2 menu’s met voor-
gerecht, hoofdgerecht en toetje in-
clusief een wijntje of ander drank-
je. Van te voren reser-veren is 
aan te bevelen. Tel: 0297-326050. 
Woensdag 10 september om 19.30 
uur: Optreden van ‘professor Rus-
solo’ met verras-sende en inspire-
rende liedjes. Kom en luister/zing 
mee. 

Wijkpunt Voor Elkaer 
Nobelhof 1 te Kudelstaart is van-
af 7 september ook weer zondags 
open van 14.00 tot 16.00 uur en 
verder geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur. U bent welkom voor een bab-
beltje, een kopje koffi e of ander 
drankje, om even onder de men-
sen te zijn, of om rustig een krant 
te lezen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: van 12.00 tot 14.00 uur 
is er een warme maaltijd of lunch 
en ook elke woensdagavond is het 
restaurant geopend van 17.30 tot 
19.30 uur. Kosten: 8,50 euro per 
persoon. Graag op tijd reserveren 
bij de gastvrouw zelf of per tele-
foon: 0297- 820979. 

Inloopcentrum
Gebouw Irene, Kanaalstraat 1. Elke 
dinsdag en donderdag begint de 
dag om 10.00 uur met een kopje 
thee of koffi e met aansluitend spe-
cifi eke activiteiten. Tussen de mid-
dag kunt u vanaf 12.30 uur gebruik 
maken van de lunch, bestaande uit 
soep, uitgebreide broodmaaltijd en 
fruit voor slechts 3 euro. Voor meer 
informatie, kom dan eens langs.

Kennismaken met cursusaanbod

De Werkschuit viert feest
Aalsmeer - Dit jaar bestaat Stich-
ting de Werkschuit Aalsmeer 45 
jaar. En daarom is het feest zater-
dag 6 september op de braderie. De 
Werkschuit presenteert deze dag 
verschillende materialen waarmee 
de bezoekers zelf kunnen uitpro-
beren wat ze leuk vinden. Er is klei, 
verf, speksteen, vilt en mozaïek aan-
wezig op de kraam. Kom langs en 
zelf uitproberen, een drankje staat 
klaar. 
De werkschuit start maandag 23 
september met de cursussen voor 
volwassenen waaronder Tekenen 
en schilderen met Annefi e, Siera-
den maken van polymeerklei, Brei-
en en haken met Inez. Op de dins-
dag Speksteen objecten, Beeldhou-
wen en Tekenen voor beginners. Op 
de woensdagavond is er Tekenen en 
schilderen met Lia en Edelsmeden. 
Op de donderdagavond is er Vilten 

voor beginners, en Tegel- en glas-
mozaïek. Vrijdagmorgen is er weer 
de cursus Blij met Klei en Digitale 
fotografi e. Op zaterdagmiddag kan 
deelgenomen worden aan een cur-
sus Portrettekenen en –schilderen. 
Voor de kinderen vanaf 6 jaar is er 
op de woensdagmiddag creatieve 
vorming en het tekenenatelier. Ook 
op de zaterdagmorgen is er teken-
atelier met Wendy Berwald. Stich-
ting de Werkschuit organiseert ove-
rigens ook creatieve partijtjes voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Inlichtingen 
voor een partijtje kan via www.cre-
atieve-partijtjes.nl. De folders van 
Stichting de Werkschuit Aalsmeer 
liggen bij diverse winkels en is ver-
krijgbaar in het gemeentehuis. In-
lichtingen kan ook via www.gklein.
org/wsa of bel Marion Buckert via 
06-11864861 of Margot Tepas via 
06-12459347.

sterdam. In 1948 werd Nico opge-
roepen voor militaire dienst en uit-
gezonden naar Nederlands Indië 
(nu Indonesië). Hierdoor zagen ze 
elkaar 3 jaar lang niet. Maar, ze ble-
ven wel contact houden, via brie-
ven. Toen Nico terugkeerde is in 
1954 getrouwd met ‘zijn’ Henny, 
nu dus 60 jaar geleden! Op die be-
wuste dag regende het pijpenste-
len, weet het echtpaar nog.Na eerst 
in Amsterdam gewoond te hebben, 
verhuisden ze met hun twee jon-
ge dochters in 1968 naar de Swee-
linckstraat in Aalsmeer waar ze nu 
nog altijd wonen. Aalsmeer was een 
goede uitvalsbasis voor Nico’s werk 
bij de KLM, waar hij ruim 40 jaar 
heeft gewerkt. De jaren in Aalsmeer 
vinden ze nog altijd ‘vakantie’ van-
wege de tuin en de boot ‘de Jan van 
Gent’ (een torensloep), waar zij 16 
jaar lang mee zeilden. Nico en Hen-
ny zijn al jaren actief in de KLM 
fi lmclub en de Aalsmeerse fi lmclub. 
Nog steeds fotograferen en fi lmen 
ze volop. Het Diamanten Echtpaar 
heeft afgelopen zondag hun 60 ja-
rig huwelijk gevierd met kinderen 
en kleinkinderen. 
Het bezoek van de burgemees-
ter was een kroon op de afgelopen 
feestelijke dagen. Het was een ge-
zellig gesprek. Ook kleinzoon Sven 
Nauta was aanwezig en mocht de 
ambtsketen van de burgemeester 
even vasthouden!

Spektakel Dippers wordt ‘cultuurding’

Geen Buurtslootconcert,
Cor trekt nog even door! 
Aalsmeer - Het jaarlijkse spekta-
kel tijdens de verlichte tuinenshow 
op de Uiterweg, het Buurtslootcon-
cert van de Dippers, gaat dit jaar 
niet door. De teleurstelling van de 
vaste fans moet enorm zijn. De re-
den dat het Buurtslootconcert op 
10 september niet doorgaat is sim-
pel. Het thema van de avond (reeds 
jaren geleden bedacht) zou weder-
om zijn: Requiem voor Cor Trom-
mel. Een pakkende titel, een prach-
tig idee met mogelijkheden te over 
voor muziek, zang, dans en spek-
takel. In feite was het decor reeds 
bedacht, de kartonnen dozen en de 
zwarte verf lagen al bij Hans van der 
Meer in de schuur. Echter, de hoofd-
rolspeler in dit muziekspektakel, Cor 
Trommel, gooide op het laatste mo-
ment teer in het eten. Hij sprak tij-
dens de laatstgehouden vergade-
ring de welhaast profetische woor-
den: “Ik trek echt nog wel even 
door.” Tja, en wat moet je dan, als 
een accordeonist zulke diepzinnige 
woorden uitspreekt? De secretaris 
van DIP, H.W. Spaargaren, probeer-
de Cor nog over de streep te trekken 
door aan hem duidelijk te maken 
dat het niet echt een requiem zou 
zijn, in die zin dat Cor na enige tijd 
gewoon mocht roepen: “Ik ben niet 

dood, ik leef.” En, ondanks het feit 
dat hij te horen kreeg dat hij niet al 
te lang onder water afgezonken zou 
worden, was Cor niet te verwurmen 
(= vermurwen). Tevens was een bij-
komend probleem of er nu wel of 
niet een geluidshindervergunning à 
120 euro bij de Gemeente Amstel-
veen zou moeten worden aange-
vraagd en dat soort zaken. De stem-
men staakten tijdens de algeme-
ne vergadering. Maar er is nieuws: 
In plaats van het Buurtslootconcert 
zullen de Dippers in het weekend 
van 20 en 21 september een kunst- 
en cultuurprogramma organiseren. 
In de schuur van Hans aan de Ui-
terweg 142 (achter). Hier kunt u ko-
men kijken naar kunst van ‘onbe-
kende’ Aalsmeerse kunstenaars. U 
kunt komen snuffelen tussen boe-
ken met het thema: Aalsmeer en 
omgeving. En, op zondagmiddag 21 
september zullen de Dippers u ver-
maken met zang en dans. Wellicht is 
een gastoptreden van enige plaat-
selijke muzikanten mogelijk. In ie-
der geval zal opperspreekstalmees-
ter Hermen de Graaf aanwezig zijn 
om met de pet rond te gaan. Ver-
geet dus vooral uw grote geld niet! 
Buurtslootconcert wordt dus ‘ge-
woon’ Schuurslootconcert!

Gezellige en swingende avond
Goud van Oud, wel koud!
Aalsmeer - Het derde en laatste 
buitenevenement van deze zomer 
werd afgelopen zaterdag 30 augus-
tus gehouden in het Centrum. De 
horecaondernemers Joppe, Praam 
en Het Wapen trakteerden in sa-
menwerking met vereniging Meer 
Aalsmeer op een swingende Goud 
van Oud avond. Ondanks dat de 
temperatuur later op de avond fl ink 
daalde, werd tot de laatste minuut 
heerlijk feest gevierd en om warm 
te blijven is dansen een prima mid-
del. Onder het genot van swingen-
de muziek en een lekker drank-
je zijn opnieuw veel vriendschaps-
banden aangehaald. Altijd leuk om 
weer eens een oude bekende tegen 
te komen en de Bandjesavond, de 
Tropical Night en Goud van Oud lij-

ken hier prima plekken voor. Bij ca-
fé Joppe in de Weteringstraat wist 
dj Kees Markman de vele aanwezi-
gen aan het dansen te krijgen, ze-
ker omdat een plaatje aanvragen 
mocht. Bij de Praam wist dj Ard, 
die vele jaren gedraaid heeft in het 
danscafé in de Zijdstraat, het pu-
bliek de jaren tachtig tot negentig te 
laten herbeleven. En bij het Wapen 
in de Dorpsstraat was het eveneens 
groots feest. De dj’s Ruud en Cees 
van Back In Time hadden hun dans-
vloer vanuit The Beach verplaatst 
en wisten een swingende massa te 
creëren. Helemaal gezellig werd het 
toen ook nog de Leuke Gasten de 
dansvloer betraden. Goud van Oud, 
wel koud, maar heel gezellig!
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 







2e katern
“Dit doe ik”: Vrijwilliger 
John Buijs aan het woord
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud 
waard en hard nodig in onze sa-
menleving. Zeker nu veel zorgta-
ken van het Rijk naar de gemeente 
gaan. Er zijn veel vormen van vrijwil-
ligerswerk. In de rubriek ‘Dit doe ik’ 
zetten we de komende periode ie-
dere week iemand in het zonnetje. 
Misschien brengt het u wel op het 
idee om zelf iemand in uw omgeving 
te helpen.
“Vroeger waren de kerken belang-
rijk bij het verzorgen van kwetsba-
ren in de samenleving. Nadat de 
verzorgingsstaat was opgetuigd 
werd christelijke hulp minder be-
langrijk. Maar in deze tijd, nu
de staat niet meer alles voor z’n re-
kening kan nemen, moeten de le-

den van kerken en andere vrijwilli-
gers die natuurlijke taak weer op-
pakken”. Aan het woord is John 
Buijs. Voor zijn werk voor de inter-
nationale hulpverleningsorganisatie 
ZOA vliegt hij de hele wereld over. 
ZOA biedt hulp aan slachtoffers van 
natuurrampen en gewapende con-
flicten. Niet alleen in zijn werk, maar 
ook privé zet John zich in voor de 
ander. Een jaar geleden startte John 
vanuit de Aalsmeerse CAMA ge-
meente de CAMA Klusclub. John: 
“De Klusclub is voor ons een ma-
nier om handen en voeten te geven 
aan ons geloof. Onder andere door 
de Klusclub willen we laten zien dat 
kerken niet alleen maar met zichzelf 
bezig zijn, maar midden in de maat-

schappij staan. Elke maand doen 
we een klus. Meestal gaat het om 
opknappen van een tuintje of het 
schoonmaken van een balkonnetje. 
Binnenkort gaan we een keer be-
hangen. Veel mensen bij ons in de 
kerk zijn druk met hun werk en ge-
zin. Maar omdat we maar één klus 
in de maand doen, lukt het mensen 
toch om mee te doen. Dat geeft veel 
voldoening.” 

CAMA Klusclub
John vervolgt: “Wat ik mooi vind 
aan dit werk, zijn de mensen die je 
ontmoet. Zo waren we afgelopen 
weekend bij een oudere dame uit 
de Hornmeer. Een lief mens, ze had 
moeite met bewegen en kon dus 
niet zelf haar tuintje bijhouden. Voor 
ons een eenvoudige klus, voor haar 
iets waar ze al heel lang tegen op 
zag. Als je dan ziet hoe blij iemand 
is als het werk gedaan is, ja, dan heb 
je je beloning te pakken.” Steeds 
meer mensen weten via Zorgvoor-
elkaar.com de weg naar de Klusclub 
te vinden. John: “We bestaan nu uit 
zo’n 4 á 5 personen. Ik hoop dat we 
kunnen uitbreiden naar een stuk of 
10. Dan kunnen we net wat meer 
doen.” Op de foto staat een ande-
re vrijwilliger van de CAMA klus-
senclub, Marco Broedersz samen 
met mevrouw Van Es bij de mooie 
en nette tuin.

Zorg voor elkaar
Vrijwilligers zijn van onschatba-
re waarde. Ze zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilliger wor-
den krijgt in de toekomst nog meer 
betekenis. Het Rijk hevelt per 2015 

een flink aantal taken over naar ge-
meenten. Gemeenten gaan het an-
ders aanpakken. Voorheen kwam 
het vaak voor dat mensen met een 
probleem met verschillende orga-
nisaties tegelijk te maken hadden. 
Ook wisten ze niet altijd van elkaar 
wie waar mee bezig was. 

Ze moesten veel regelen, er was 
veel overlap en de inwoners kregen 
niet altijd de hulp die het best bij 
hen paste. Gemeenten gaan maat-
werk leveren, organiseren de zorg 
dicht bij mensen, waar mogelijk 
zonder overlap en zoeken naar de 
juiste zorg uitgevoerd door deskun-
dige organisaties. Gemeenten kij-
ken ook naar wat mensen zelf kun-
nen of wat de mensen in de omge-
ving van degenen die hulp nodig 
heeft, kunnen betekenen. Vaak is 
er meer mogelijk dan mensen den-
ken. Vrijwilligerswerk is leuk en u 
helpt een ander uit de brand. Kijk 
op de online marktplaats die vraag 
en aanbod van hulp en zorg sa-
menbrengt: zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer. Wilt u weten wat er in de 
zorg verandert? Kom dan op maan-
dag 22 september om 20.00 uur 
naar het gemeentehuis naar de bij-
eenkomst over de veranderingen in 
de zorg. U kunt ook kijken op www.
aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar.

Team Timmerman en Boerenvreugd 
slaan handen ineen op braderie
Aalsmeer - Ook dit jaar is Boeren-
vreugd weer vertegenwoordigd op 
de braderie. Samen met Team Tim-
merman, de enthousiaste groep Ku-
delstaartse fietsers, bezet de kin-
derboerderij een kraam om geld op 
te halen voor het goede doel. Plezier 
is wat de wielrenners en de vrijwil-
ligers van de kinderboerderij bindt. 
Al 21 jaar lang zorgen bestuur en 
vrijwilligers van Boerenvreugd er-
voor dat de jeugd veilig en spelen-
derwijs in contact komt met dieren. 
Dat doen ze met veel plezier. En ple-
zier is ook elke dag te lezen in de 
ogen van de bezoekers in het Horn-
meerpark. Team Timmerman is een 
wielren- en runnersteam dat in 2010 
ontstaan is op initiatief van Ivo Pe-
ters. De familie Timmerman is door 
persoonlijke ervaringen nauw be-
trokken geraakt bij het werk van 
het Koningin Wilhelminafonds, dat 
geld inzamelt voor onderzoek naar 
kanker. Dat leidde onder andere tot 

de beklimming van de Alpe d’Huez, 
met een groep van zes fietsers en 
drie lopers. De actie werd een groot 
succes en werd in 2012 herhaald. 
Inmiddels bestaat de groep uit 25 
mensen en heeft Team Timmerman 
zich ook ingezet voor andere goe-
de doelen. Dit jaar is de kinderboer-
derij aan de beurt. Op 28 septem-
ber wordt door Team Timmerman 
een toertocht georganiseerd: Tour 
de Poel. Fanatieke, sportieve én ge-
zelligheidsfietsers komen aan hun 
trekken met afstanden van 10, 40 
of 100 kilometer. De opbrengst van 
de deelnamegelden en giften ko-
men ten goede aan Boerenvreugd. 
Omdat Plezier voor zowel Team Tim-
merman als kinderboerderij Boeren-
vreugd voorop staat, wordt het een 
hele plezierige kraam op de brade-
rie zaterdag in het Centrum. De vrij-
willigers van Boerenvreugd zullen 
nieuwe donateurs werven onder het 
publiek.

Tinkahelpt ook 
op de braderie 

Aalsmeer - Zaterdag 6 september 
staat het thuisfront van Tinkahelpt 
weer op de braderie in het Centrum.
Dit jaar niet alleen met overheerlijke 
stroopwafels, maar er is meer. 

Dit jaar zal de kraam ook gevuld zijn 
met de leukste spulletjes voor in en 
om het huis. Meer weten over het 
geweldige werk van Tinka? Kom za-
terdag langs of kijk op www.tinka-
helpt.com. De kraam van Tinkahelpt 
is te vinden ter hoogte van de in-
gang naar het Praamplein.

Decibelmeter 
van HAC

Aalsmeer - Voor HAC mag het wel 
minder met de geluidsoverlast. Is het 
niet van Schiphol, is het wel van een 
feestje in naburige gemeenten en 
straks midden in het eigen dorp. Het 
Aalsmeers Collectief stelt decibel-
meters ter beschikking die burgers 
mogen lenen om te gaan meten. 
Meten is immers weten. HAC staat 
zaterdag op de braderie om inwo-
ners hierover of over andere vragen 
te woord te staan. Kunt u zaterdag 
niet? Bel dan naar 06-33917665 en 
een decibelmeter wordt geregeld.

Bieden voor een bloementje
Aalsmeer - Bloemen kopen en bie-
den voor planten, het kon weer af-
gelopen zaterdag 30 augustus op de 
veiling van de Historische Tuin. In de 
tribune met de originele veilingklok 
uit Bloemenlust deed veilingmees-
ter Luus Hooijman zijn uiterste best 
om ‘zijn waar’ aan de man en vrouw 
te brengen. De aanwezigen kon-
den zijn enthousiasme waarderen 
en boden gretig. Met blije gezich-
ten en een mooi bloemetje of plan-

ten keerden zij weer huiswaarts. Het 
Tuinbouwmuseum aan de Uiterweg, 
ingang Praamplein, is nog de hele 
maand september iedere zaterdag 
en zondag open voor bezoekers tus-
sen 13.30 en 16.30 uur. Ga eens een 
kijkje nemen in de kassen met oude 
gewassen en traditionele gereed-
schappen. Er worden altijd planten 
en struiken aangeboden. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Sportieve kennismaking op 
Wellantcollege de Groenstrook
Aalsmeer - Het nieuwe schooljaar 
is weer gestart en vooral voor de 
nieuwe leerlingen in het eerste leer-
jaar is dat behoorlijk wennen. Daar-
om start Wellantcollege de Groen-
strook de eerste week altijd met een 
uitgebreide introductieweek met di-
verse activiteiten voor alle leerlin-
gen. Dit jaar was de kennismaking 
uitermate sportief. De nieuwe eer-
stejaars leerlingen en hun mentoren 
hebben, al onderdeel van de intro-
ductie, op de regenachtige woens-
dag hard geploeterd, gedoken en 
getackeld op het zomerse zand van 
De Beach. In deze overdekte zand-
bak werden er, in drie blokken van 
anderhalf uur, drie verschillende 
sporten gespeeld: Beach korfbal, 

Beach volleybal en Beach rugby. El-
ke ronde startte met uitleg en kor-
te oefenvormen van de betreffen-
de sport. Na driekwartier was het 
dan tijd om de krachten met elkaar 
te meten tijdens de wedstrijdjes. 
De tweedejaars leerlingen gingen 
vrijdag op de fiets naar De Kwakel 
waar zij bij Poldersport enthousiast 
deelnamen aan verschillende activi-
teiten. Ondanks het koude water, de 
harde wind en regen werd er veel 
gelachen en lieten de leerlingen zich 
niet kennen. Na een lekkere war-
me douche, droge kleding, warme 
open haarden en een warm drankje 
was iedereen weer snel zichzelf en 
klaar voor het weekend. De derde-
jaars leerlingen zijn het schooljaar 

Help Dorcas(winkel) helpen 
Aalsmeer - Dorcas een organisatie 
in actie komt voor mensen in nood en 
diepe armoede, ongeacht hun religie, 
ras, geslacht of politieke overtuiging. 
Samen met partnerorganisaties ter 
plekke worden er in Oost Europa en 
Afrika projecten opgezet om de om-
standigheden van arme mensen blij-
vend te verbeteren. Dorcas is actief 
op het gebied van duurzame ontwik-
keling, sociale zorg en rampenma-
nagement. De mensen worden ge-
traind en begeleid zodat de projec-
ten effectief zijn. De Dorcaswinkel 
in Aalsmeer is een grote kringloop-
winkel die geheel draait op vrijwilli-
gers. Inmiddels zijn er zo’n 180 men-
sen die zich één of meerdere dag-
delen voor de Dorcas Aalsmeer in-
zetten. Dit doen ze gratis, maar niet 
voor niets want ze weten dat de op-
brengst van de winkel wordt voor de 
projecten van Dorcas is. Op dit mo-
ment zijn dat: Duurzame verbetering 
van levens in Ethiopië voor twee ar-
me dorpen en twee kleine sloppen-
wijken waar de toegang tot water 
zeer beperkt is. En, Water en hygiëne 
in Tanzania voor betere toegang tot 
schoon en veilig water en sanitatie 
en kennis van hygiëne voor meer dan 
35.000 boeren en vissers en kinderen 

op tien basisscholen. De Dorcaswin-
kel is altijd op zoek naar gemotiveer-
de vrijwilligers. Op dit moment is de 
organisatie op zoek naar mensen die 
het gezellige boekenteam willen ko-
men versterken. Voor informatie over 
deze leuke vrijwilligersfunctie kan in 
de Dorcaswinkel gevraagd worden 
naar Ida Ruesink of stuur een mail 
naar Hannie.verhoef@solcon.nl. Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www.dorcaswinkelaalsmeer.nl.

begonnen met een kennismakings-
kamp in de Belgische Ardennen. 
De week stond bol van de sportie-
ve activiteiten, zoals kanovaren, ab-
seilen, mountainbiken en tokkelen. 
Het weer werkte lekker mee en de 
sfeer was goed. De leerlingen en 
begeleiders kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde week. Dinsdag 
begonnen de vierdejaars leerlingen 
aan een dagje Amsterdam. Ze kre-
gen daar een gerbera. Deze bloem 
moest meerdere malen geruild wor-
den voor een zo origineel moge-
lijk artikel. Aan het eind van de dag 

kwamen leerlingen met hele diverse 
dingen terug, zoals een squashrac-
ket, een baseballpet van Heineken, 
een hoefijzer en nog veel meer. Vrij-
dagmiddag werd de eerste week af-
gesloten met een zeilmiddag, deze 
middag was dubbel-nat. Het gevolg 
was dat sommige leerlingen klap-
pertandend aan de kant kwamen. 
Toch was het een hele geslaagde 
middag. Terugkijkend was het on-
danks de regen een hele geslaag-
de, sportieve kennismakingsweek 
voor alle leerlingen van het Wellant-
college.

Ouderensoos Kudelstaart bestaat 
50 jaar: “Trouw en sociaal”
Kudelstaart - 11 September 1964 
richtte Pastoor Van der Bergh in Ku-
delstaart de ouderensoos op. Direct 
bij de oprichting was de belangstel-
ling groot, er meldden 39 ouderen 
zich aan om elke woensdagmiddag 
een kaartje te leggen in de Paro-
chie. Nu, 50 jaar later, wordt er nog 
steeds gekaart, op de donderdag-
middag in het Dorpshuis. Willem 
Buskermolen was de laatste deel-
nemer van het eerste uur. Helaas is 
hij begin dit jaar op 93-jarige leef-
tijd overleden en maakt dit jubile-
um dus niet meer mee. Gemiddeld 
zijn er 25 leden elke donderdagmid-
dag aanwezig. Degenen die slecht 
ter been zijn, worden op toerbeurt 
door één van de leden met de au-
to opgehaald. “We zijn heel trouw, 
iedereen komt elke week. Wanneer 
een feestdag op de donderdag valt, 
komen we op woensdagmiddag bij 
elkaar. We slaan dus geen week 
over”, aldus de voorzitter Riet Pot-
huizen. Door verhuizingen naar bij-
voorbeeld het verpleeghuis of ziek-
te en overlijden vallen ook men-

sen weg. “In een jaar tijd zijn er zes 
mensen van onze club overleden”, 
vertelt Nico de Ron de penning-
meester. “Dan loopt het ledenaantal 
hard achteruit, gelukkig krijgen we 
regelmatig nieuwkomers en ieder-
een is van harte welkom”, promoot 
de penningmeester. Behalve het 
gezamenlijk kaarten op de donder-
dagmiddag zijn de deelnemers so-
ciaal en attent naar elkaar. Bij ziek-
te, verjaardag of jubileum sturen ze 
een bloemetje en kaartje en gaan 
op bezoek. En als ze elkaar treffen 
in de supermarkt houden ze een 
praatje. “Het is fijn dat we hierdoor 
aandacht voor elkaar hebben”, ver-
telt Riet. “Ja, laatst was een dame 
niet aanwezig op donderdag en ze 
had zich niet afgemeld”, haakt Nico 
in. ”Bleek dat ze gevallen was in de 
douche. Doordat wij naar haar huis 
gingen, is ze gevonden. Gelukkig is 
ze er binnenkort weer bij.” 
Op donderdag 11 september aan-
staande heeft het bestuur een pro-
gramma in petto om het jubileum 
te vieren. Wat, is nog een verras-

sing, maar het belooft een fijne dag 
te worden. “We wensen dat de ou-
derensoos nog heel lang bestaat”, 
zeggen een paar leden na afloop 

van de kaartmiddag, “want elkaar 
in het echt zien en spreken is toch 
veel leuker dan via Facebook.” 
In deze tijd waarin een groter be-
roep gedaan wordt op de zelfred-
zaamheid en de vrijwillige hulp en 
aandacht van mensen naar elkaar, 
is de ouderensoos van groot be-
lang. 

Door Tonja Roodenburg 
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Permanente Make- up specialist 
nieuw bij Skin Company
Aalsmeer - Schoonheidssalon Skin 
Company, een begrip in Aalsmeer 
en omstreken, heeft haar assorti-
ment aan behandelingen uitgebreid 
en is een samenwerking aangegaan 
met Permanente Make- up specia-
list Ahmet Turkkani. Hij is 16 jaar ge-
leden begonnen als schoonheidsspe-
cialist en geeft inmiddels trainingen 
in diverse specialisaties binnen het 
schoonheidsvak. Zijn passie voor per-
manente make- up heeft Ahmet ge-
vormd tot een jarenlang ervaringrijke 
PMU- specialist. “Onze werkwijzen 
sluiten zeer goed aan op elkaars  visie 
wat persoonlijke aandacht, goed ad-
vies en professionele begeleiding be-
treft”, aldus Monique van Skin Com-
pany. Wilt u altijd perfecte wenkbrau-
wen of een mooie oogopslag? Met 
Permanente Make- up wordt u wak-
ker met de juiste make-up en hoeft u 
zich geen zorgen meer te maken over 
uitgelopen lijntjes. Deze fijne pigmen-
teer-techniek is ideaal voor mensen 
die moeite hebben met het aanbren-
gen van make- up, of door haaruitval 
minder tot geen wimpers en wenk-
brauwen meer hebben. Permanente 
make- up is de oplossing voor per-
fecte wenkbrauwen, sprekende ogen 
of een permanent frisse, gezonde 
kleur op de lippen! Schoonheidssalon 

Skin Company voldoet aan alle eisen 
die worden gesteld door de GGD en 
het LCVH. Maak kennis met de PMU- 
specialist op vrijdag 19 september 
van 14.00 tot 19.00 uur en ontvang 15 
% korting op permanente make-up! 
Ook kunt u op deze dag kennismaken 
met huidtherapeut Natasha Snel. Zij 
is er van 10.00 tot 19.00 uur om al uw 
vragen te beantwoorden over huid-
problemen en overbeharing. Wist u 
dat zorgverzekeraars een groot aantal 
van de behandelingen in de salon tot 
wel 100% vergoedt? Dit verschilt per 
verzekeraar en per polis. Belangstel-
lenden worden bij deze uitgenodigd 
voor een gratis en vrijblijvende intake 
tijdens de kennismakingsdag op vrij-
dag 19 september! Adres is Zijdstraat 
26d, nabij molen De Leeuw. Meer in-
formatie via 0297-367400, info@skin-
company.nl en www.skin-company.nl.

Voor vijfde maal!
Inschrijving voor Groot 
Aalsmeers Dictee open
Aalsmeer - Op vrijdag 31 okto-
ber organiseert Het Boekhuis voor 
de vijfde maal het Groot Aalsmeers 
Dictee. Inschrijven is vanaf heden 
mogelijk in de winkel in de Zijd-
straat 12, via boekhuis@boekenhof.
nl of 0297-324454.
Zoals gebruikelijk bestaat het dictee 
uit tien zinnen, in totaal circa 300 
woorden. De tekst wordt voor het 
derde achtereenvolgende jaar ge-
schreven door tweevoudig winnares 
Annemarie Braakman. Er zijn drie 
categorieën: specialisten, liefheb-
bers en lokale teams. Deelnemers 

van de teams doen automatisch ook 
mee aan de individuele wedstrijd 
voor liefhebbers. Teams dienen te 
bestaan uit drie personen. Voor het-
bepalen van de uitslag worden de 
fouten van de teamleden bij elkaar 
opgeteld. Net als vorig jaar wordt 
het dictee gehouden in Het Wapen 
van Aalsmeer in de Dorpsstraat. 
Oud-burgemeester J.I.M. Hoffschol-
te zal het dictee voordragen. Dit ge-
beurt van 18.30 tot 19.30 uur. Daar-
na worden de dictees nagekeken en 
ondertussen kunnen de deelnemers 
genieten van een heerlijk buffet.

Afvallen? Sporten helpt niet! 
Aalsmeer - Sporten is goed voor de 
gezondheid, maar leidt niet altijd tot 
gewichtsverlies. Sommige mensen 
worden zelf zwaarder van sporten. 
Dit tot grote teleurstelling. Meer be-
wegen en minder eten? Nee, zo sim-
pel is het niet. Velen spenderen we-
kelijks uren in de sportschool, maar 
hebben geen resultaat. Dan is het lo-
gisch dat je het niet volhoudt. Hoe 
kan dat toch? Er gaat simpelweg veel 
fout. Je besluit gezonder te gaan le-
ven en meld je aan bij de sportschool. 
Maar je hebt eigenlijk geen idee wat 
je precies gaat doen. De crosstrainer 
schijnt wel goed te zijn en ook kracht-
training schijnt te helpen bij het afval-
len. Na 20 minuten op de crosstrai-
ner begint de verveling toe te slaan en 
ga je nog wat duw- en trekbewegin-
gen maken op verschillende toestel-
len. Maar train je wel veilig en verant-
woord? En effectief? Compenseren, 
onvoldoende rust, verkeerde training 
en een slecht dieet. Dat zijn de meest 
gemaakte fouten. Teveel mensen 
denken er te makkelijk over: gewoon 
even lid worden van de goedkoop-
ste sportschool en twee of drie keer 

per week flink zweten. Daarnaast een 
Sonja-Bakker-dieet en na 6 maanden 
ben je terug bij af. Zonde van je tijd en 
je geld! Bespaar niet op je eigen ge-
zondheid. En je hoeft geen honger te 
lijden en je dagelijks in het zweet te 
werken om fit en gezond te zijn. Maar 
wat moet je dan wel doen? Dat is af-
hankelijk van jouw persoonlijke situa-
tie. Wat doe je in het dagelijkse leven, 
heb je beperkingen of lichamelijke 
klachten? Pas daar je sport- en voe-
dingspatroon op aan. Het begint met 
een verantwoord voedingspatroon. 
Weet wat je eet, wanneer, hoeveel en 
waarom. Gevolgd door een persoon-
lijk beweegplan met voldoende rust. 
Daarbij zijn functionele oefeningen 
en het versterken van de rompstabi-
liteit erg belangrijk. Laat je informe-
ren door professionals en ga niet zo-
maar wat doen in de sportschool. Wil 
je écht resultaat? Bedenk dan goed 
hoe! Seth van der Dussen, mede ei-
genaar van Fitness Aalsmeer helpt 
je graag op weg! Adres van Fitness 
Aalsmeer is Beethovenlaan 114, tel. 
0297-367555. Kijk voor meer informa-
tie op: www.fitness-aalsmeer.nl.

Berghoef neemt ondernemers aan de hand

Prinsjesdag: Woud aan 
nieuwe regelgeving
Aalsmeer - “Het klopt, de periode 
rond Prinsjesdag is een jaarlijks te-
rugkerende periode waarin we als ac-
countants- en advieskantoor door-
schakelen naar de allerhoogste ver-
snelling”, beaamt Tom Domic, fisca-
list en directeur klantrelaties bij Berg-
hoef Accountants en Adviseurs. Tradi-
tioneel wordt op de derde dinsdag in 
september de Miljoenennota van het 
Kabinet gepresenteerd. Dit jaar valt 
Prinsjesdag op 16 september. 
Op die dag maakt de regering haar 
plannen voor 2015 bekend. Vast on-
derdeel van Prinsjesdag vormt nieuwe 
fiscale wetgeving. “We lezen ons van 
A tot Z in en delen deze informatie on-
derling op kantoor. Vervolgens is het 
de uitdaging om de concrete fiscale 
kansen en valkuilen op hun waarde te 
schatten en waar nodig direct cliënten 
te informeren. De laatste jaren hebben 
we vooral versoberingen gezien. Voor 
bedrijven en particulieren. 
Ook dit jaar verwacht ik geen specta-
culaire fiscale douceurtjes, hoewel het 
Kabinet 0,25% meer koopkracht heeft 
beloofd.” Werkgevers krijgen in elk ge-
val te maken met de nieuwe werkkos-
tenregeling. Dit regime zet het huidi-

ge stelsel van vrije vergoeding en ver-
strekkingen aan werknemers volle-
dig op zijn kop. “Vanaf 1 januari 2015 
is de werkkostenregeling verplicht. Bij 
een juiste aanpak kan de regeling de 
werkgever financiële voordelen op-
leveren.  Het tegendeel is echter ook 
goed voorstelbaar, zeker als je van te-
voren de uitwerking niet overziet”, al-
dus Domic. Om klanten, relaties en 
andere geïnteresseerde ondernemers 
zo goed mogelijk van dienst te zijn, or-
ganiseert Berghoef ook dit jaar weer 
een ‘Onderweg-naar-huis-sessie’. 
Kort na Prinsjesdag worden de men-
sen dan zo goed mogelijk bijgepraat 
over de nieuwe wetgeving. In een ont-
spannen sfeer, waarbij vakjargon zo-
veel mogelijk achterwege wordt gela-
ten. “Duidelijke fiscale mogelijkheden 
komen voorbij, maar we attenderen de 
ondernemers uiteraard ook op poten-
tiële fiscale nadelen. Na afloop serve-
ren we een hapje en drankje. Gezien 
de grote opkomst en steeds terugke-
rende positieve reacties, hebben we 
de indruk dat dit Berghoef-initiatief 
goed wordt gewaardeerd. Als kantoor 
kijken we er in elk geval weer reikhal-
zend naar uit.”

Smulfeest met veel soorten brood
Drie gelukkige winnaars 
barbecue-actie Vooges
Aalsmeer - De heerlijke zomer 
heeft zeker aan het succes bijgedra-
gen. Heel veel Aalsmeerders, maar 
ook van daarbuiten hebben mas-
saal meegedaan aan de barbecue-
actie van brood- en banketbakkerij 
Vooges. Meer dan 1.100 inzendin-
gen zijn geteld! Helaas kunnen maar 
drie prachtige barbecues weggege-
ven worden. Het is dan ook niet zo-
maar een barbecue, want als bak-
kerij Vooges iets weggeeft, doet ze 
het echt goed!
Een complete buitenkeuken van Bo-
retti is afgelopen weekend uit ge-
reikt aan de nieuwe trotse eigena-
ren, de familie Bosse in het Dorp, de 
familie van Soest uit Oosteinde en e 
familie van der Hoek uit Amstelveen.
Drie families helemaal gelukkig met 
de barbecuekeuken van Boretti en 
met een beetje geluk kunnen ze er 
nog prima van genieten in het na-
jaar. Vanwaar deze bijzondere ac-
tie van ambachtelijke warme bak-
ker Vooges in de Zijdstraat en op 
het Poldermeesterplein in Oostein-
de? “Omdat we heel veel doen voor 
een overheerlijke barbecue met on-
ze broden en snacks. 

Niet alleen een lekker stukje vlees 
of vis doet het goed, maar vooral 
ook het zalm droombrood, bread-
sticks, knoflook brood, geitekaas-
spek brood en desem stokbrood”, 
aldus Vooges. Dus: Om van uw bar-
becue een echt smulfeest te maken 
is Vooges het juiste adres. En wel-
licht maakt u de volgende keer kans 
op een geweldige hoofdprijs. Van 
harte welkom in de winkels.

22ste Borrel Aalsmeer 
met verrassende bite
Aalsmeer - Op donderdag 11 
september vindt de 22ste editie 
plaats van de netwerkborrel Bor-
rel Aalsmeer bij restaurant Welkom 
Thuis aan de Stommeerweg. De en-
tree is gratis en iedereen is welkom. 
Ook werkzoekenden of mensen in 
loondienst. Iedereen heeft tenslot-
te een netwerk. Niet alleen netwer-
kers uit de regio bezoeken de net-
werkbijeenkomst maar ook daarbui-
ten. De fotografie is dit keer in han-
den van Marlies Geervliet, kunste-
nares Joke Wegman exposeert een 
viertal werken en zanger Daan Fa-
ber brengt enkele nummers ten ge-
hore. All Office Hijdra maakt mo-
biel werken makkelijk en zal dat 
demonstreren. De verrassende bi-
te is te danken aan de meelwor-

men die als hapje worden geser-
veerd door DeliBugs. Onder de net-
werkers worden 2 vrijkaarten voor 
de theatervoorstelling Eighties Ma-
nia 30 september in het Crown 
Theater Aalsmeer. Namens Gale-
rie Sous Terre mag Borrel Aalsmeer 
aan alle relaties twee gratis vrijkaar-
ten weggeven voor de Kunstbeurs 
aan de Westeinderplassen aanko-
mend weekend. Interesse: stuur een 
e-mail naar info@borrelaalsmeer.
nl. Belangstellenden zijn 11 sep-
tember vanaf 17.00 uur welkom, om 
18.15 uur start het 15 minuten du-
rende programma en om 20.30 is 
de borrel afgelopen, maar gaat ge-
regeld tot 22.00 door. Aanmelden is 
niet verplicht. Voor meer informatie:  
www.borrelaalsmeer.nl.

Met ANBO naar beweegtuin 
bij Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 6 september 
zal de ANBO aanwezig zijn op de 
jaarlijkse braderie. 
Bij de kraam van de ANBO kunt 
u een toegangskaart voor de be-
weegtuin halen. In de beweegtuin 
bij Zorgcentrum Aelsmeer zijn fy-
siotherapeuten van Paramedisch 
Adviescentrum Aalsmeer (PA-
CA) aanwezig, tussen 10.00 en 
16.00 uur, om uitleg en instructies 
bij de toestellen te geven. U kunt 
een of meerdere toestellen uitpro-
beren onder deskundige begelei-
ding. Ook zal alle informatie aan-
wezig zijn over de mogelijkheden 
voor training. U kunt zich ter plekke 
opgeven voor een oefenprogram-
ma in de beweegtuin. De beweeg-
tuin maakt deel uit van het zorg-
programma valpreventie huisart-
sen Aalsmeer-Dorp en is niet alleen 
bedoeld voor de bewoners van het 

Zorgcentrum, maar voor iedereen 
die onder begeleiding op een ont-
spannen manier in de buitenlucht 
wil bewegen. 

Feestelijke introductie Opel 
Vivaro bij Van Kouwen 

Actie tijdens de braderie zaterdag
Total Copy Service: Unieke 
foto’s van oud Aalsmeer 

Feestweekmenu bij Het Wapen

Amstelland - Op zaterdag 6 sep-
tember zal de nieuwe Opel Vivaro 
worden geïntroduceerd bij Van Kou-
wen in Amsterdam. Deze introduc-
tie wordt feestelijk gevierd met een 
drankje en een hapje in de vorm van 
een barbecue. Voor de kinderen is 
er een springkussen aanwezig, zo-
dat een bezoek voor iedereen de 
moeite waard is. Uniek in Nederland 
biedt Van Kouwen de nieuwe Opel 
Vivaro op 6 september aan met een 
gratis navigatiepakket of korting 
op het comfortpakket op de Viva-
ro Sport, 250 euro aan gratis acces-
soires, een gratis tankpas ter waar-
de van 500 euro en 2.500 euro in-

ruilbonus op uw huidige bedrijfsau-
to. De zeer compleet uitgeruste Vi-
varo beschikt over een krachtige en 
efficiënte BiTurbo dieselmotor. Hier-
door heeft de Vivaro de laagste ge-
bruikskosten en brandstofverbruik 
in zijn klasse. Ook met zware bela-
ding! Verder biedt de nieuwe Viva-
ro het hoge comfort en de luxe van 
een personenauto. De nieuwe Opel 
Vivaro is er al voor 17995 euro. Bo-
vengenoemde voordeelacties gel-
den nog tot en met 13 september. 
Van Kouwen Amsterdam is geves-
tigd aan de Snijdersbergweg 99-
101 in Amsterdam Zuidoost, naast 
de Praxis. 

Aalsmeer - Tijdens de braderie op 
zaterdag 6 september zal Total Copy 
Service met een nieuwe serie unie-
ke foto’s van het oude Aalsmeer en 
Kudelstaart op de braderie staan, 
die wederom door de heer Rooden-
burg beschikbaar zijn gesteld. Naast 
dat de foto’s te aanschouwen zijn, is 
het ook dit jaar weer mogelijk om de 
foto’s direct als A4-poster afgedrukt 
te krijgen voor een speciaal braderie 
prijsje. Nieuw dit jaar is een mooie 
digitale presentatie in de stand, die 
ook te bestellen is bij Total Copy Ser-
vice! Omdat Total Copy Service al ja-
ren specialist is op het gebied van 
het bedrukken van textiel, cadeauar-
tikelen en relatiegeschenken, zijn de 
medewerkers ook in staat om foto’s 
af te drukken op allerlei andere pro-
ducten, zoals mokken, klokken maar 
ook caps en tasjes en vele andere 
artikelen. Tijdens de braderie wordt 
een mok direct bedrukken met een 
door u uitgezochte foto uit de oud 
Aalsmeer collectie. Het is ook moge-
lijk een eigen foto (digitaal op USB-
stick) aan te leveren om op de mok 
te laten bedrukken. En wat dacht u er 

van om bijvoorbeeld uw uitgezochte 
of eigen foto in een klok te laten ma-
ken? Ook dit is tijdens de braderie-
dag mogelijk en natuurlijk ook voor 
een braderieprijs! Voor de kinderen 
heeft Total Copy Service leuke kleur-
platen die verwerkt kunnen worden 
als wijzerplaat in een klok. Een leuk 
cadeautje voor papa, mama, opa en/
of oma! Naast deze producten is het 
ook mogelijke om een unieke kalen-
der te laten maken van de foto’s die u 
heeft uitgezocht of meegebracht (di-
gitaal op USB-stick). Naast deze mo-
gelijkheden zijn er ook vele andere 
aanbiedingen voor speciale braderie 
prijsjes te vinden bij Total Copy Ser-
vice. Bijvoorbeeld de uitverkoop van 
onbedrukte T-shirts, sweaters, polo´s, 
jassen en sportkleding die in allerlei 
maten van klein tot groot in de rek-
ken te vinden zijn, inclusief een ca-
deaubon die voor een hele speciale 
braderie prijs te bedrukken is.. Ont-
dek de vele mogelijkheden en kom 
gerust met eigen ideeën en infor-
meer of dat dan mogelijk is! Alle me-
dewerkers van Total Copy Service 
heten u graag welkom. 

Aalsmeer - Om een bodempje te 
leggen voor in de tent tijdens de 
Feestweek Aalsmeer heeft restau-
rant Het Wapen een leuk en zeer 
gunstig geprijsd menu weten sa-
men te stellen. Voor slechts 19 eu-
ro 95 kan er gesmuld worden van 
een compleet driegangendiner. Er 
zijn diverse mogelijkheden. Zo kan 
er een keuze gemaakt worden tus-
sen uiensoep of carpaccio als voor-
gerecht. Het hoofdgerecht bestaat 
uit kipsaté of spareribs en na is er 
een gevarieerd ijsdessert. Wan-
neer er echter slechts een voor- en 
hoofdgerecht óf een hoofd- en na-
gerecht besteld wordt dan is de prijs 
zelfs maar 14 euro 95. Nicolette en 
Melanie, eigenaresses van Het Wa-
pen, raden je wel aan om even een 
tafeltje te reserveren, zowel in hun 
gezellige restaurant als in het bar-
gedeelte. De actie loopt van vrijdag 
6 september tot en mét (pramen-
race-)zaterdag 13 september, dus 
wees er snel bij!

Overige menu’s 
Uiteraard heeft Het Wapen de-
ze maand wederom een maand-
menu. Dit menu bestaat uit Cham-
pignons op toast vooraf, dan een 
spoom, vervolgens een parelhoen-
filet met een grove mosterdsaus óf 
gebakken zalmfilet met kreeftensaus 
en als dessert een overheerlijke da-
me blanche. De prijs voor dit maand-
menu is zoals gebruikelijk 24 euro 
95. Ook kan er genoten worden van 
het maandelijks wisselend Spiegel-
menu met daarin terugkerende top-
pers à 34 euro 95 en het verrassings-
menu, waarbij u de kok slechts aan-
geeft wat u níet wenst, kost 30 euro 
95. Daarnaast kan er altijd een keu-
ze gemaakt worden uit de à la car-
te kaart. De vertrouwde crew van 
Het Wapen zal u in alle gevallen met 
open armen ontvangen. Bon Apetit! 
Het Wapen, Dorpsstraat 15, reserve-
ren op telefoonnummer 0297-385520 
www.hotelaalsmeer.nl/restaurant 
Door Miranda Gommans 

RE Ü NIE

27 SEPTEMBER 2014

TURN VERENIGING AALSMEER
100 JAAR REÜNIE

15.00 – 19.00 uur
Inschrijfgeld p.p. 12,50 euro
incl. hapje en een drankje

Burgerzaal gemeentehuis

Wij hebben het plan opgevat een reünie te organiseren om 
100 jaar Turn Vereniging Aalsmeer te vieren. Op deze reünie 
kunnen oud-leden veel herinneringen ophalen, oude vrienden 
en vriendinnen ontmoeten en wellicht nieuwe maken.

U bent welkom op zaterdag 27 september 2014 van 15.00 tot ± 19.00 uur.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Dirk van Leeuwen,
mobiel: 06-510 94 994 of per e-mail: d.n.v.l@hetnet.nl.

INSCHRIJFFORMULIER REÜNIE TVA 100 JAAR
Naam: ...............................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................

Postcode:.........................................  Woonplaats: .....................................................................

Telefoonnummer: ........................................................................................................................

E-mailadres: ....................................................................................................................................

 �  ik kom alleen      � ik kom samen met ........................................................................

Handtekening: ..............................................................................................................................

Laatste aanmelding vóór 6 september 2014.

Volg ons ook op           (facebook): deel je TVA-herinneringen! (zoek op Reünie TVA - Turn Vereniging Aalsmeer)

Dit inschrijff ormulier volledig invullen a.u.b. en ondertekenen. 
Daarna mailen naar: d.n.v.l@hetnet.nl Of opsturen naar: Stichting 
Promotie Aalsmeer, Ketelhuis 70, 1431 LT Aalsmeer Of afgeven 
aan: Dirk van Leeuwen

Gelijktijdig, doch uiterlijk 6 september 2014 verzoeken wij u het 
bedrag van € 12,50 over te maken op rekening:  Stichting Promotie 
Aalsmeer IBAN: NL53 RABO 0300 127 286
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Tweetal besteelt 
oudere dame

Aalsmeer - Op dinsdag 2 sep-
tember hebben twee vrouwen 
geprobeerd een armband te ste-
len van een oudere vrouw op het 
Drie Kolommenplein. Tussen half 
elf en kwart voor elf in de mor-
gen werd de inwoonster door de 
twee dames benaderd en enigs-
zins apart genomen. Een omstan-
der wist de diefstal te voorko-
men door strak naar de twee te 
blijven kijken. Toen de dames za-
gen dat hun actie opviel, maak-
ten zij zich snel uit de voeten. Het 
gaat om twee vrouwen met don-
kere haren, beiden waren donker 
gekleed. De wat oudere vrouw is 
ongeveer 1.60 meter lang en heeft 
een vol postuur. In haar hand had 
zij een tablet in een zwart hoesje. 
De jongere vrouw is slank, onge-
veer 1.70 meter lang en aan haar 
pols droeg zij een dun paars arm-
bandje. Met getuigen en/of in-
woners die de twee dames heb-
ben gezien, heeft de politie graag 
contact. Bellen kan naar 0900-
8844. De politie heeft in de omge-
ving nog gezocht naar de dames, 
maar ze zijn niet meer gevonden. 

Vechtpartijtje 
in het verkeer

Aalsmeer - Op zaterdag 30 au-
gustus om kwart over twee in de 
middag heeft een vechtpartijtje 
plaatsgevonden in de Hortensia-
laan, hoek Ophelialaan. Een auto-
mobilist reed over de Hortensia-
laan toen bij de 1-e J.C. Mensin-
glaan plots een fiets overstak. De 
bestuurder moest hard remmen, 
drukte op zijn claxon en riep van-
uit zijn auto dat de fietser moest 
uitkijken. De fietser werd hierop 
kwaad, gooide zijn rijwiel neer en 
stapte op de auto af. Er ontstond 
een vechtpartijtje, dat gezien is 
door omstanders. De fietser is 
een man van ongeveer 55 jaar 
oud, hij droeg en bril en is licht 
kalend. Hij droeg beige gekleur-
de vrijetijdskleding. Hij is wegge-
reden op een grijze herenfiets. De 
automobilist, die aangifte heeft 
gedaan bij de politie, heeft een 
wondje in zijn gezicht, enkele 
schaafwonden en een gescheurd 
shirt opgelopen. De politie hoopt 
op meer informatie: 0900-8844.

Per ambulance 
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op zaterdag 30 au-
gustus is twee keer kort op elkaar 
de hulp ingeroepen van de poli-
tie, de brandweer en de ambu-
lancedienst voor onwel geworden 
inwoners. Om vijf uur in de och-
tend werd alarm geslagen voor 
een mogelijke reanimatie in de 
Hadleystraat. Toen de hulpdien-
sten ter plaatse waren, begon de 
56 jarige inwoner weer te ademen. 
Hij is in kritieke toestand overge-
bracht naar het VU-ziekenhuis. 
Om kwart voor zeven ‘s morgens 
volgde de tweede oproep, dit maal 
voor hulp aan een bewoner van de 
Aalsmeerderweg. De 89 jarige in-
woner is met spoed per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd.

Tas gestolen 
na insluiping

Aalsmeer - Op zaterdag 30 augus-
tus tussen negen en tien over ne-
gen in de avond heeft een inslui-
ping plaatsgevonden in een woning 
in de Gloxiniastraat. De bewoonster 
was boven toen zij de hordeur open 
hoorde gaan. Ze dacht dat haar kat-
ten het huis binnen liepen. Later op 
de avond ontdekte zij echter dat 
haar oranje handtas niet meer op 
tafel stond. In de handtas zaten een 
rijbewijs, creditcards, zorgpas, ken-
tekenbewijs en navigatiesysteem 
van de bewoonster. Onmiddel-
lijk heeft zij bij de banken de pas-
sen laten blokkeren. De handtas is 
vrij kort na de vermissing terug ge-
vonden in Mijdrecht. Het merendeel 
van de spullen zaten nog in de tas. 
Een onderzoek is gaande.

Hennepkwekerij 
al bijna leeg

Aalsmeer - Op zondag 31 augus-
tus om kwart voor vier in de mid-
dag heeft de politie op verzoek 
van de eigenaar een inval gedaan 
in een pand aan de Aalsmeer-
derweg. De eigenaar dacht dat 
er hennep gekweekt werd in zijn 
gebouw. In het pand werden as-
similatielampen en onder andere 
koolstoffilters aangetroffen. Ech-
ter geen hennepplanten meer. Er 
was al geoogst. Wel zijn nog en-
kele zakken met hennepresten 
gevonden, waarvan vier met top-
pen. Deze zijn grotendeels ver-
nietigd. Een klein deel is in be-
slag genomen voor onderzoek. Er 
is nog geen verdachte aangehou-
den, maar in deze heeft de politie 
een spoor.

Blikschade 
na aanrijding

Kudelstaart - Op zondag 31 au-
gustus rond zes uur in de avond 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Mijnsherenweg. 
Een 38 jarige bestuurster van een 
Mercedes kwam vanaf de Vuur-
lijn en wilde rechtdoor de krui-
sing oversteken. De tegemoet-
komende auto, bestuurd door 
een 27 jarige vrouw uit Ede, wil-
de linksaf de Legmeerdijk oprij-
den. Zij dacht dat de Mercedes 
ook af wou slaan, maar de auto 
ging juist rechtdoor. De beide au-
to’s kwamen met een behoorlijk 
vaartje met elkaar in botsing. Bei-
de auto’s liepen flinke deukenop. 
Vooral de Mercedes heeft zware 
schade. Door de botsing waren 
de airbags uitgeklapt. Beide be-
stuursters en alle inzittenden zijn 
met de schrik vrij gekomen. 

Winkeldievegge 
in kraag gevat

Aalsmeer - Op dinsdag 2 sep-
tember rond het middaguur is een 
15 jarige inwoonster van Aalsmeer 
op heterdaad betrapt bij het ste-
len van spulletjes uit een winkel in 
de Ophelialaan. De winkeldieveg-
ge is door het personeel apart ge-
nomen en overgedragen aan de 
politie. De 15 jarige werd herkend 
omdat zij al twee keer eerder voor 
diefstal was aangehouden. De in-
woonster is in de middag door 
agenten verhoord.

Veel sieraden 
uit huis weg

Aalsmeer - Op Zaterdag 30 au-
gustus is tussen half twaalf in de 
ochtend en half acht ‘s avonds 
ingebroken in een woning in de 
Koolwitjesstraat. De dieven heb-
ben zich toegang tot het huis ver-
schaft via de achterzijde. Een deur 
is open gebroken. De gehele bo-
venverdieping is overhoop ge-
haald. De inbrekers zijn er van-
door gegaan met een geldbedrag 
en een behoorlijke hoeveelheid 
sieraden.

Navigatie gestolen
Kudelstaart - In de nacht van zon-
dag 31 augustus op maandag 1 
september is ingebroken in een in 
de Lisdoddenstraat geparkeerde 
auto. Aan de rechterzijde hebben 
de dieven een raam ingeslagen. Uit 
de Volkswagen Golf is het audio-na-
vigatiesysteem gestolen. 

Zeven fietsen 
uit garage weg

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 26 op woensdag 27 augustus 
is ingebroken in een garage aan de 
Oosteinderweg. Uit de opslag zijn 
liefst zeven fietsen gestolen. De 
dieven hebben zich vier racefiet-
sen, een hybride fiets en twee da-
mesfietsen toegeëigend. De rijwie-
len zijn onder andere van de mer-
ken Batavus, Montego, Sensa en 
Biaggia. Serienummers zijn niet 
bekend. 

Ruiten abri 
stuk gegooid

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 29 op zaterdag 30 augustus 
hebben onbekenden de ruiten 
van de abri op de hoek Machi-
neweg met de Aalsmeerderweg 
ingegooid. De vernieling heeft 
waarschijnlijk even voor zeven 
uur in de ochtend plaatsgevon-
den. Mogelijk zijn er getuigen, zij 
kunnen contact opnemen met de 
politie via 0900-8844. De eigenaar 
van de abri heeft het hokje inmid-
dels van nieuwe ruiten voorzien.

Vuilniszak bij 
kinderboerderij

Aalsmeer - Onbekenden heb-
ben in de nacht van vrijdag 29 
op zaterdag 30 augustus een zak 
met vuilnis over het hek van de 
kinderboerderij in de Hornmeer 
gegooid. Om acht uur in de och-
tend werd de dump ontdekt. In de 
zak zaten lege zakken chips en 
onder andere diverse blikjes. Ook 
is een fiets bij de ingang van Boe-
renvreugd over het hek gegooid. 
Mochten mensen die hun hond 
in het park uitlaten iets verdachts 
zien, worden zij gevraagd de poli-
tie te bellen: 0900-8844.

Levendig Waterdorp, waterfront Kudelstaart

Toekomst van Aalsmeer in 
Gebiedsvisie vastgelegd
Aalsmeer - Het college van Bur-
gemeester en Wethouders heeft de 
uitvoeringsagenda voor de gebieds-
visie Aalsmeer 2020 vrijgegeven 
voor inspraak. Deze uitvoeringsa-
genda is een uitwerking van de ge-
biedsvisie die al in 2009 is vastge-
steld. 
In de uitvoeringsagenda wordt een 
overzicht gegeven van de ruimtelij-
ke ontwikkelingen en beleidsvoor-
nemens in Aalsmeer. Het college 
benoemt welke ambities ze heeft 
en welke ruimtelijke keuzes daar-
bij horen. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven: “In de uitvoeringsagen-
da van de gebiedsvisie, die nu wordt 
vrijgegeven voor inspraak, worden 
gebieden en thema’s uitgewerkt 

in concrete maatregelen. Daarmee 
zijn we weer een stap verder geko-
men met het uitwerken van de toe-
komst van Aalsmeer. Overigens zijn 
veel van de voornemens genoemd 
in de gebiedsvisie van 2009 inmid-
dels al in gang gezet.” Belangrij-
ke onderwerpen binnen de uitvoe-
ringsagenda zijn ‘Levendig Water-
dorp’ en ‘Waterfront’. Binnen deze 
twee programma’s wordt gewerkt 
aan de versterking van de positie 
en het imago van Aalsmeer als wa-
tersportdorp door de unieke ligging 
aan de Westeinderplassen beter te 
benutten. Belangrijk hierbij is om de 
relatie tussen het dorp en het water 
te versterken en om de verblijfskwa-
liteit van het dorp te vergroten. Het 

werkgebied strekt zich uit van het 
dorp tot aan Fort Kudelstaart, maar 
ook het waterfront bij Kudelstaart 
komt hierin aan de orde. Over de 
invulling van de programma’s ‘Wa-
terfront’ en ‘Levendig Waterdorp’ 
zijn rondetafelgesprekken gevoerd 
met vertegenwoordigers uit diver-
se sectoren binnen ondernemend 
Aalsmeer en met maatschappelijke 
organisaties. 

Recreatief gebied VVA
In de uitvoeringsagenda wordt ook 
voorgesteld om de ambities voor 
de gebieden bij Nieuw-Oosteinde, 
waar sport en recreatieve voorzie-
ningen waren gepland, bij te stel-
len. Het College acht het financieel 

niet haalbaar en realistisch om der-
gelijke voorzieningen in deze gebie-
den te realiseren. Bovendien wordt 
er al gewerkt aan plannen om het 
voormalige VVA-terrein te her-ont-
wikkelen tot een recreatief verblijfs-
gebied.

Ter inzage
De uitvoeringsagenda met bijbe-
horende uitvoeringsparagraaf ligt 
ter inzage van vrijdag 5 septem-
ber tot vrijdag 3 oktober op het ge-
meentehuis van Aalsmeer en in het 
raadhuis van Amstelveen. U kunt 
de plannen ook inzien op www.
aalsmeer.nl. Tot 3 oktober kan ieder-
een een inspraakreactie indienen. 
Dat kan door een brief te schrijven 
aan het College van Aalsmeer, post-
bus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘in-
spraakreactie uitvoeringsparagraaf 
gebiedsvisie’. Voor meer informa-
tie kunt u een email sturen aan in-
fo@aalsmeer.nl o.v.v. uitvoeringspa-
ragraaf gebiedsvisie. U kunt ook te-
lefonisch contact opnemen met de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Vergunningen via telefoonnummer 
0297-387575.

Aandacht voor vrijwilligerswerk 
Rolstoelwandelen met 
burgemeester Vonk
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 2 
september ging burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder als vrijwilliger met 
het Rode Kruis mee naar zorgcen-
trum Aelsmeer. Vrijwilligers van het 
Rode Kruis gaan elke dinsdagmid-
dag wandelen met bewoners van het 
Zorgcentrum die in een rolstoel zit-
ten. Met deze actie vraagt de bur-
gemeester aandacht voor vrijwilli-
gerswerk en het initiatief Zorgvoorel-
kaar.com. Zorgvoorelkaar.com is een 
online marktplaats voor bewoners 
én professionals die vraag en aan-
bod van hulp en zorg samenbrengt. 
Burgemeester Vonk-Vedder: “De 
huidige ontwikkelingen in de zorg 
en welzijn vragen om een vernieu-
wende aanpak. Zorgen voor elkaar 
wordt belangrijker. Zorgvoorelkaar.

com heeft daar een antwoord op. 
Een prachtig initiatief van verschillen-
de maatschappelijke organisaties uit 
Aalsmeer, bedoeld om vraag en aan-
bod van hulp en zorg samen te bren-
gen. Ik ben via dit platform ‘gematcht’ 
met het rolstoelwandelen van het Ro-
de Kruis. Aalsmeer is een actief vrij-
willigersdorp, maar het Rode Kruis 
en andere instellingen zijn altijd blij 
met nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 
Kijk op de website. Het is dankbaar 
werk, niet alleen voor de ander maar 
ook voor uzelf.” Zorgvoorelkaar.com 
biedt een gebruiksvriendelijk digitaal 
platform waar mensen met een hulp-
vraag eenvoudig zelf de hulp kun-
nen vinden die ze nodig hebben. Of 
het nu gaat om een oudere die ge-
zelschap van een vrijwilliger zoekt of 

hulp bij een klusje in huis of tuin of 
een moeder die professionele bege-
leiding zoekt voor haar gehandicapte 
kind. Zorgvoorelkaar.com heeft voor 
iedereen een passende oplossing en 
draagt bij aan een zorgzame samen-
leving. In Aalsmeer wordt Zorgvoor-
elkaar uitgevoerd door de vrijwilli-

gerscentrale Amstelland. Meer we-
ten? Kijk voor meer informatie op: 
www.zorgvoorelkaar.com/aalsmeer 
of neem contact op met Margo Rij-
erkerk van de vrijwilligerscentrale 
Amstelland via mrijerkerk@vrijwil-
ligerscentrale-amstelland.nl of 06-
12218119.

Volgende week donderdag eerste Raad

Aankoop bedrijf Dorpsstraat, 
nieuwbouw kan verder!
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 11 september komen bur-
gemeester, wethouders en fracties 
voor het eerst weer bijeen na de zo-
merstop voor een bijeenkomst van 
de Raad. De vergaderavond begint 
om 20.00 uur, is in de raadzaal van 
het gemeentehuis en belangstellen-
den worden uitgenodigd plaats te 

nemen op de publieke tribune. Ge-
start wordt met de beëdiging van 
een nieuw raadslid voor het CDA. 
Ines van der Boon-Hulsbos heeft 
een verzoek ingediend om tijdelijk 
ontslagen te worden wegens ziek-
te. Zij gaat vervangen worden door 
Paul van Soelen voor een periode 
van maximaal zestien weken. Na 

een schorsing wordt verder gegaan 
met de Raad (oordeelsvormend) en 
als eerste wordt gesproken over de 
Groenvisie. Vervolgens kunnen de 
bestuurders goed nieuws brengen, 
want er is overeenstemming bereikt 
over het bedrijfspand aan de Dorps-
straat 102. 
et deze aankoop kan het nieuw-
bouwplan Dorpshaven Zuid afge-
rond worden. Allereerst sluit de ge-
meente een koop- en gebruikers-
overeenkomst met de eigenaar en 
gebruiker van het bedrijfspand om 
de bouwkavels, circa 140 vierkante 
meter, vervolgens te laten verwer-
ven door bouwer Timpaan, die de 
totaal nog 18 woningen aan Noe-
neketouwhof kan realiseren. In de 
kop van blok D2 zijn nog vier wo-
ningen die nu door de milieucontour 
(geluidsoverlast) van het bedrijf nog 
niet bewoond mogen worden. Als 
de overeenkomst definitief is, uiter-
lijk 2 januari, kunnen de nieuwe ei-
genaren alsnog hun huis in. De ge-
meente blijft overigens eigenaar 
van het toekomstige openbare ge-
bied waar onder andere speelterrei-
nen gepland zijn. Naar verwachting 
nemen de procedures en de nieuw-

bouw ongeveer twee jaar in beslag. 
Onteigening kan overigens goedko-
per zijn, zo schrijven de bestuurders 
in het voorstel, maar zo wordt ge-
steld, het is geen vriendelijk instru-
ment en er hoeven nu geen risico-
volle procedures doorlopen te wor-
den. Alle partijen weten waar ze aan 
toe zijn. 

Masterplan Vrouwentroost
Ook lijkt er nu een deur geopend te 
worden om de percelen aan de Ku-
delstaartseweg 60 en 92 her te ont-
wikkelen. Hiertoe dienen de be-
stemmingen van beide percelen ge-
wijzigd te worden naar woondoel-
einden. Dit kan alleen als het Mas-
terplan Vrouwentroost formeel inge-
trokken wordt. De bestuurders vra-
gen de Raad hiervoor toestemming. 
Eigenaren van de percelen zijn ont-
wikkelaar De Nijs en Vink Holding 
en de wens is om hier woningen 
en appartementen te bouwen. Ku-
delstaartseweg 60 ligt al sinds 2008 
braak en op Kudelstaartseweg 92 
staat een bedrijfsgebouw dat al ge-
ruime tijd leeg staat. Het gebouw 
wordt in deze karakteristieke om-
geving als storend element gezien. 
Na groen licht van de raad gaan de 
onderhandelingen (opnieuw) hervat 
worden. In het tweede gedeelte van 
de Raad (besluitvormend) wordt 
de wijziging in de APV vastgesteld 
in verband met de nieuwe opruim-
plicht van hondenpoep. Uitwerpse-
len moeten opgeruimd worden en 
opruimzakjes moeten, bij controle, 
getoond kunnen worden. De slui-
ting van de vergaderavond is ge-
pland rond de klok van half twaalf. 

Vragen van CDA aan colleges 
over overlast Waterwolftunnel
Aalsmeer - Zowel de CDA-fractie 
in de gemeenteraad van Aalsmeer 
als in Provinciale Staten van Noord-
Holland hebben hun colleges in ju-
li vragen gesteld over de toepassing 
van ander asfalt in de Waterwolftun-
nel. “Welke stappen gaat het college 
van Aalsmeer richting provincie on-
dernemen?”, 

is één van de vragen van fractie-
voorzitter Robbert-Jan van Duijn 
van het CDA Aalsmeer/Kudelstaart. 
“En wat gaat de provincie Noord-
Holland ondernemen om de ont-
stane geluidsoverlast tot een aan-
vaardbaar niveau terug te bren-
gen”, vult Ronald Ootjers, CDA-
fractievoorzitter in Provinciale Sta-
ten van Noord-Holland, het vragen-
lijstje aan. Sinds de opening van de 
Waterwolftunnel, onderdeel van de 
nieuwe, omgelegde N201, ondervin-
den bewoners in de nabijheid ervan 
een onverwacht grotere geluids-
overlast. In een brief van de provin-

cie Noord-Holland aan bewoners is 
gemeld, dat een ander type asfalt is 
toegepast dan in de voorgeschreven 
specificatie van de eisen. 

Dit andere type is weliswaar veiliger, 
maar leidt tot een veel hogere ge-
luidsuitstraling. “Is het college van 
het onderzoek naar de geluidsover-
last op de hoogte, is de gemeente 
geïnformeerd over de afwijking van 
de specificatie, welke stappen wor-
den richting provincie ondernomen, 
wordt aangedrongen op schadever-
goeding en op maatregelen om de 
geluidsoverlast terug te brengen?”, 
is de strekking van de vragen van de 
fractievoorzitter Van Duijn van CDA 
Aalsmeer/Kudelstaart. Met zijn vra-
gen sloot fractievoorzitter Ootjers 
van Provinciale Staten van het CDA 
hierop aan. “Als CDA trekken we bij 
dit soort zaken uiteraard gezamen-
lijk op”, licht hij toe. In een persbe-
richt van de gemeente meldt wet-
houder Ad Verburg: “Wij zijn verrast 

over deze nieuwe informatie. In de 
Waterwolftunnel is ander asfalt is 
toegepast dan voorgeschreven in 
de eisenspecificatie. 

Daardoor voldoet het niet aan de 
geluiddempende werking die nodig 
is en afgesproken was. Aalsmeer-
se bewoners hebben hier last van. 
Ik heb de Provincie Noord-Holland 
om opheldering gevraagd.”

Werken aan drainage in 
Vogelbuurt, Hornmeer
Aalsmeer - Vanaf 15 september gaat 
Meerlanden in opdracht van de ge-
meente Aalsmeer de drainage in de 
Vogelbuurt in de Hornmeer reinigen. 
Dit is nodig om de grondwaterstand 
in de omgeving beter te beheersen. 
Het werk duurt ongeveer drie we-
ken en er zal enige overlast zijn. In 
een aantal achterpaden en trottoirs 
zal gegraven worden om de door-
spuitputjes door te spuiten. Meerlan-
den maakt gebruik van een bestelbus 

met een aanhangwagen. Het gaat om 
gemeentelijke drainage, dus niet om 
blokdrainage van particulieren. De 
woningen zullen altijd bereikbaar blij-
ven en als een achterpad tijdelijk ge-
blokkeerd is, zullen de mensen van 
Meerlanden behulpzaam zijn met de 
doorgang. Voor vragen kan contact 
worden opgenomen met de receptie 
van Meerlanden op telefoonnummer 
0297-382350. De toezichthouder is de 
heer R. van Leeuwen.





 
22   Nieuwe Meerbode  •  4 september 2014

Westeinderakkoorden in gemeentehuis ondertekent

Burgemeester Vonk: “Zorg 
effectiever en efficiënter”
Aalsmeer - Op 27 augustus heb-
ben burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der en wethouder Gertjan van der 
Hoeven, namens het college, en 
een groot aantal vertegenwoordi-
gers van zorg- en welzijnsinstanties 
uit Aalsmeer hun handtekening on-
der de Westeinderakkoorden in het 
gemeentehuis gezet. De Westeinde-
rakkoorden geven de uitgangspun-
ten voor de wijze waarop gemeen-
te, zorgverzekeraars, zorg- en wel-
zijnsinstellingen, het onderwijs en 
corporaties in Aalsmeer willen sa-
menwerken. Burgemeester Job-
ke Vonk-Vedder, namens het colle-
ge: “De Westeinderakkoorden heb-
ben geen formele status, maar zijn 
te zien als een intentieverklaring 
van de gemeente en een flink aan-
tal maatschappelijke instellingen 
om goede zorg aan onze bewoners 

te blijven bieden. De akkoorden zijn 
tot stand gekomen in nauw overleg 
met de zorgorganisaties en vormen 
een erkenning van de maatschap-
pelijke opgave waar we samen voor 
staan: de grootste transformatie in 
de zorg ooit. De kosten voor de zorg 
moeten omlaag, maar tegelijkertijd 
is het een kans om de zorg voor on-
ze inwoners effectiever, efficiënter 
en beter te regelen. Bij deze veran-
dering is belangrijk dat we dezelf-
de ideeën hebben over kwaliteit en 
de uitgangspunten van de zorg. Het 
college ziet de ondertekening van-
daag als een belangrijke stap om de 
kwaliteit te borgen en per 1 januari 
2015 goed van start te gaan.” 
Aan de totstandkoming van het 
Westeinderakkoord Jeugd en On-
derwijs werkten vertegenwoordi-
gers van Ons Tweede Thuis, MEE, 

GGD Amsterdam, Jeugd Bescher-
ming, Spirit, Altra, Vita welzijn en 
advies, Jeugdriagg Amstelland Zuid 
en de Meerlanden, Opvoedpoli, 
MOC ‘t Kabouterhuis, Amstelronde 
en Samenwerkingsverband VO/VSO 
mee. Aan het Westeinderakkoord 
Zorg en Ondersteuning hebben ver-
tegenwoordigers van Zorg en Ze-
kerheid, Activite, Amstelring, Eigen 
Haard, Flexicura, GGZ In Geest, He-
liomare, Huisartsenvereniging Am-
stelland, Mee Amstel en Zaan, Ons 
Tweede Thuis, RIBW-Kam, Thuis-
zorgnet, Vrijwilligerscentrale Am-
stelland, Vita welzijn en advies, 
Welzijn Aalsmeer, Stichting Roads, 
Zorgcentrum Aelsmeer en Zorgcen-
trum Meerlanden meegewerkt.

Veranderingen in de zorg
Per januari 2015 wordt de ge-
meente verantwoordelijk voor een 
groot deel van de zorg voor chro-
nisch zieken, gehandicapten, oude-
ren, jeugdigen en mensen die las-
tig aan het werk komen. Voorheen 
regelde het Rijk deze zorg. Idee is 
dat gemeenten dichterbij bewoners 
staan en daardoor beter maatwerk 
kunnen bieden en de kosten in de 
hand kunnen houden. De gemeente 
moet ervoor zorgen dat mensen die 
dat nodig hebben zorg krijgen en 
bepalen wie die zorg gaat leveren. 
Daarvoor gaat zij contracten afslui-
ten met zorg- welzijnsorganisaties, 
maar anders dan voorheen. Voor-
heen kregen instellingen vaak een 
subsidie voor een bepaalde periode. 
Nu gaat de gemeente inkopen per 
dienst. De instelling krijgt dus geen 
totaalbedrag per jaar, maar een be-
drag voor de geleverde hulp of on-
dersteuning. 

Winnaars gefeliciteerd!
Uitslagen Meerbode WK-
spel en Tour de France
Aalsmeer - Het heeft even op zich 
laten wachten, maar door de vakan-
ties en de drukte voor het nieuw sei-
zoen, zijn de uitslagen van het WK-
spel en het Tour de France festi-
val van de Nieuwe Meerbode enkele 
weekjes uitgesteld. Het viel in het ge-
heel niet mee om winnaars te trekken, 
want bij het WK-spel had niemand de 
topscoorder goed, evenals het aantal 
doelpunten totaal en door Nederland 
niet goed geraden is. Natuurlijk wel 
dat Duitsland kampioen is geworden. 
Bij het Tour de France festival het-
zelfde laken één pak. Niemand heeft 
voorzien dat de Poolse renner Majka 
het bergklassement, dus de bolletjes 
trui, uitgereikt zou krijgen. Het jon-
gerenklassement is gewonnen door 
de Fransman Pinot en dit hadden ve-
len weer wel goed, evenals natuurlijk 
de winnaar van het algemene klasse-
ment Nibali uit Italië. 

Doelpunten 171 en 15
Het dichtst bij de uitslag van het WK-
spel zat Jan van der Wal van de Mr. 
Jac. Takkade 5a. Hij zette het totaal 

aantal doelpunten op 168 (waren er 
171) en de Nederlandse scores op 12 
(waren er 15). Jan wint hiermee 150 
euro. Op twee, nipt, Peter Buis van de 
Bilderdammerweg 106a. Ook hij koos 
voor het totaal aantal van 168 doel-
punten en 10 treffers door Nederland. 
Peter mag 100 euro in ontvangst ko-
men nemen. En op drie is C. den Bra-
ver uit de Snoekbaarsstraat 68 geëin-
digd met 176 doelpunten totaal en 11 
voor Oranje. En dit levert het mooie 
bedrag van 50 euro op. De winnaars 
hebben ook schriftelijk bericht gekre-
gen en mogen hun prijs af komen ha-
len bij de balie van het kantoor van de 
Nieuwe Meerbode in de Visserstraat 
10. Neem de gekregen felicitatie mee 
bij het bezoek en kam de haren. De 
uitreiking wordt op foto vastgelegd. 
Alledrie gefeliciteerd!

Nibali, Sagan en Majka
Ook het Tour de France festival was 
lastig, maar er is goed naar alle uit-
slagen, ploeggenoten, etc. gekeken 
en dit heeft de volgende winnaars 
opgeleverd. De hoofdprijs, een Aze-

Discussie over locatie van 
de feesttent komt!
Aalsmeer - Een discussie over de 
feestweek of liever de locatie van de 
feesttent in het Centrum zou prima 
passen in het Ronde Tafel Gesprek, 
zo kopte de Meerbode enige we-
ken geleden al, maar op de agen-
da van de eerste samenkomst tus-
sen de politiek en de inwoners afge-
lopen donderdag 28 augustus wa-
ren ‘slechts’ het groenbeleid, wel-
zijn en jongeren op gezond gewicht 
geagendeerd. Toch is over de feest-
week en de feesttent gesproken. 
De heer Nico Dames, opticien in de 
Zijdstraat, had voor twaalf uur de te-
lefoon gepakt en het verzoek inge-
diend om hierover het woord te mo-
gen voeren. Voorzitter Dick Kuin had 
ingestemd en zo kwam de onderne-
mer zijn zegje doen. Volgens Dames 
vindt negentig procent van de win-
keliers in het Centrum de feestweek 
geweldig, echter hetzelfde aantal 
heeft ook te kennen gegeven om-
zetverlies te hebben door de feest-
week. Inwoners mijden het Cen-
trum vanwege het niet tot nauwe-
lijks kunnen parkeren. “Het Praam-
plein hoort vrij gehouden te wor-
den”, aldus Dames in zijn betoog. 
Als alternatieven noemde hij onder 
andere The Beach, het industrieter-
rein, de locatie bij het zwembad en 
de Crown Studio’s. Ergernis was er 

vooral bij de heer Dames over het 
feit dat het college en de raad niet 
luisteren in deze naar de onderne-
mers, al vier tot vijf jaar niet. “Daar-
om hebben we u uitgenodigd om 
er eens over te komen praten”, al-
dus Dick Kuin in een antwoord. Op 
zijn vraag aan de fracties of er vra-
gen waren, bleef het even stil. Ni-
co Dames wist wel waarom: “Zijn 
mijn mailtjes en brieven toch aan-
gekomen.” 

En dat hij al heel veel tijd en inspan-
ning heeft geleverd om aandacht te 
vragen over de feestlocatie, bleek 
wel uit de dikke papierbundel die de 
pers mee naar huis kreeg. Ronald 
Fransen van PACT was de eerste die 
de knop voor de microfoon indruk-
te. Hij gaf aan het tijd te vinden om 
eens een goed gesprek op te zetten. 
Nu niet, maar na de feestweek. Over 
de meningen van ondernemers en 
bewoners zei hij geen idee te heb-
ben. “Percentages vind ik moeilijk, 
maar belangrijk is wel dat het voor 
iedereen draaglijk is. We willen al-
lemaal plezier beleven aan de feest-
week. De discussie wordt ieder jaar 
heftiger. Het is nu de tijd om hier-
over te gaan praten.” Bram Heijs-
tek van HAC noemde de twee kam-
pen in de Zijdstraat slecht voor de 

samenleving. Ook hij vond het een 
goed idee om rond de tafel te gaan 
met bewoners, winkeliers en de or-
ganisatie. Robbert-Jan van Duijn 
van het CDA stelde voor de discus-
sie breder te maken door het gehe-
le evenementenbeleid te evalueren. 
Het antwoord van wethouder Gert-
jan van der Hoeven was meer ge-
richt op het ‘zakelijke’ verloop. “De 
vergunningaanvraag wordt ge-
toetst op beleidskaders. Als de aan-
vraag past binnen de kaders, wordt 
de vergunning afgegeven. Deze ka-
ders veranderen is aan de raad.” Ni-
co Dames wilde nog een laatste op-
merking maken, maar kreeg hier-
voor geen kans van voorzitter Kuin: 
“U heeft nu toch de redelijke toe-
zegging dat dit onderwerp de aan-
dacht van de raad heeft.” En met 
deze woorden eindigde het eerste 
Ronde Tafel Gesprek na het zomer-
reces. Nu eerst maar gaan genieten 
van (of ergeren aan) de feestweek. 
Naar het Centrum komen volgen-
de week kan gerust. Er kan gepar-
keerd worden op het Raadhuisplein, 
een deel van het Praamplein, bij het 
Molenpad, de overige straten in het 
dorp en de parkeergarage bij Crown 
Studio’s. Hierin stallen de onderne-
mers zelf ook hun voertuigen tijdens 
de feestweek. 

ro fiets met accessoires van Bert de 
Vries, Oosteinderweg is gewonnen 
door P. Verschueren uit Zuiderpark 28 
in Kudelstaart. De heer of mevrouw 
Verschueren gokte goed op winnaar 
Nibali, voorspelde dat de groene trui 
voor het puntenklassement gewon-
nen zou worden door Sagan uit Slo-
wakije en deelde Nibali ook de bolle-
tjestrui voor het bergklassement toe. 
Dit was natuurlijk niet helemaal goed. 
Nibali werd tweede, de bolletjestrui is 
gewonnen door de Pool Majka. Dat 
de witte trui voor het jongerenklasse-
ment gewonnen zou worden door Pi-
not uit Frankrijk had de heer of me-
vrouw Verschueren weer wel goed. 
Hans Trommel uit de Voltastraat 2 
in Kudelstaart deed een bijna zelf-
de voorspelling, met uitzondering dat 
hij de witte trui toebedeelde aan Mi-
chael Kwiatkowski uit Polen, wel ge-
eindigd op de derde plaats. Hans wint 
een cheque van 100 euro beschik-
baar gesteld door Sparnaaij Juwe-
liers, Zijdstraat. En prijs nummer drie 
is voor A.E. Mets-v/d Broek die wel de 
winnaar voorspelde, evenals dat Sa-
gan de groene trui zou mogen dragen 
en Pinot de witte trui, maar Contador 
de bolletjestrui voor het bergklasse-
ment bleek al snel niet meer mogelijk 
wegens valpartijen en uiteindelijk af-
stappen. Mevrouw Mets krijgt van Ni-
co Optiek op het Poldermeesterplein 
een sport-zonnebril. De drie winnaars 
hebben schriftelijk een felicitatie ge-
kregen en mogen op vertoon hiervan 
hun prijs gaan afhalen. Ook in dit ge-
val telt: Haren kammen en leuke kle-
ding aan. Er gaan foto’s gemaakt wor-
den. Gefeliciteerd!

Tuinen- en Dierenwedstrijd
De vier winnaars van de tuinen- en 
dierenwedstrijd deze zomer moeten 
overigens nog even een weekje ge-
duld hebben. Wegens alle festiviteiten 
bleek er geen ruimte meer in de krant 
om de vier winnende foto’s te tonen. 
Volgende week de bekendmaking wie 
de cadeaubonnen van 150 en 50 eu-
ro, beschikbaar gesteld door tuincen-
trum Het Oosten, Aalsmeerderweg, in 
ontvangst mogen nemen en eventu-
eel direct besteden. Spannend!

Bomen weg voor veiligheid 
Aalsmeer - Begin deze week is ge-
start met het kappen van verschil-
lende dode en zieke bomen op ver-
schillende plekken in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Er staat bijvoorbeeld 
een dode boom langs de Hoofd-
weg en in het Hornmeerpark. Ook 
aan de Oosteinderweg moeten een 
paar bomen weg. Deze bomen wor-
den gekapt om onveilige situaties te 
voorkomen. Na de kap van de bo-
men worden daar waar mogelijk 
nieuwe bomen geplant.

In juni is de kap aangekondigd van 
de kastanjebomen op de hoek van 
de N196 en de Oosteinderweg. De-
ze bomen hebben kastanjebloeder-
ziekte, enkele zijn al dood. De bo-
men zijn niet te redden, sterven af 

en zorgen daardoor voor een onvei-
lige situatie. De bomen worden deze 
kapronde gekapt. De stammen van 
de Kastanjes worden zo veel mo-
gelijk gebruikt bij de aanleg van de 
avontuurlijke speelplekken bij Stok-
keland en de Kamerling Onnesweg. 

Kastanjebloederziekte 
is een dodelijke bacterieziekte. Als 
een boom hier eenmaal mee be-
smet is, zal de boom de besmet-
ting niet meer kwijt raken. Uiteraard 
is dit van invloed op de levensver-
wachting van de boom. Een gezon-
de boom is minder vatbaar voor de-
ze ziekte. Treedt deze ziekte toch op, 
dan kunnen aanvullende maatrege-
len genomen worden om de levens-
duur van de boom te verlengen.

Een dode kastanjeboom die vanwege 
veiligheid weggehaald moet worden.

Fietsverbinding tussen forten en project ommetje

Groenvisie: Veel ambities voor 
groen, natuur en recreatie
Aalsmeer - De Groenvisie was één 
van de onderwerpen tijdens het eer-
ste Ronde Tafel Gesprek na het zo-
merreces afgelopen donderdag 28 
augustus. In de Groenvisie worden 
de ambities op het gebied van groen, 
natuur en openluchtrecreatie voor 
een periode van tien jaar vastgelegd. 
Dit langere termijn wensbeeld is 
vertaald in deze visie, waarin de ac-
ties voor de komende vier jaar wor-
den beschreven. Een van de speer-
punten in de Groenvisie is het reali-
seren van een laanbeplanting langs 
lintwegen. Een eerste mogelijkheid 
in deze gaat zich voordoen bij de 
reconstructie van de Aalsmeerder-
weg. “Een groene begeleiding van 
de weg of het fietspad door bomen 
en/of een haag, zal een belangrijke 
bijdrage leveren aan de versterking 
van de ruimtelijke structuur”, aldus 
de bestuurders. De Hornweg werd 
als voorbeeld getoond tijdens de 

presentatie. Een wens is verder ook 
om een recreatieve fietsverbinding 
te realiseren tussen fort Aalsmeer in 
Rijsenhout en het fort in Kudelstaart. 
De eerste stap hierin vormt het aan-
leggen van een fietspad tussen de 
ringvaart en de entree bij de bur-
gemeester Kasteleinweg. Gemeen-
te Haarlemmermeer en de provin-
cie Noord-Holland worden betrok-
ken bij deze recreatieve route in de 
‘stelling van Amsterdam’. De heront-
wikkeling van het fort Kudelstaart 
tot (inter) nationaal zeilfort is even-
eens in de visie opgenomen, net als 
het uitbreiden van de zwemvoorzie-
ning bij de loswal in Kudelstaart en 
versterking van de recreatieve bele-
ving rond de Oosteinderpoel mid-
dels een struinpad en een passende 
horecavoorziening (particulier initi-
atief). Nieuw is het project ‘omme-
tjes’ en doel hiervan is om bewoners 
van Nieuw Oosteinde meer moge-

lijkheden te bieden voor het maken 
van wandelingen in de Bovenlanden. 
Deze wandelvoorziening is een initi-
atief van Landschap Noord-Holland. 

Afbreken en wilde bermen
Realiseren van fleurige dorpsentrees 
staat hoog op de ‘doelijst’ en er gaat 
meer ruimte gegeven worden voor 
groenadoptie door bedrijven en be-
woners. Uitgangspunt hierbij is het 
bestaande groen te behouden en 
waar nodig verbeteren. Bram Heijs-
tek van HAC vroeg zich af of er nog 
wel ruimte is voor openbaar groen 
in de nieuwe wijken. Een onbedoel-
de kwinkslag maakte wethouder Jop 
Kluis in zijn antwoord. “We willen de 
kwaliteit verbeteren. We gaan geen 
huizen afbreken, maar wel waar mo-
gelijk groen activeren en stimule-
ren.” 
Wat huizen afbreken betreft wist He-
ijstek nog wel een plek waar wel af-
gebroken mag worden. “Aan de 
Dorpsstraat”, maar verder kwam 
hij niet. Hij werd onderbroken door 
voorzitter Dick Kuin: “Daar gaan we 
het niet over hebben.” Bekend was 
bij eenieder natuurlijk gelijk wat de 
HAC voorman bedoelde: Het afge-
brande huis en de ingestorte kas-
sen, ergernis nummer één bij ve-
len! De laatste vraag was voor Teun 
Treur van de VVD. Hij vroeg zich af 
of de gemeente net als in Amstel-
veen meer onkruidvriendelijke ber-
men gaat inrichten. Hij werd ver-
beterd door wethouder Kluis: “Wil-
de bermen heet dat en ja, daar gaan 
we zeker naar kijken.” De Groenvisie 
komt opnieuw aan de orde tijdens 
de (openbare) Raad op donderdag 
11 september vanaf 20.00 uur in het 
gemeentehuis.

Een onkruidberm, een wilde berm of ‘gewoon’ iets teveel groen langs de kant 
van de sloot aan de Zwarteweg? Tijd voor de Groenvisie!

CDA volgt uitvoering nauwkeurig 
Extra pakket armoede bestrijding
Aalsmeer - Uitbreiding van het zo-
genaamde declaratiefonds, meer 
voorlichting over bestaande voor-
zieningen, inzet op het voorkomen 
van schulden en invoering van de 
Aalsmeerpas. Dat zijn extra maat-
regelen bij de armoedebestrijding, 
waarmee de gemeente uitvoering 
geeft aan een eind vorig jaar inge-
diende motie door het CDA. “Over 
de antwoorden zijn we tevreden, de 
uitvoering ervan gaan we nauwlet-
tend volgen”, aldus vice-fractievoor-
zitter Jaap Overbeek van het CDA 
Aalsmeer/Kudelstaart. 

In het kader van het intensiveren 
van het armoede- en schuldenbe-
leid stelt het Rijk extra middelen be-
schikbaar voor het armoedebeleid. 
Het geld is toegevoegd aan het Ge-
meentefonds. In november heeft het 
CDA het College in een motie op-
geroepen invulling te geven aan dit 
armoedebeleid. Enkele weken terug 
heeft het College de gemeenteraad 
geïnformeerd hoe zij uitwerking zal 
geven aan deze oproep vanuit het 
CDA. Helaas groeit in een welva-
rend land als Nederland nog steeds 

één op de tien kinderen in armoede 
op. De Aalsmeerse situatie zal niet 
veel afwijken van het Nederlandse 
gemiddelde. Volgens landelijke cij-
fers leven in Aalsmeer 430 kinde-
ren van 0 tot 18 jaar in gezinnen met 
een inkomen van 120% van het so-
ciaal minimum (ca € 1500,- p. mnd). 
Het Rijk geeft incidenteel de komen-
de drie jaren geld aan de gemeen-
te om specifiek beleid te maken 
voor de bestrijding van deze armoe-
de. Om te voorkomen dat dit geld in 
de algemene middelen zou verdwij-
nen heeft het CDA een motie inge-
diend om in het eerste kwartaal van 
2014 met beleid te komen. “In maart 
heeft het CDA nog vragen gesteld 
over de uitvoering van de motie”, al-
dus Overbeek. In de brief aan de ge-
meenteraad geeft het College eerst 
een opsomming van de maatrege-
len die al genomen zijn. Het noemt 
hierin het Declaratiefonds voor ge-
zinnen met een inkomen tot 110% 
van de bijstandsnorm waarin ou-
ders van kinderen geld kunnen krij-
gen voor schoolkosten (schoolreis-
jes, excursies etc). Daarnaast wordt 
gewezen op het Jeugdsportfonds en 

het Jeugdcultuurfonds dat bedoeld 
is kinderen van ouders met een mi-
nimuminkomen toch te kunnen la-
ten sporten of muziekles te kunnen 
laten volgen. Daarnaast is er nog 
een Kledingbank en het Fonds Ur-
gente Noden dat helpt in gevallen 
waar overheidshulp tekortschiet.

Extra pakket
De gemeente heeft nu besloten dat 
de groep ouders die een beroep 
kunnen doen op het Declaratie-
fonds wordt uitgebreid tot huishou-
dens met een inkomen tot 125% van 
het sociaal minimum en huishou-
dens die in de schuldsanering zit-
ten. Daarnaast zal er extra voorlich-
ting gegeven worden over de voor-
zieningen en zal er ingezet worden 
op preventie om schulden te voor-
komen. Tot slot meldt het College 
dat de Aalsmeerpas ingevoerd zal 
worden waarmee houders korting 
kunnen krijgen op diverse voorzie-
ningen en activiteiten. Het CDA 
stelt met tevredenheid vast dat er 
goed nagedacht is over wat er al 
aan voorzieningen in Aalsmeer is 
en wat er nodig is om een verant-
woord pakket aan te kunnen bie-
den. Overbeek: “Zoals u van het 
CDA mag verwachten zal zij de uit-
voering van dit pakket armoedebe-
strijding nauwlettend volgen.”
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Achterstallig onderhoud riolering!
Opwarming van de aarde? Geen 
idee, al is het wel zo dat de extre-
men groter worden. Nu is het zo 
dat de laatste weken de zomer zich 
niet van zijn goede kant laat zien en 
pootje baden in Aalsmeer en Ku-
delstaart een bijna dagelijkse bezig-
heid wordt. Dit is niet nodig. De ge-
meente zou zich eens serieus moe-
ten gaan bezighouden met het ach-
terstallig onderhoud van de riole-
ring en straatkolken. Het irriteert me 
mateloos dat hier niks aan word ge-
daan. We betalen met zijn allen ten-
slotte belasting voor dit verhaal. In 
de tijd dat ik werkzaam was voor de 
gemeente heb ik diverse knelpun-
ten aangegeven. Helaas wist een 
ambtenaar uit Amstelveen mij mede 
te delen dat het budget op was en 
dat mijn baan wegbezuinigd werd. 
Wat schetst mijn verbazing, afgelo-
pen vrijdag na een stevig potje re-
gen staat er weer iemand foto’s te 
maken van de bekende knelpun-
ten. Ik kan u vertellen dat deze al 
jaren bekend zijn zoals, kruising 
Dorpsstraat met N196, Stommeer-
weg (dit zal altijd zo blijven om-
dat dit verkeerd is aangelegd),Van 

Cleeffkade,overal wortels in de put-
ten, Spoorlaan,wortels, en zo kan 
ik een hele lijst geven. Helaas wist 
toen de verantwoordelijke ambte-
naar mij te vertellen dat er niet meer 
dan 15 minuten per probleem aan 
tijd gebruikt mocht worden. En dat 
zolang er geen gevaarlijke situa-
tie ontstond er géén actie onderno-
men mocht worden. Nu ben ik gek 
op uitwijkende fietsers die uit alle 
macht een diepe plas proberen te 
ontwijken en er is niks lolligers dan 
mensen bij bushaltes te zien weg-
duiken. Toch zou ik de gemeente se-
rieus willen vragen actie te onder-
nemen, ook omdat onderzoek door 
een extern bedrijf al heeft uitgewe-
zen dat de boel in Aalsmeer en Ku-
delstaart niet best is. Opwarming 
van de aarde, grotere extremen? Het 
kan. Feit is en blijft dat de gemeen-
te zwaar in gebreke blijft omdat het 
grootste probleem niet de natuur is, 
maar het ontbreken van enig inzicht 
en inzet om ook maar iets te doen 
aan de verstopte rioleringen!
 
P de Bruijn
Edisonstraat 48, Kudelstaart

ingezondenWethouder Jop Kluis van AB: 

“Twee partijen coalitie niet 
het ideale uitgangspunt” 

Naam: Jop (Johannes) Kluis
Leeftijd: Dat verschilt ieder jaar iets, 
maar op dit moment ben ik 54.
Burgerlijke stand: Getrouwd met 
Nelleke Spaargaren (hoe Aalsmeers 
wil je het hebben) en ik heb één vol-
wassen dochter die al weer jaren 
het huis uit is.
Woonachtig: Aalsmeer. Wij wonen in 
een prachtig (vinden we zelf in ieder 
geval) ouder huis in het dorp.
Beroep (voorheen): ICT-er (voor zo-
ver dat een beroep is). De laatste 20 
jaar voornamelijk met project-, in-
terim- en programma-management 
bezig geweest. 
Partij (AB of CDA) en waarom? Als 
wethouder werk je voor alle partijen 
in de raad, maar mijn achtergrond is 
wel duidelijk AB. 

1. Hoe lang al in de plaatselijke 
politiek geïnteresseerd?
In de periode van 2010 tot 2014 ben 
ik fractie-assistent bij AB geweest. 
Ik ben al wel (veel) langer bij AB 
betrokken. Zo ben ik in de periode 
1992-1996 bestuursvoorzitter van 
deze lokale partij geweest.

2. Wat is zo mooi aan de 
functie van wethouder?
In principe werkt een wethouder in 
het verlengde van de raad. Dat is 
immers het hoogste bestuursorgaan 
van de gemeente. Toch zijn er twee 
prachtige verschillen. Ten eerste zijn 
er veel zaken die nooit bij de raad 
terecht komen en waarvoor gewoon 
een pragmatische oplossing moet 
worden gevonden. Ten tweede is 
het college (bijna per definitie) meer 
proactief en de raad meer reactief. 
Zowel het pragmatische als het pro-
actieve vind ik plezierig. Daarnaast 
heeft het wethouderschap mooie 
(soms) onverwachte aspecten als 
contacten met bestuurders van om-
liggende gemeenten en de provin-
cie, maar zeker ook contacten met 
de medewerkers van de gemeente 
en de inwoners van onze mooie ge-
meente bij allerlei bijeenkomsten.

3. Portefeuilles? Welke heeft 
voorkeur en waarom?
In Aalsmeer zijn nu de portefeuil-
les Recreatie & Toerisme en Na-
tuur, Milieu & Duurzaamheid bijeen 
gebracht. Wat mij betreft een logi-
sche - maar ook mooie - combina-
tie. In een gemeente waar toeris-
me grotendeels leunt op de water-
sport is het prachtig dat nu het vei-

ligstellen van onze prachtige en uit-
gebreide watergebieden in dezelfde 
portefeuille zit. Zelf heb ik deze zo-
mer mijn vakantie doorgebracht in... 
Aalsmeer. Natuurlijk hebben wij wel 
kleine dagtochtjes buiten onze ge-
meentegrenzen gemaakt maar de 
hoogtepunten waren ook nu weer 
de heerlijke rustige en zwoele zo-
meravonden op het water. Daar-
naast mag ik een aantal projec-
ten doen: Calslagen, Zuiderkerk, 
N201, Parkmeer, Fort Kudelstaart en 
Groenzone.

4. Wat hoopt u in ieder geval 
te bereiken?
Tijdens mijn tijd als fractie-assistent 
heb ik daar al fors op ingezet. Maar 
nu kan ik hier actiever mee aan de 
slag: de komende jaren moet – wat 
mij betreft – worden bereikt dat 
de balans tussen de verschillende 
duurzaamheidsaspecten bij iede-
re college- en raadsbeslissing een 
integraal onderdeel van de besluit-
vorming wordt. Daarnaast wil ik na-
tuurlijk de mij toevertrouwde pro-
jecten goed afronden, onze natuur 
beter beheerd te krijgen en nieuwe 
vormen van toerisme ontwikkelen.
5. Valt tot nu toe iets mee/tegen?
De zaken vallen mij tot nog toe niet 
mee of tegen. Er zijn wel dingen die 
mij opvallen. Ik wist dat de ambte-
naren veel vakkennis is huis heb-
ben, maar ik was absoluut verrast 
door de passie waarmee gewerkt 
wordt aan de verschillende dossiers. 
Een ander punt dat mij op is geval-
len is dat je ineens door veel men-
sen anders wordt benaderd. Blijk-
baar ben ik van persoon naar een 
functie getransformeerd. Dat is ze-
ker wel wennen.

6. Tevreden over deze coalitie?
Moeilijk antwoord. Aan de éne kant 
ben ik zeer tevreden over de coali-
tie. AB en het CDA hadden natuur-
lijk een verkiezingsprogramma wat 
in grote lijnen redelijke overeen-
komsten vertoonde. Maar…. Wat 
belangrijker is: AB en het CDA heb-
ben een stijl van werken die sterk 
overeenkomt. Kritisch, maar posi-
tief. Eerlijk maar respectvol. Wat dat 
betreft is het prettig met deze twee 
partijen een coalitie te vormen. Toch 
ben ik niet echt tevreden. Maar dat 
heeft te maken met het feit dat een 
twee partijen coalitie met een zeer 
smalle meerderheid in de raad niet 
het ideale uitgangspunt vormt voor 

het besturen van een gemeente. 
Helemaal niet in deze komende pe-
riode waarin – zeker op het socia-
le vlak – de grootste veranderingen 
van de afgelopen 50 jaar vorm ge-
geven moeten worden. 

7. Hoe is de onderlinge 
samenwerking? Fijne collega’s?
De samenwerking in het college 
is prettig en vruchtbaar. Zoals ge-
zegd bestaan er geen enorme hete 
hangijzers waarover wij – vanuit on-
ze partijpolitieke achtergrond – an-
ders over denken. Of het nu toeval is 
of niet, maar wij hebben alle vier een 
andere achtergrond (beroepsmatig) 
met andere ervaringsgebieden. Dat 
vult elkaar plezierig aan. En niet al-
leen vaktechnisch. Tenslotte vind ik 
het heel plezierig dat de helft van de 
ploeg als wethouder inmiddels een 
aantal jaren ervaring heeft, zowel 
met het vak als met de verschillen-
de dossiers.

8. Hoe is de samenwerking met 
de burgemeester en met 
het ambtelijke apparaat?
De burgemeester is natuurlijk niet 
alleen de voorzitter van de raad, 
maar ook de voorzitter van het colle-
ge. Als zodanig is de burgemeester 
nadrukkelijk een onderdeel van het 
college, ondanks dat zij geen echte 
politieke portefeuille heeft. Een be-
langrijke functie is natuurlijk die van 
de gemeentesecretaris en zijn team. 
Zeker in Aalsmeer waar zij vaak de 
‘linking pin’ met de ambtelijke om-
geving in Amstelveen. Daar waar 
wij zelf rechtstreeks werken met de 
ambtenaren waar het om de con-
crete dossiers gaat, zijn zij het die 
de contacten met de organisatie in 
Amstelveen onderhouden. Met alle-
maal is het plezierig samenwerken.

De mens achter de wethouder. 
Wie is Jop zonder stropdas?
Jop zonder stropdas is….. Jop. Het 
was Harry Mulisch die in een inter-
view ooit heeft gezegd dat dé gro-
te verworvenheid van de zestiger ja-
ren het feit is dat je geen stropdas 
meer om hoeft naar het theater. In-
middels hoeft dat dus ook niet meer 
naar het gemeentehuis. Sinds mijn 
aantreden heb ik slechts drie maal 
de strop omgehad. 
De eerste keer bij mijn beëdiging, 
de tweede maal tijdens een formele 
fotosessie en eenmaal bij een offici-
ele ontvangst van collega bestuur-
ders uit het Groene Hart. Sinds het 

bekende optreden van Prins Claus 
is de rol van de stropdas nu een-
maal behoorlijk ingedamd. Dat past 
mij mooi. Natuurlijk heb ik er wel 
een klaar hangen in het gemeen-
tehuis. Je weet nooit wie er op be-
zoek komt.

Hobby’s?
Ik kan hier niet anders dan de mo-
len invullen. Sinds 1996 draai ik met 
Korenmolen De Leeuw. In eerste in-
stantie omdat er niemand anders 
was. Maar inmiddels maak ik deel 
uit van een behoorlijke groep en-
thousiaste molenaars die De Leeuw 
met regelmaat laten draaien. Naast 
het malen met de molen vind ik 
ook het opleiden van nieuwe mole-
naars erg leuk. Wij hebben hier in 
Aalsmeer al een grote groep nieuw-
bakken molenaars afgeleverd. 

Vrije tijd?
In mijn vrije tijd luister ik graag naar 
Bluesmuziek of tuf ik graag rond 
in mijn bootje op de Westeinder of 
in Oost. Wanneer het weer minder 
wordt zit ik ook graag thuis. Niet 
achter de Geraniums maar ach-
ter het kleine houtkacheltje in on-
ze woonkamer. Ik had al gemeld dat 
wij in een ouder huis wonen (1925). 
Dat betekent wel het hele jaar door 
klussen. Wanneer het niet een gro-
ter onderhoudsproject betreft dan is 
het wel met de kwast in de hand. 
Ook hebben wij – voor moderne be-
grippen – een grote en onderhoud 
intensieve tuin.

Leuk evenement in Aalsmeer? 
Ik ben niet zo’n geweldige sport-
man, zowel actief als passief. Het 
enige sportgebeuren waar ik een 
beetje naar kijk is de Tour de France. 
Waar ik wel echt warm voor loop is 
zeilen. Daarom staat op nummer 
één bij mij qua sport het Nationale 
Regenboog Evenement op de West-
einder. Op cultuurgebied heb ik 
meer keuzes, maar ga ik toch voor 
de Kunstroute vanwege het ont-
spannen karakter hiervan.

Mooiste gebouw of plekje 
in de gemeente?
Ik ben het natuurlijk aan mijn hob-
by verplicht hier molen De Leeuw 
te noemen, maar… Wanneer je op 
de Westeinder vaart is de waterto-
ren (de mooiste van Nederland) na-
tuurlijk een geweldig ijkpunt. Ande-
re prachtige gebouwen: Bloemen-
lust en de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat. Tenslotte - met pijn in het 
hart - De Oude Veiling. Ruim hon-
derd jaar oud, waarvan het groot-
ste deel een verenigingsgebouw 
dan wel een gebouw met een soci-
aal culturele invulling. Wat Leo van 
Erp ervan gemaakt had, was wat mij 
betreft een schot in de roos. Voor 
mij dus het ontmoetingspunt in het 
Dorp. Het gebouw staat er gelukkig 
nog, maar toch mis ik het al.

Overbelasting elektriciteitsnet
Brand in schuur Hornweg
Aalsmeer - Aan de Hornweg heeft 
donderdag 28 augustus korte tijd 
een uitslaande brand gewoed in 
een schuur. De oorzaak was over-
belasting van het elektriciteitsnet. 
Er raakte niemand gewond. In de 
schuur bleken vier huishoudelijke 
apparaten aangesloten te zijn op 
een enkele elektriciteitsgroep. Het 
tosti-ijzer, de vaatwasser, wasma-
chine en koelkast waren tegelijker-
tijd in gebruik. Vanwege de overbe-
lasting op het elektriciteitsnet ont-
stond sluiting en brand. Omdat de 
eigenaren aanwezig waren kon de 
brandweer direct worden gealar-
meerd. De brandweer heeft het vuur 
snel geblust. Er was geen rookmel-
der aanwezig.

Veilig gebruik van elektriciteit
Voorkom overbelasting en check de 
capaciteit van groepen in de meter-
kast, van stekkerdozen en van uw 
apparaten. Zo weet u hoeveel appa-

ratuur u op een stekkerdoos en op 
een groep kunt aansluiten. U voor-
komt overbelasting door niet meer-
dere apparatuur aan te sluiten op 
één stekkerblok en geen stekker-
dozen aan elkaar te koppelen. Sluit 
grote stroomverbruikers (als was-
machine en vaatwasser) recht-
streeks aan op een geaard stopcon-
tact.

Rookmelders 
Een rookmelder kan levens red-
den. Ongeveer de helft van alle wo-
ningbranden zijn namelijk branden 
waarbij het vuur smeult, zonder gro-
te vlammen. Deze smeulbranden 
veroorzaken veel giftige rook en 
daardoor ook de meeste slachtof-
fers. Zorg daarom dat u in uw eigen 
woning zo’n rookmelder installeert 
en op tijd de batterijen vervangt. 
Meer informatie over rookmelders is 
te vinden op http://www.brandweer.
nl/amsterdam-amstelland

Meepraten over ontwikkeling
Omgevingsraad Schiphol 
zoekt bewoners!
Aalsmeer - Op 1 januari 2015 start 
de Omgevingsraad Schiphol. Voor de 
participatie van bewoners is de Om-
gevingsraad Schiphol op zoek naar 
omwonenden van Schiphol die wil-
len meepraten over de ontwikkeling 
van Schiphol en de leefomgeving. 
De Omgevingsraad Schiphol is van-
af 1 januari 2015 het podium waar al-
le vraagstukken, belangen en partij-
en rond de ontwikkeling van Schip-
hol en omgeving bij elkaar komen. In 
de Omgevingsraad Schiphol zijn re-
gionale en lokale overheden, bewo-
ners en luchtvaartpartijen vertegen-
woordigd. De Omgevingsraad Schip-
hol is de opvolger van de Tafel van Al-
ders Schiphol en de Commissie Re-
gionaal Overleg luchthaven Schip-
hol (CROS). Het doel van de Omge-
vingsraad Schiphol is het overleg te 
bevorderen tussen partijen over het 
gebruik en de ontwikkeling van de 
luchthaven en de inpassing daarvan 
in de omgeving. Enerzijds gaat het 
daarbij om de kwaliteit van het net-
werk aan internationale verbindingen 
en de effecten daarvan. Anderzijds 
om de kwaliteit van de leefomgeving 
in relatie tot de operatie van de lucht-
haven. Om tot een evenwichtige af-
weging van de belangen te kunnen 
komen, is een actieve vertegenwoor-
diging van de omwonenden van be-
lang. Door mee te praten in de Om-

gevingsraad Schiphol kunnen omwo-
nenden van Schiphol invloed uitoefe-
nen op het beleid dat wordt gemaakt 
en blijven omwonenden op de hoog-
te van de ontwikkelingen rond Schip-
hol en omgeving. Met alle betrokke-
nen partijen wordt onder andere ge-
sproken over hinderbeperking, sti-
muleren van de regionale econo-
mie, veiligheid en ruimtelijke orde-
ning. Bewoners kunnen deelnemen 
door hun bewonersorganisatie bij de 
Omgevingsraad Schiphol te registre-
ren of door lid te worden van een be-
wonersorganisatie die reeds geregi-
streerd is. Registeren en lid worden 
kan via tot en met 31 oktober via de 
website www.omgevingsraadschip-
hol.nl. Ga voor meer informatie ook 
naar genoemde website of neem te-
lefonisch contact met het secreta-
riaat van de Omgevingsraad Schip-
hol via 023-5685230. Wethouder Tom 
Verlaan van Schipholzaken: “Het is 
voor Aalsmeer van groot belang dat 
er een goede bewonersvertegen-
woording gekozen wordt. Ik roep ook 
alle bewoners op om een bewoners-
organisatie te ondersteunen of zelf 
een bewonersorganisatie op te rich-
ten. Enkele wijkoverleggen overwe-
gen om zich te laten registreren als 
achterban organisatie bij de Omge-
vingsraad Schiphol. Wij ondersteu-
nen dit initiatief van harte.”

Verbinden hét sleutelwoord 
voor huurders Seringenhorst
Aalsmeer - Verbinden is het sleu-
telwoord voor alle huurders van ge-
bouw Seringenhorst, zo bleek afge-
lopen donderdag 28 augustus tijdens 
het Ronde Tafel Gesprek. Vita Welzijn 
& Advies (Maatschappelijk werk, so-
ciaal cultureel werk en ouderenad-
vies), Welzijn Aalsmeer en het vrij-
willigerscentrale Amstelland kwamen 
zich voorstellen aan de fracties en de 
aanwezige inwoners. Diana Stam en 
Frans Huijbregts gaven een kijkje in 
hun ‘dagelijkse keuken’. Problemen 
nemen ze niet over, maar ze zorgen 
voor openingen en verbindingen. In 
deze vertelde Diana over de eenzame, 
wat oudere dame, die vrijwilligers-
werk is gaan doen om nieuwe contac-
ten te maken. Het feit dat genoemde 
instanties in hetzelfde gebouw zitten, 
heeft volgens allen veel voordelen. Ze 
helpen en verstevigen elkaar. Ze zijn 
goede buren en Frans noemde hierbij 

gelijk het belang van goede verbon-
denheid in wijken. Leer elkaar ken-
nen, onderneem activiteiten met el-
kaar en durf vragen te stellen. De ver-
gaderingen tijdens de overleggen in 
de wijkraad noemde hij een belang-
rijk item om meer betrokken te raken 
en ‘zaken‘ met elkaar op te pakken. 
Hij kreeg in deze een pluim van Joop 
Kok van PACT, die ook zitting heeft in 
wijkoverleg De Dorper. “Van wijkraad 
naar wijkoverleg betekende voor ons 
van een soort mopperclubje naar po-
sitief overleg met elkaar nu.” Jongere 
inwoners zijn, zo blijkt, moeilijker be-
reikbaar. Echter voor Frans geen pro-
bleem: “Ze worden op de hoogte ge-
houden via de mail, ik heb 900 adres-
sen en als het ze aangaat, komen ze 
wel.” Meer weten over de huurders en 
hun plezier en wens om te verbinden? 
Kijk dan eens op de website van zorg 
voor elkaar.

Aalsmeer gezond(er) met JOGG?
Aalsmeer - Of de gemeente ook 
werkelijk gaat deelnemen aan het 
project JOGG, Jongeren op Gezond 
Gewicht, is nog maar de vraag. Tij-
dens de presentatie afgelopen don-
derdag 28 augustus tijdens het 
Ronde Tafel Gesprek waren de re-
acties van de fracties enigszins 
sceptisch. JOGG zet niet in op afval-
programma’s, maar op een gezonde 
omgeving waarin bewegen een be-
langrijke rol speelt. 

De organisatie is reeds in 62 ge-
meenten in Nederland actief en 
presenteert acties en activiteiten, 
die de gemeente in samenwerking 
met het bedrijfsleven tot uitvoer kan 
gaan uitbrengen. Aansluiten als 
Aalsmeer bij het JOGG project be-
tekent kennis mogen delen en hulp 
krijgen van coaches en experts. Ui-
teraard hangt hier een prijskaartje 
met afspraken aan. Een gemeente 
moet zich drie jaar verbinden met 

JOGG en een eigen bijdrage moet 
afgerekend worden van 4.000 tot 
5.000 euro per jaar, exclusief het 
verplicht aanstellen van een JOGG-
regisseur voor 2 à 3 dagen per 
week. Volgens inspreekster Daniel-
le Jonker, gewichtsconsulent, wor-
den in Aalsmeer op dit moment al 
diverse stappen genomen om jon-
geren gezond te maken en te hou-
den, zowel op het gebied van be-
wegen als de promotie van gezon-
de voeding. “Hoeveel kinderen zijn 
er eigenlijk in Aalsmeer met over-
gewicht?”, zo vraag fractievoorzit-
ter Robbert-Jan van Duijn van het 
CDA zich af. Hier kon vooralsnog 
geen antwoord op gegeven wor-
den. Duidelijk werd wel dat de ge-
meente volgens wethouder Gertjan 
van der Hoeven van AB graag wil 
deelnemen aan het JOGG project. 
Er zal echter eerst gekeken moeten 
worden of hier een budget voor be-
schikbaar is. 

Bilderdammerweg en voortgang kroeg

Overlast Schiphol en meer 
in wijkoverleg Dorpsraad
Kudelstaart - Volgende week 
woensdag 10 september vindt 
de eerstvolgende Dorpsraad 
plaats: een overleg van, voor en 
door bewoners van Kudelstaart. 
Het overleg start als vanouds om 
20.00 uur en is in het Dorpshuis. 
De geluidoverlast van Schiphol 
en de veranderende invloed van 
de inwoners van Kudelstaart op 
het vliegverkeer is deze avond het 
hoofdonderwerp. Eef Haverkort, 
woordvoerder van de Vereniging 
Gezamenlijke Platforms (VGP), is 
als gastspreker uitgenodigd. 
De VGP is een koepelorganisatie 
van meer dan 30 wijk- en dorps-
raden en werkgroepen die zich 
inzetten voor het begrenzen van 
de groei van Schiphol en beper-
ken van de vlieghinder. De heer 
Haverkort komt de betekenis van 
de VGP voor de hele regio en Ku-
delstaart 

in het bijzonder rond Schiphol 
aangeven. Van groot belang hier-
bij is de bewonersvertegenwoor-
diging: dit jaar gaat de vertegen-

woordiging van de bewoners in 
het ‘Schipholoverleg’ CROS/ORS 
veranderen. Voor bewoners is het 
belangrijk om te weten dat zij in-
vloed kunen krijgen in het aanwij-
zen van de vertegenwoordiger in 
het nieuw te vormen Omgevings 
Raad Schiphol. 
Elke bewoner die daar invloed op 
wil uitoefenen zou 10 september 
dus aanwezig moeten zijn. Ver-
der staat – nu de scholen en de 
sportactiviteiten weer begonnen 
zijn - onder andere de verkeers-
situatie aan de Bilderdammerweg 
op de agenda, en worden bewo-
ners ondermeer bijgepraat over 
de nieuwe locatie van de Meet-
paal Geluidshinder, de brug bij 
het Robend en de stand van za-
ken rondom de plannen voor de 
kroeg (locatie voormalig Groe-
ne Huisje). Samengevat: veel in-
formatie die de bewoners van Ku-
delstaart aangaat Dus, noteren 
in de agenda: Woensdag 10 sep-
tember Dorpsraad in het dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg 
vanaf 20.00 uur.
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kinder- en jeugdkrant

Groot feest op Het Kroontje
Aalsmeer - Het was afgelopen don-
derdag groot feest op Het Kroontje. 
De Kudelstaartse Juf Jeannette vier-
de met de kinderen de respectabe-
le leeftijd van 65 jaar! Alle kindjes 
kwamen in hun mooiste verkleed-
kleren naar het kinderdagverblijf en 
hadden een dag vol feestelijkheden. 

Er werd uitbundig gezongen voor de 
juf en ze werd overladen met mooie 
en leuke cadeautjes. Aan pensioen 
denkt Jeannette nog even niet, ze 
blijft nog lekker een paar maanden 
werken op het kinderdagverblijf. En 
daar zijn de kinderen en collega’s 
maar al te blij mee!

Zondag bij Qui Vive
Hockeyclinic voor jeugd
De Kwakel - Zondag 7 septem-
ber organiseert hockeyclub Qui Vi-
ve een open dag voor de jeugd. 
Jongens en meisjes kunnen op de-
ze dag spelenderwijs kennismaken 
met de hockeysport. De open dag is 
van 10.45 tot 12.30 uur, waarbij tus-
sen 11.00 en 12.00 uur een hockey-
clinic wordt gegeven. Onder leiding 
van ervaren trainers worden de eer-
ste beginselen van het hockey uit-
gelegd en kun je zelf ook meteen 
oefenen met bal en stick. Een hoc-
keystick kun je deze dag lenen van 
de club. Op de dag zelf zijn er vrij-
willigers die je alles kunnen vertel-
len over het lidmaatschap, de con-
tributie, de trainingen, het tenue en 
de spelregels. 
Heb je nu al vragen? Mail dan naar 

jongstejeugdhockey@quivive.nl 
of kijk op de site www.quivive.nl. 
Hockeyclub Qui Vive is een regio-
nale vereniging met leden uit on-
der andere Uithoorn, Aalsmeer, Ku-
delstaart en De Kwakel. Binnen de 
club wordt veel aandacht besteed 
aan jeugd. Ook kinderen van 4 en 
5 jaar zijn van harte welkom om bij 
Qui Vive te komen hockeyen: Stok-
staartjes worden ze genoemd. In 
een programma van acht trainingen 
werken zij op een sportieve manier 
aan de ontwikkeling van balmoto-
riek en spelenderwijs worden de ba-
sisvaardigheden van het hockey bij-
gebracht. Dit programma wordt ook 
dit najaar weer aangeboden! Het 
adres van Qui Vive is Vuurlijn 30 in 
De Kwakel.

Meer sponsors gevraagd
Jeugd RKDES is trots op 
nieuwe wedstrijdtenues
Kudelstaart - Dit nieuwe voetbal-
seizoen is de volledige jeugd van 
RKDES in het nieuw gestoken. Al-
le 29 jeugdelftallen zijn vol trots hun 
eerste wedstrijden gestart in nieuwe 
wedstrijdtenues. Dit is mogelijk ge-
maakt door samenwerking met Mul-
tivos uit Hoofddorp, kledingleveran-
cier Jakob en de firma Schreurs. De 
firma Schreurs, die als jeugdsponsor 
een bijdrage levert aan een verdere 
ontwikkeling van het jeugdvoetbal 
binnen RKDES, heeft de outfits voor 
trainers en leiders verzorgd. Met de 
samenwerking met Multivos en Ja-
ko is RKDES gaan werken met een 
nieuw concept. Hierbij zijn de wed-

strijdtenues eigendom van de club 
in plaats van de sponsoren. Hiermee 
is de kwaliteit van de kleding altijd 
gewaarborgd en een extra pluspunt 
van dit concept is dat het sponso-
ren van een van de jeugdteams veel 
voordeliger is geworden. RKDES 
zoekt nog wel bedrijven die in ruil 
voor sponsoring, hun naam willen 
uitdragen op deze mooie wedstrijd-
tenues. Meer weten over het spon-
soren van een jeugdteam? Kijk op 
www.rkdes.com. Nu heeft nog niet 
ieder team een shirtsponsor, maar 
gelukkig wel al een nieuw tenue. De 
meisjes en jongens van RKDES lo-
pen er dus spik en span bij!

Zondag bij mooi weer buiten!
Kinderstranddag The Beach
Aalsmeer - Op zondag 7 septem-
ber organiseert Strand Nederland 
in samenwerking met The Beach en 
Nederland Schoon de Kinderstrand-
dag. De Kinderstranddag is een lan-
delijk evenement welke in totaal op 
23 locaties in heel Nederland wordt 
gehouden. Directeur Ruud Vismans 
is er trots op dat The Beach als eni-
ge indoor strandlocatie op deze ma-
nier zijn kwaliteiten kan laten zien. 
Tijdens de Kinderstranddag zijn kin-
deren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 
welkom bij The Beach. De jongens 
en meiden kunnen deelnemen aan 
leuke sportieve en recreatieve ac-
tiviteiten. En bij mooi weer kan dat 
ook prima op de buitenvelden. Dat 

is de ‘mooi weer garantie’ die The 
Beach als indoor locatie kan bieden. 
Om mee te kunnen doen met de 
Kinderstranddag kopen de kinde-
ren een deelnemerskaart voor 5 eu-
ro. De opbrengst van de kaartver-
koop wordt voor 100% gedoneerd 
aan Make-A-Wish Nederland.

Komen jullie gezellig spelen op het 
strand voor het goede doel aan-
staande zondag 7 september van 
11.00 tot 15.00 uur? Je kunt ook met 
je hele klas of je voetbalteam ko-
men. Kaartjes kun je vooraf kopen 
bij The Beach, maar ook op de dag 
zelf. Adres is Oosteinderweg 247a. 
Voor meer informatie: www.beach.nl

Peuterliedjes in Broersepark 
Amstelveen - Op zondag 7 sep-
tember om 12.00 uur treedt de Peu-
terliedjesband van Theater van San-
ten op in het Broersepark. De Peu-
terliedjesband is een akoestische 
band met een zangeres en twee 
muzikanten, en speelt liedjes die op 
dit moment veel gezongen worden 
op peuterspeelzalen, kinderdagver-
blijven en naschoolse opvang. Sa-
men spelen en zingen is het uit-
gangspunt. Kortom, feest voor de 
kleintjes en de volwassenen. Om 

15.00 uur brengt Theater van San-
ten de muziektheatervoorstelling 
Leve Het Nijlpaard. Zanger Martijn 
en zijn band zullen veel liedjes ten 
gehore brengen, dit keer van Har-
rie Jekkers en Koos Meinders. Mee-
zingen mag! Locatie is op het terrein 
van Jeu de Boulevereniging Bulder-
baan in het Broersepark te Amstel-
veen; ingang Molenweg. De toe-
gang is gratis. Voor meer informatie 
kan gekeken worden op www.am-
stelveenspoppentheater.nl.

Afzwemfeest Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
27 augustus konden de afzwem-
mertjes van Het Oosterbad laten 
zien wat zij afgelopen seizoen ge-
leerd hadden. Ze mochten overdekt 
afzwemmen bij De Futen, omdat de 
zomer iets eerder had besloten op 
te houden en de watertemperatuur 
van Het Oosterbad te koud was om 
in open water te zwemmen. Een op-
tie waar dus dankbaar gebruik van 

werd gemaakt. De hele zomer werd 
er wel vier keer per week geoefend 
en getraind op alle onderdelen van 
het ABC-diploma. Zo gingen al de-
ze kanjers blij met hun welverdien-
de diploma naar huis. Alle namen 
van de kinderen staan op de web-
site van Het Oosterbad vermeld. Na-
mens alle badjuffen: heel hartelijk 
gefeliciteerd!
Door Loekie Brommer

Startfeest op de Graankorrel

Jeugdhandbalnieuws
Hard werken voor FIQAS B1

Aalsmeer - Alle kinderen op ba-
sisschool De Graankorrel zijn al 
weer twee weken aan het werk. Af-
gelopen vrijdag 29 augustus is het 
nieuwe schooljaar ingeluid met het 
startfeest. 
Het feest was voor alle gezinnen en 
de leerkrachten van school. Het was 
een gezellige drukte op het boven-

bouwplein waar gebarbecued werd. 
Het weer werkte goed mee. Bui-
ten stond het springkussen klaar 
en binnen in de school konden de 
kinderen bijkomen in het filmlokaal. 
Ook konden de kinderen (en ou-
ders) lekker dansen in de disco. De 
Graankorrel kijkt terug op een ge-
slaagd startfeest!

Aalsmeer - Met 7 spelers trokken 
de jongens B1 zondagmiddag 31 
augustus naar Blaricum om de eer-
ste wedstrijd in de veldcompetitie te 
spelen. Omdat het andere B-team 
in Beek het Peter Verjans toernooi 
speelde, waren er te weinig spelers 
overgebleven om ook nog wat wis-
selspelers mee te kunnen nemen. Ie-
dereen speelde dus een hele wed-
strijd: goed voor de conditie en het 
opdoen van wedstrijdritme. Helaas 
was er ook geen keeper, dus Quin-
ten en Olaf keepten ieder een helft. 
De eerste helft was minder goed van 
de mannen: nog geen spelritme, te 
weinig inzet en wat ontzag voor de 
grote jongens van SDS. Dat beteken-
de een grote achterstand bij rust: 17-
5. In de rust sprak Timo de jongens 

toe: graag iets meer inzet, fysieker 
spelen, ‘platte’ 5-1 en meer schieten.
In de tweede helft begon het te lo-
pen: de goals vielen er makkelijker 
in, verdedigend was het beter op or-
de en een paar systeempjes werk-
ten goed. De uiteindelijke stand was 
32-21 in het voordeel van SDS/Hou-
ten, dus de FIQAS mannen waren de 
winnaars van de tweede helft. Knap 
gedaan. SDS/Houten was de terech-
te winnaar: goed gespeeld met veel 
inzet. Leuk team om tegen te hand-
ballen. Maar ook complimenten aan 
Mitchell, Patrick, Quinten, Olaf, Ni-
ko, Joris en Robin: jullie bleven na 
de grote achterstand in de rust posi-
tief en hard werken. Goed geluisterd 
naar de coach en sportief gebleven 
tegen de jongens van SDS/Houten! 

Zoë Kuintjes pakt brons 
op NK dressuur pony’s
Aalsmeer - - Bij de KNHS in Er-
melo stond het outdoor Nederlands 
Kampioenschap (Hippiade) dres-
suur pony’s afgelopen op het pro-
gramma. In de klasse Z2 mocht Zoë 
Kuintjes van PSV Funny Horse als 
eerste aan de start verschijnen. Voor 
deze klasse stonden 45 combinaties 
op de startlijst. Samen met haar wit-
te schimmel hengst Elin’s Nonsi-
sdador zette zij in haar eerste proef 

een mooi resultaat neer wat haar 
een plaatsing gaf om door te gaan 
naar het overkampen. De tien bes-
te combinaties streden uiteindelijk 
om de gouden, zilveren en bronzen 
medaille. Zoë kwam als vierde aan 
de start en zette een zeer nette en 
keurige proef neer. De drie juryle-
den beoordeelde dit gemiddeld met 
een scoringspercentage van 69,96 
wat goed was voor de derde plaats! 

Nieuw aanbod muziek, dans en toneel 
Open dag Cultuurpunt 
Aalsmeer - Op 10 september orga-
niseert Cultuurpunt Aalsmeer een 
kennismakingsmiddag voor basis-
schoolleerlingen. Van 14.00 tot 17.00 
uur zijn zij en hun ouders van harte 
welkom op de zolder van bibliotheek 
Aalsmeer in de Marktstraat 19a om 
gratis workshops te volgen en ver-
schillende instrumenten uit te pro-
beren. Ook wordt er geschminkt en 
zijn er leuke prijzen te winnen. Ui-
teraard staan de medewerkers van 
het Cultuurpunt klaar om alle vra-
gen te beantwoorden. Het afgelopen 
schooljaar hebben zo’n tweehon-

derdvijftig basisschoolleerlingen met 
veel plezier een van de cursussen 
van het Cultuurpunt gevolgd . Ook 
dit schooljaar is er een mooi aanbod 
samengesteld voor kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 12 jaar. De oriën-
terende cursussen van 9 lessen vin-
den plaats op 4 locaties in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Daarnaast is er een 
jaarcursus Musical en een jaarcur-
sus Muziek. De cursussen starten 
in de eerste week van 29 septem-
ber. Inschrijven kan tot 16 septem-
ber. Meer informatie is te vinden op 
www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

ALS Ice Bucket Challange
Groep 8 De Hoeksteen 
gaat de uitdaging aan!
Aalsmeer - De ALS Ice Bucket Chal-
lenge is een ware hit op internet/ fa-
cebook. Een emmer ijskoud wa-
ter over je heen, maar nog belang-
rijker een donatie aan de Stichting 
ALS is wat je te doen staat. PCBS De 
Hoeksteen heeft sinds het begin van 
dit schooljaar een nieuwe directeur. 
Hergo van Ginkel werd voor de ALS 
Ice Bucket Challenge genomineerd 
door zijn dochter en op vrijdag 29 au-
gustus voerde hij de opdracht uit op 
het schoolplein onder toeziend oog 
van alle aanwezige leerlingen. Zelf 
nomineerde hij groep 8b. De jongens 
en meiden uit deze groep haasten 
zich na school naar huis voor droge 
kleding en een emmer en nog die-
zelfde middag haalden ze met el-
kaar een nat pak, dit alles voor het 

goede doel. Juf Astrid zamelt het 
geld in en zal namens groep 8b zor-
gen voor de donatie aan de Stichting 
ALS. Uiteraard werden er ook nomi-
naties uitgedeeld. Vanwege de aan-
komende fusie met Basisschool De 
Wegwijzer vonden de kinderen het 
een goed idee om de kinderen van 
groep 8 van deze school uit te da-
gen zich in te zetten voor het goe-
de doel. Ook werd er afgelopen week 
in diverse groepen aandacht besteed 
aan de ALS Ice Bucket Challenge en 
het doel waarvoor het dient. Zo wer-
den de kinderen ervan op de hoog-
te gebracht dat het niet alleen gaat 
om een leuk spelletje met een em-
mer water, maar dat er een belang-
rijk verhaal achter zit. Meer informa-
tie over de stichting op www.als.nl.





 
28   Nieuwe Meerbode  •  4 september 2014

Kennismaken met ‘Aangepast 
Sporten’ in september!
Aalsmeer - Sport is voor iedereen, 
dus ook voor mensen met een be-
perking. Sportservice Noord-Hol-
land besteedt in september extra 
aandacht aan het aangepast spor-
ten. Deze maand is uitgeroepen tot 
de ‘Maand van het Aangepast Spor-
ten’. Aan het begin van het nieuwe 
sportseizoen kunnen (potentiële) 
sporters kennismaken met vele ver-
schillende sportmogelijkheden voor 
mensen met een beperking. In de re-
gio Amstel & Meerlanden organise-
ren verschillende verenigingen een 
activiteit. Zo kan vrijblijvend deelge-
nomen worden aan: Baanloop bij AV 
Haarlemmermeer op voor kinderen 
en jongeren met een verstandelijk 
beperking en of autisme; G-run bij 
de Haarlemmermeer Run op 7 sep-
tember in Hoofddorp, voor iedereen 
die niet aan de reguliere run mee-
kunnen doen. (geen rolstoelen toe-
gestaan); Open training G-hockey bij 
Myra in Amstelveen voor kinderen 
met een verstandelijke beperking; 
Meedoen met LG-hockey bij AH&BC 
voor jongeren van 7 – 18 jaar met 
een lichamelijke of chronische be-
perking; Meedoen met rolstoeldan-
sen bij Rolstoeldansen Amstelveen 
voor iedereen die kennis wilt ma-
ken met rolstoeldansen; Clinic rol-
stoeltennis bij Stichting Rolstoelten-
nis Badhoevedorp voor iedereen die 
kennis wil maken met rolstoelten-
nis; Open training G-voetbal bij SV 
Overbos in Hoofddorp, voor men-
sen met een verstandelijke en/of li-
chamelijke beperking; Meedoen met 
G-voetbal bij VV Amstelveen Heem-
raad, voor kinderen tot 16 jaar met 
een verstandelijke of lichamelijke be-

perking; Open training Judo bij Judo 
Ryu Kensui in De Kwakel, voor jon-
geren met een verstandelijke en/of 
visuele beperking; Open training G-
turnen bij SV Pax voor kinderen tus-
sen de 5 en 12 jaar; Meedoen met 
G-tennis bij TV Smash voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king; Seniorenfitness bij Fysiothera-
pie Berendes voor 50+ met een ver-
standelijke of lichamelijk beperking. 
Het volledige overzicht van en meer 
informatie over alle activiteiten tij-
dens de Maand van het Aangepast 
Sporten is te vinden op onze website: 
www.aangepastsporten.info. Daar-
naast bestaat het Samenwerkings-
verband Aangepast Sporten in de 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Haarlemmermeer, Ouder 
Amstel en Uithoorn en Sportservice 
Noord-Holland dit jaar (2014) 10 jaar. 
De afgelopen 10 jaar zijn verschillen-
de regiomedewerkers hard bezig ge-
weest met het promoten en opzet-
ten van aangepast sporten in Amstel 
& Meerlanden. En niet zonder resul-
taat: op dit moment zijn er 120 ver-
enigingen met een aanbod voor het 
aangepast sporten, wordt jaarlijks 
aan zo’n 500 tot 1000 mensen advies 
gegeven over hun sportmogelijkhe-
den en krijgen inwoners uit de hele 
regio informatie over het aangepast 
sporten via de (sociale) media. Op 
30 september zal met de gemeen-
ten en andere genodigde betrokke-
nen dit 10-jarig bestaan worden ge-
vierd. Voor vragen kan contact op-
genomen worden met de regiome-
dewerker aangepast sporten Wikke 
van Stam, tel: 023–5575937 of mail:  
asaml@sportservicenoordholland.nl.

Wekelijks gevarieerd programma
Instuif voor 60/70 plussers
Aalsmeer - Op vrijdag 3 oktober 
start in The Beach een wekelijk-
se instuifochtend van 9.30 tot 11.30 
uur. Deze instuifochtenden op de 
vrijdag zijn bedoeld voor actieve 
zestigers, zeventigers en zeventig-
plussers. Er wordt Vita Welzijn een 
gevarieerd programma aangebo-
den om fit en vitaal te blijven. Ple-
zier, kracht, conditie, souplesse en 
spel staan daarbij centraal. Er kan 
een gezamenlijke groepsles gevolgd 
worden met wisselend thema’s en 
het is mogelijk om onder deskundi-
ge begeleiding in het speciale func-
tioneel trainingscentrum te trainen 
op basis van het eigen lichaamsge-

wicht. Hierbij zullen alle oefeningen 
gericht zijn op de dagelijkse bewe-
gingen als bijvoorbeeld staan, zit-
ten, weg- of omhoogduwen. Daar-
naast wordt iedere week beachvol-
leybal of lijnbal gespeeld. Voor hen 
die het rustiger aan willen doen, 
is er jeu de boules en biljarten. De 
kosten voor deze instuif bedragen 6 
euro per keer. 
Meer weten? Neem dan contact op 
met Andrea Knop via 06-10354982 
of stuur een email naar Cisca van 
der Straaten: cisca@lastrata.nl. The 
Beach is gevestigd in de ‘oude’ vei-
ling Bloemenlust aan de Oostein-
derweg 247a.

Officiële kick-off HiBRA
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
de officiële kick-off van de organi-
satie HiBRA 2014 bij hoofdsponsor 
Motoport. Na de gemeentelijke pe-
rikelen omtrent de vergunningen, is 
men nu druk bezig om er voor de 
14e keer weer een gezellig, maar 
vooral veilig evenement van te ma-
ken. In de loop van de jaren is de 
HiBRA uitgegroeid tot een landelijk 
bekend klassiek motorevenement. 
Onder auspiciën van de MON (Mo-
torsport Organisatie Nederland) 
en de SAM (Stichting Aanvullende 
Motorsport) wordt er weer gereden 
in alle oude raceklassen op zon-
dag 14 september. Zaterdagavond 
13 september wordt voor de vier-
de keer de ‘drie uren van Aalsmeer’ 
georganiseerd. Zo’n 35 klassieke 
endurance racemotoren verschijnen 
aan de start. Er wordt om 19.30 uur 
gestart door middel van een spec-
taculaire Le-Mans start. Het start-
veld is goed gevuld met coureurs 
van weleer, maar ook is er een ste-
vige Aalsmeerse deelname van tien 
teams. Zondag 14 september om 

10.00 uur starten de trainingen van 
alle raceklassen, om 13.00 uur is de 
officiële start van de demoraces. In 
de 50, 125 en 750 cc is er een be-
hoorlijke deelname van Aalsmeerse 
coryfeeën. Tevens is er een speci-
alklasse met oude racemotoren van 
voor 1965 met een keur aan zware 
Italiaanse, Duitse en Engelse ‘ras-
paarden’, zoals Gilera, NSU en Nor-
ton Manx. In deze speciale klasse 
komt ook ‘good old’ Henk van den 
Beukel aan de start met een Eijsink 
van bouwjaar 1938 welke in het 
vooroorlogse Assen roemrucht was 
om zijn snelheid in de 125cc klasse. 
De laatste jaren is het aantal deel-
nemers uit regio van Aalsmeer sterk 
gegroeid.

NK demorace in Raalte
Aanstaand weekend, zaterdag 6 en 
zondag 7 september, gaat een wa-
re Aalsmeerse armada van wel vijf-
tien coureurs naar Raalte om op de 
Luttenbergring te strijden om het 
Nederlands demorace kampioen-
schap.

Dammers ontwaken weer!
De Kwakel - Als de vakantie en 
de kermis voorbij is dan begint het 
verenigingsleven weer in De Kwa-
kel. Een van de oudste verenigingen 
is damclub Kunst en Genoegen, zij 
starten maandagavond 8 september 
in hun denkbunker ‘t Fort. Voor de 
88e jaargang gaan de hoofden weer 
tussen de handen om het mooie 
spelletje te spelen. 

De leden bekampen elkaar om de 
onderlinge titel, in beker- en bonds-
wedstrijden, de Th. Voorn-prijs en 
in vluggertjes bij het sneldammen. 
Dit gaat allemaal in een gemoede-

lijke en gezellige sfeer in het knus-
se ‘t Fort, elke maandagavond van-
af 19.30 uur. Met twee teams ma-
ken zij nog verschillen uitjes naar 
andere damclubs. Uniek is de do-
nateur dammiddag die in december 
georganiseerd wordt. Vele damlief-
hebbers steunen K&G, daar doet de 
damclub op deze middag graag wat 
voor terug. Om de gezelligheid nog 
meer te verhogen zijn nieuwe le-
den van harte welkom. Elke maan-
dagavond mag iedereen aan komen 
schuiven en komen proeven van 
dit mooie denkspel. Inlichtingen bij 
Adrie Voorn via 0297 568472.

Start AquaLine voor 4e maal
Aalsmeer - Zwembad de Waterle-
lie en Deli Line gaan op donderdag 
18 september om 19.30 uur voor de 
vierde keer van start met het geza-
menlijke project AquaLine. AquaLi-
ne bestaat uit 12 weken auqajoggen 
en onbeperkt zwemmen in De Wa-
terlelie en persoonlijke en groeps-
begeleiding door een diëtiste en ge-
wichtsconsullente van Deli Line. Bij 
AquaLine is het mogelijk om met 
een minimale belasting op uw ge-

wrichten actief bezig te zijn om uw 
ideale gewicht te bereiken. Wilt u 
meer informatie? Neem dan con-
tact op met Zwembad de Waterle-
lie via 0297-322022 of bel Deli Li-
ne via 0297-522824. Vaak wordt een 
deel van de kosten vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Zorg en Zekerheid 
heeft een overeenkomst met zwem-
bad de Waterlelie waardoor zij 75% 
vergoeden in het aanvullende pak-
ket.

Zilver en brons open 
water zwemmers op NK
Aalsmeer - Na twee dagen strijden 
op de diverse NK onderdelen zit het 
erop. De Oceanus ploeg heeft een zil-
veren en bronzen medaille binnen ge-
sleept bij het onderdeel NK 3 kilome-
ter vrije slag Masters. Zaterdag 30 au-
gustus werd de eerste dag van het NK 
georganiseerd en ondanks dat de or-
ganisatie niet echt vlekkeloos verliep 
gingen de heren senioren en jeugd 
rond de klok van tien uur van start op 
de 5 kilometer vrije slag. Arjan Bellaart 
kwam voor Oceanus aan de start en 
hij zwom zijn race in 1 uur 13 minuten 
en 15 seconde en werd dertiende. En 
helaas wederom door de koude om-
standigheden werden negen heren 
het water uitgehaald waarbij twee zijn 
afgevoerd. Amber Bellaart kwam aan 
de start bij de 500 schoolslag en lag 
in een super spannende strijd verwik-
keld om de vijfde plaats die ze in een 
allerlaatste krachtsinspanning nipt 
wist te winnen. Nina Bellaart kwam op 
dezelfde afstand in actie bij de minio-
ren 4 en 5 en zij had duidelijk moei-
te met de kou en wind die op de baan 
stond, ze wist zich naar een mooie 
zevende plaats te zwemmen. De he-
ren 1500 vrije slag daar lag het tempo 
hoog maar Arjan wist goed bij te blij-
ven en werd met 21.31,45 keurig ne-
gende Na zijn afstand ging de hemel 
nogmaals open, maar nu kwam het 
met bakken naar beneden. De heren 
schoolslag zwemmers hadden hier-
door nauwelijks zicht. Iedereen keer-
de na dag 1 behoorlijk doorweekt 
huiswaarts hopende dat dag 2 be-
ter weer zou opleveren. En de weer-
goden waren de zwemmers in Oos-
terhout beter gezind dan in Oirschot 
de dag er voor. De zon scheen lek-
ker op de baan, helaas werd het water 
er niet echt warmer van, 16,5 graden. 
De zondag stond in het teken van 3 
NK onderdelen waarbij Arjan Bellaart, 
Annette de Visser en Margreet van de 
Pol aan de start kwamen bij de 3 ki-
lometer vrije slag Masters. Arjan vol-
bracht zijn race in 42.49,10 wat eerst 
brons opleverde, maar na her-calcu-
latie werd hij gepromoveerd naar een 
zilveren medaille en waarom begrijpt 
nog steeds niemand! Annette zwom 
haar race in 44.43,55 en legde be-

slag op de bronzen medaille en Mar-
greet kwam met 51.05,55 te kort voor 
een podium plek en werd vierde. Bei-
de dames waren uiterst tevreden over 
hun gezwommen race en de daarbij 
behorende tijden. Amber Bellaart was 
de vierde Oceanees die uit kwam de-
ze dag op een NK afstand, de 1500 
schoolslag. Het werd een race waar-
bij de officials hun handen vol hadden 
aan de dames en dan met name het 
laten afstand houden op hun voor-
ganger. De fluitjes vlogen af en aan 
over het water waarbij uiteindelijk een 
rode kaart werd uitgedeeld. Ook Am-
ber had een klever achter zich han-
gen, na heel wat inspanning wist ze 
haar plek te verdedigen en finish-
te ze als zevende in 31.20,45 een su-
per tijd. Arjan was lekker op dreef en 
kwam wederom op de 1500 vrije slag 
aan de start en zwom de mooie tijd 
van 21.21,00. Hij had eveneens een 
klever achter hem aan, die heel spor-
tief zei: Als ik niet achter je had kun-
nen kleven had ik nooit zo goed ge-
zwommen. Leuk om te horen, maar je 
schiet er niks mee op. Nina Bellaart 
wist zich te revancheren met haar 500 
schoolslag en zwom ruim een halve 
seconde sneller dan de dag ervoor. 
Amber mocht nog even uitzwemmen 
bij de 500 school dacht ze, maar het 
werd een race tegen klever nummer 
twee en daar baalde ze mega van. Het 
laatste nummer van een lang week-
end zwemmen , de 1 kilometer mas-
ters vrije slag en wederom Arjan aan 
de start vergezeld door Margreet. Ar-
jan werd tweede met 13.45,90 en 
Margreet werd eerste in een tijd van 
17.09,00. Uiterst tevreden is een ieder 
huiswaarts gekeerd. Nog twee zwem-
weekenden te gaan en dan zit het 
open water seizoen erop. 

Wielrennen

Ronde van Uithoorn met 
dikke banden wedstrijd
Uithoorn - Tijdens de ronde van 
Uithoorn op zondag 7 september zal 
er ook een Rabobank dikke banden 
wedstrijd worden verreden. Dit is 
een officiële fietswedstrijd voor alle 
jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar, 
die geen wielerlicentie hebben bij de 
KNWU. Je mag eraan meedoen op 
je eigen fiets. Het maakt niet uit of 
je een gewone fiets, mountainbike 
of citybike hebt, als het maar geen 
racefiets is. Die heeft namelijk geen 
dikke banden! Inschrijven kan van-

af 11.30 uur bij snackbar de Bokke-
sprong, Prinses Christinalaan 125, 
en de wedstrijd zal rond 12 uur ver-
reden worden. Heb je een fietshelm, 
neem deze dan mee. De Rabobank 
zal ook helmen beschikbaar stel-
len. Start/finish is op de Admiraal 
de Ruyterlaan. Programma: 10.30 
uur Theo Oudshoorn memoriaal 60+ 
wedstrijd, 12.00 uur Dikke Banden 
wedstrijd, 13.30 uur nieuwelingen, 
15.00 uur sportklasse. Kijk voor in-
formatie op: www.uwtc.nl/wielren.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 6 september
F.C. Aalsmeer
Argon 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.30 u
Zwaluwen’30HCSV 2 -F.C.Aalsmeer 2 11.30 u 
F.C.Aalsmeer 3 – SCW 3 14.30 u

Pupillen
F.C.Aalsmeer D7 – RKDES D3 11.15 u
F.C.Aalsmeer E5 – SCW E3 10.30 u
F.C.Aalsmeer E6 – SCW E4 9.00 u
RKDES E8 - F.C.Aalsmeer E8 9.30 u
F.C.Aalsmeer F3 – RKDES F3 9.00 u

RKDES
Junioren
RKDES D1 – Hillegom D2 11.00 u
RKDES D2 – DIOS D4 9.30 u
F.C.Aalsmeer D7 - RKDES D3 11.15 u
RKDES D4 – KDO D2 9.30 u
RKDES E1 – DIOS E4 11.00 u
Roda’23 E8 - RKDES E2 12.30 u
RKDES E3 – Legm.vogels E6 11.00 u
KDO E3 - RKDES E4 10.15 u
RKDES E5 – F.C.Aalsmeer E8 9.30 u
RKDES F1 – Argon F1 11.00 u
DIOS E1 - RKDES F2 11.15 u
F.C.Aalsmeer F3 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F4 – Legm.vogels F7 9.30 u
RKDES F5 – Legm.vogels F5 11.00 u
RODA’23 F 13 - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – Legm.vogels F8 9.30 u
Hoofddorp F9 – RKDES F8 9.00 u

Vrouwen
LYRA VR.1 - RKDES VR.1 14.30 u

Meisjes
RKDES MB.1 – SCW MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – DIOS MC.1 11.00 u
DIOS MD.1 - RKDES MD.1 14.30 u
DIOS ME.1 - RKDES ME.1 10.00 u

SCW
SCW 1 – RKAVIC 1 14.30 u
SCW 2 – RAP 3 12.00 u

F.C.Aalsmeer 3 - SCW 3 14.30 u
SCW 4 – Hertha 3 12.00 u
VVC 4 - SCW 6 14.45 u
SCW Vet.1 – Overbos Vet.1 14.30 u

Junioren
VVC B2 - SCW B1 12.00 u
SCW C1 – RKAVIC C2 10.30 u

Pupillen
SCW D1 – RODA´23 D7 9.00 u 
Sp.Martinus E4 - SCW E2 14.45 u 
F.C.Aalsmeer E5 - SCW E3 10.30 u
F.C.Aalsmeer E6 - SCW E4 9.00 u
KDO F1 - SCW F1 9.00 u
VVC F6 - SCW F2 8.30 u

Vrouwen
SCW VR.1 – KDO VR.1 15.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 - SCW MB.1 13.00 u
VVC MC.1 - SCW MC.1 15.00 u
SCW ME.1 – VVC ME.1 9.00 u

Zondag 7 september
F.C.Aalsmeer
FC Aalsmeer 4 - Hoofddorp 6 11.30 u
Onze Gazellen 1 - F.C.Aalsmeer 1 14.00 u
Sp.Martinus 2 - F.C.Aalsmeer 2 11.30 u
Pancratius 7 - FC Aalsmeer 5 13.00 u

RKDES
RKDES 1 – Arsenal1 14.00 u
RKDES 2 – Hercules 3 11.00 u
Schoten 2 - RKDES 3 11.30 u
Legm.vogels 3 - RKDES 5 14.00 u
RKDES 6 – Hoofddorp 10 12.00 u

Junioren
Legm.vogels A1 - RKDES A1 10.00 u
RKDES B1 – Legm.vogels B1 11.00 u
KDO C1 - RKDES C1 9.30 u
RKDES C2 – Overbos C2 12.00 u

Succesvolle baanwedstrijden 
voor atleten AV Aalsmeer
Aalsmeer - Het einde van het baan-
seizoen nadert, nog een paar wed-
strijden en het seizoen dat in april be-
gon zit erop. Op woensdagavond 27 
augustus bereide Nienke van Dok (11 
jaar - 1e jaars D) zich in Leiden voor 
op de D-spelen welke op 7 september 
in het Olympisch Stadion worden ge-
houden. Met ruime verbeteringen van 
haar persoonlijke records bij het ver-
springen (3.81 meter) en op de 1000 
meter (een verbetering met 6 secon-
den tot 3:31.50 minuten) beteken-
de dit voor haar een zeer geslaagde 
avond in Leiden. Corné Timmer liep 
een sterke 1500 meter waarbij hij zich 
tot doel stelde voor het eerst onder de 
4:20 minuten te lopen. Wat hem uit-
eindelijk na een snelle start lukte. Zijn 
tijd was 4:18.98 minuten. Op 30 en 
31 augustus vonden de Nationale C-
spelen plaats in Amsterdam, het NK 
voor 13 en 14 jarigen. Op zondag 31 
augustus nam Inger van Dok namens 
AV Aalsmeer deel aan de 1500 me-
ter. Na een goed opgebouwde race fi-
nishte ze als tweede in haar serie. In-
ger verbeterde haar persoonlijk re-
cord met maar liefst 20 seconden en 
bracht dit op 5:26.90 minuten. In Lis-
se liep Corné Timmer op 31 augustus 
zijn laatste wedstrijd van het baansei-
zoen. Na de snelle 1500 meter van af-
gelopen woensdag was het doel een 
verbetering van het clubrecord op 

de mijl (1609 meter). Dit clubrecord 
is handen van Thomas Poesiat. Cor-
né kon het clubrecord net niet verbe-
teren en finishte in 4:45.59 minuten. 
Op zondag 7 september vinden in het 
Olympisch Stadion te Amsterdam de 
D-spelen plaats. Voor AV Aalsmeer 
nemen Nienke van Dok (ver en 1000 
meter), Gregory ‘t Hoen (1000 meter 
steeple) en Rachel Aarsen (1000 me-
ter) deel.

De verspringfoto is van Nienke van Dok.

De loopfoto is van Inger van Dok, 
startnummer 518

Foto: Martijn Bouterse
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Huub wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op don-
derdag 28 augustus is Huub Bouw-
meester op de eerste plaats geëin-
digd met 5055 punten, gevolgd door 
Geertje Koopstra met 4947 punten, 
derde werd Kees van der Meer met 
4872 Ook belangstelling voor de-
ze gezellige middag? Kom gezellig 
langs! Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Sjoelen bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Het sjoelseizoen van 
buurtvereniging Oostend gaat weer 
beginnen. De eerste sjoelavond is 
donderdag 11 september. De spe-
lers komen om de veertien dagen 
bijeen in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Om 
20.00 uur gaan de eerste schijven 
gegooid worden. Er worden drie 
maal vijf bakken gegooid, uiteraard 
met pauzes er tussen. Het is tevens 
een gezellige ontmoetingsavond en 
er wordt altijd een verloting gehou-
den. Ook sjoelen? Iedereen is van 
harte welkom. We hebben ook elke 
avond een leuke verloting.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 5 
september is er weer koppelkaarten 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. De buurtvereniging 
nodigt eenieder uit die zin heeft in 
een ontspannen ‘potje’ kaarten en 
een gezellige avond langs te ko-
men. Vanaf 19.30 uur is tijd voor 
koffie, thee en inschrijving. De kaar-
ten worden om 20.00 uur verdeeld. 
De uitslag van het koppelkaarten 
op vrijdag 29 augustus opvallend. 
Er schuilt veel talent onder de kaar-
ters. Op één zijn Piet van Zuiverden 
en Martin van de Laarse geëindigd 
met 5280 punten, op twee Joke en 
Bert Buijs met 5125 punten en op 
drie Bep van Netten en Leny van de 
Meer met 5054 punten. De poedel-
prijs was voor Theo Nagtegaal en 
Floor van Engelen met 3616 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Frie-
da met 290 punten.

Programma 
handbal

Zaterdag 6 september, zaal
20.00 uur: Aalsmeer, dames 1 – 
  Bentelo (Eerste Divisie)

Zondag 7 september, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, D2 
  – Najaden
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 
  – Tonegido 
13.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 
  – MHV’81

AVA baanloop 
op 10 september 

Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember kan iedereen weer meedoen 
met de 1, 3 en 5 kilometer baanloop 
bij atletiek vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43. Deelname kost 2 
euro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-
ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico loop-
chip die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een plant. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Het hele jaar door 
wordt er op woensdagavond van-
af 20.00 uur gekaart in het Dorps-
huis. Op 27augustus is het klaver-
jassen gewonnen door Mary Ak-
se met 5586 punten, Piet Woerden 
werd tweede met 5480 punten en 
Bert Buijs derde met 5095 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Loes Versteeg met 3625 punten. 

Bingoavond BV de Pomp OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is op woensdag 10 sep-
tember vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 27 augustus is gewonnen door 
Annie Blauwhoff met 5473 punten, ge-
volgd door Gerrit van der Geest met 
5420 punten en op plaats drie is Joop 
Biesheuvel geëindigd met 4992 pnt.

Start van 
sjoelseizoen

Aalsmeer - Op donderdag 4 septem-
ber begint Sjoelclub Aalsmeer weer 
aan het nieuwe seizoen. De avonden, 
die om de 2 weken op donderdag ge-
houden worden in het Dorpshuis in 
Kudelstaart, beginnen om 20.00 uur. Er 
wordt in 4 klassen (op eigen niveau) 
gesjoeld en per competitieavond wor-
den er 2 keer 10 bakken gegooid. Tus-
sendoor is er tijd voor een drankje en 
een gesprek met de andere leden. Be-
langstellenden kunnen een avondje 
mee sjoelen en kijken of ze het leuk 
vinden om lid te worden van Sjoelclub 
Aalsmeer. Voor informatie kan contact 
opgenomen worden met Mirjam van 
den Berg via 0297-347439 of kijk op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Open speelavond badminton
Aalsmeer - De hele maand septem-
ber kunnen inwoners geheel vrijblij-
vend kennismaken met de badmin-
tonsport. Badminton is een van de 
leukste en snelste racketsporten die 
beoefend kan worden. Vanaf elk ni-
veau en elke leeftijd kan begonnen 
worden aan deze sport. 
Omdat de wedstrijden kort en in-
tensief zijn, is al heel snel verbete-
ring in het spel te zien. Single, dub-
bel of mix er zijn altijd medespe-
lers van jouw niveau en achteraf is 
er een lekker bakje koffie. De jeugd 
is welkom op maandag van 19.00 

tot 20.00 uur. De volwassenen kun-
nen vanaf 20.00 uur terecht. Als u 
om 20.00 uur aanwezig bent kunt 
u meetrainen om zo de basistech-
niek en - tactiek onder de knie krij-
gen. Trainen is geen verplichting. Er 
kan ook alleen vrij gespeeld wor-
den, dan kunt u ook later komen. 
Rackets en shuttles liggen klaar. 
Zelf voor sportkleding zorgen. Kom 
gratis drie keer meedoen. De bad-
mintonvereniging traint in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg 187. 
Meer informatie op www.flowers-
huttle.nl.

Poel’s Eye in het Dorpshuis
Het darten begint weer!
Kudelstaart - Het wordt het zo 
zoetjes aan weer tijd om te gaan 
darten. Volgende week zaterdag 13 
september opent de dartclub Poel’s 
Eye weer zijn deuren in het Dorps-
huis ‘Het Podium’ van Kudelstaart. 
Het nieuwe seizoen staat weer voor 
de deur. Het seizoen omvat 15 ‘ge-
wone’ speelavonden en drie ander-
soortige toernooien, te weten De 
Open Kudelstaart, het Koppel Toer-
nooi en het Blind Koppel Toernooi. 
De eerste dartsactiviteit is tegelijk 
een andersoortig toernooi, te weten 
de Open Kudelstaart. De Open Ku-
delstaart is traditioneel één van de 
gezelligste toernooien van het jaar. 
Het is meestal een mix van oud ge-
dienden, hedendaagse darters en 
nieuwsgierigen van heinde en ver. 
Het is ook een prestigieus toernooi. 

De betere darters willen graag een 
keer de Open Kudelstaart op hun 
naam schrijven. Vrijwel zeker zijn 
oud kampioenen als Danny Zorn 
(titel verdediger), Jeroen van den 
Helder, Hubert Jurka, Marco Cor-
nelisse en René Kruit van de par-
tij. Tien jaar lang was er steeds een 
nieuwe winnaar, maar vorig jaar 
slaagde Danny Zorn er als eer-
ste darter in om de Open voor de 
tweede keer te winnen, en nog wel 
op rij ook. Dus als hij dit jaar weer 
wint is de wisselbeker definitief in 
zijn bezit. Er zijn echter ook nog ge-
noeg darters die hun naam graag 
voor de eerste keer willen bijschrij-
ven op de prachtige wisselbokaal, 
bijvoorbeeld ‘seizoen 2013 – 2014 
kampioen’ Wim Grapendaal, Willi-
am Hunitetu (hij werd bij de vori-

De kampioen van vorig jaar, Danny (rechts), naast nummer twee, William.

ge Open tweede), Erik Jan Geelker-
ken, Bak, Tjitte Miedema en Ronald 
Baars. Toch gaat de Open niet al-
leen om winnen. Er heerst vaak ook 
een andere sfeer, omdat het toer-
nooi op zaterdag is. Hierdoor zijn er 
vaak andere gezichten te zien dan 
gebruikelijk. En dat is juist gezellig, 
want het streven bij de Poel’s Eye 
is alle darters tevreden te stellen. 
Daarom is er ook een verliezerron-
de om iedereen lekker veel te la-
ten darten. Ook in de verliezerron-
de zijn prachtige bekers te winnen. 
Het grote aantal dartsborden, en 
het grote scherm op het podium, 
helpen de speelavond vlot te laten 
verlopen, zodat de finales zo rond 
de klok van twaalf uur gespeeld 
kunnen worden. Kortom, voor zo-
wel de geoefende als de recreatie-
ve darter is de dartclub Poel’s Eye 
‘the place to be’. Men hoeft geen lid 
te zijn of van te voren in te schrij-
ven, dus de drempel om (een keer) 
een avondje te darten ligt erg laag. 
Een extra reden om te komen is 
het spel de Triple Pot. Aan het ein-
de van de avond mag één iemand 
gooien op een trainingsdartsbord, 
dit wordt bepaald door een loting. 
Een 20 zijdige dobbelsteen (!) be-
paalt vervolgens welke Triple ge-
raakt moet worden. De gooier mag 
drie pijlen gooien en per (juiste) 
Triple krijgt hij één derde deel van 
de Triple Pot. Aan het begin van 
het seizoen is het saldo 300 euro. 
Maar, de hoofdmoot van de avond 
is natuurlijk een gezellig avondje 
darten. 
Dus, kom volgende week zater-
dag 13 september naar het Dorps-
huis van Kudelstaart. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie 
te vinden.

Berend, Finn, Derek en Arjen 
winnaars AK Bommetje
Aalsmeer - Zaterdag 30 augus-
tus vond in zwembad De Waterle-
lie het Aalsmeers Kampioenschap 
Bommetje plaats. Het kampioen-
schap werd gehouden in het buiten-
bad en in totaal waren er 26 deelne-
mers. Het was niet heel warm bui-
ten, maar gelukkig was het droog 

en konden jong en oud hun spron-
gen laten zien. Om 16.15 uur werd 
de wedstrijd geopend met een ge-
zamenlijke warming-up op muziek. 
Daarna mochten de deelnemers in-
springen en om 16.30 uur begon de 
wedstrijd. Elke deelnemer mocht 3 
sprongen maken van de 3-meter-

Mike van der Laarse in de jury van het AK Bommetje. Tja, als vuurwerkspeci-
alist weet je tot slot wel wat een ‘bommetje’ is. 

stellage of de 1-meterplank. Er werd 
gestreden in vier categorieën. In de 
categorie 4 tot 9 jaar waren 14 deel-
nemers. Berend Kleijn werd hier 
eerste met een sprong van 6,70 me-
ter, tweede werd Rick Blits met 4,20 
meter en derde werd Kjeld Maar-
sen met 3,40 meter. Hierna was 
het de beurt aan de leeftijdsgroep 
10 tot 12 jaar. De eerste plaats met 
een sprong van 6,10 meter was voor 
Finn Vos, de tweede plaats was voor 
Thomas van der Ploeg (5,40 me-
ter) en derde werd Calvin Heijstee 
(3,00 meter). In de leeftijdscatego-
rie 13 tot 15 jaar was één deelne-
mer: Derek Geerlings. Hij behaalde 
met een sprong van 4,80 meter een 
eerste plaats. In de categorie 16 jaar 
en ouder waren 8 deelnemers. Arjen 
Vos schreef op het laatste moment 
in, maar wist toch een eerste plaats 
te behalen: 7,60 meter. Tweede werd 
Bas Blits met 7,00 meter en derde 
werd Alex Rokx met 6,80 meter. Alle 
nummers 1, 2 en 3 hebben zicht ge-
plaatst voor het NK, dat aansluitend 
plaatsvond in zwembad De Water-
lelie. Het NK is gewonnen door Stef 
Huisman, die al eerder deze titel op 
zijn naam schreef. Na afloop van het 
AK en NK vond de prijsuitreiking 
plaats in de horeca van het zwem-
bad. Er werd ook goed gedoneerd 
voor het goede doel Stichting Meer 
Armslag. In totaal is 139 euro opge-
haald voor de stichting die zwem-
men voor mensen met een beper-
king financieel mogelijk maakt. Het 
was een gezellig en mooi kampi-
oenschap, met muziek, geweldi-
ge sprongen en zelfs opnames voor 
het Vlaamse tv-programma Beat da 
Bompaz. Het AK Bommetje werd 
mede mogelijk gemaakt door Duik-
team Thamen, WTB De Niet, Mike 
Multi Foundation, Patkel Steiger-
bouw en HMS Steigerbouw. De vol-
ledige uitslag staat op: www.esa-
aalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Feest 65 jaar korfbal bij VZOD
Kudelstaart - Het weekend van 29, 
30 en 31 augustus stond bij korf-
balvereniging VZOD in Kudelstaart 
in het teken van het 65-jarig jubi-
leum. Alles werd uit de kast ge-
trokken om dit lustrum te vieren. 
Het weekend begon vrijdagavond 
met een sponsorloop. De jeugd 
van VZOD had massaal ingeschre-
ven op nieuw aan te schaffen in-
loopshirts, maar die moesten deels 
zelf bekostigd worden. Om hun in-
vestering terug te verdienen deden 
enkele tientallen jeugdleden mee 
aan de sponsorloop. Uiteraard wa-
ren hun sponsors van de partij om 
hen aan te moedigen en soms zelfs 
een stuk met hen mee te rennen! 
Na deze sportieve inspanning kon 
de jeugd rustig gaan zitten voor de 
opening van het nieuwe kunstgras-
veld. Twaalf jaar na de opening van 
het complex aan de Wim Kandreef 
was het kunstgrasveld toe aan ver-
vanging en dat kwam mooi uit, want 
de landelijke bond (het KNKV) had 
eerder dit jaar besloten de afmetin-
gen van het speelveld aan te pas-
sen. Waar voorheen buiten gespeeld 
werd op een veld van 60 bij 30 me-
ter, zal er vanaf komend seizoen ge-
speeld gaan worden op een veld 
van 40 bij 20. Deze afmetingen ko-
men overeen met die van het zaal-
korfbal. Door de aanpassing moet 
het spel op het veld net zo snel en 
aantrekkelijk worden voor het pu-
bliek, als in de zaal. En dus kon hier 
met het aanleggen van het nieuwe 
veld, alvast rekening mee worden 
gehouden. 

Ere-voorzitters en vrijwilligers
Voor de opening van het veld wa-
ren twee ere-voorzitters van VZOD 
aanwezig, Cees Tichelaar en Arie 
de Vos. Na een korte speech van 
de huidige voorzitter Anja Vermeu-
len was het aan de heren om het lint 
door te knippen en het veld daar-
mee officieel te openen. Met deze 
feestelijke opening was de avond 
nog niet afgelopen. Sterker nog, de-
ze begon pas net! De vrijdag voor 
de start van het seizoen is bij VZOD 
traditiegetrouw ingeroosterd voor 
het koppelschiettoernooi. Tweetal-
len, bestaande uit een korfballer en 
een niet-korfballer, nemen het de-
ze avond op tegen andere tweetal-
len waarbij zij met twee palen, die 
op 7 meter van elkaar verwijderd 
staan, om beurten een schot op de 

korf wagen. Het koppel dat aan het 
eind van de wedstrijd (met een duur 
van 10 minuten) de meeste doel-
punten heeft gemaakt, wint. Dit jaar 
waren het Arjan de Boer en Gra-
dus van Limpt die er met de eer en 
de beker vandoor gingen. Zaterdag 
was het back-to-business voor het 
vlaggenschip van VZOD. Het eerste 
team, dat nog op zoek is naar een 
nieuwe hoofdsponsor, won met 9-10 
van Huizen 1. Het was een vrucht-
baar weekend voor VZOD, want er 
gingen, ook voor de andere teams, 
geen punten verloren. Met de over-
winning op zak keerde een ieder te-
rug naar Kudelstaart, want ’s avond 
stond er de vrijwilligersavond op het 
programma. Net als iedere andere 
vereniging, is VZOD voor een groot 
deel afhankelijk van haar vrijwilli-
gers. Aan het einde van ieder sei-
zoen wordt er een ‘vrijwilliger van het 
jaar’ gekozen, maar het bestuur wil-
de graag alle vrijwilligers eens écht 
bedanken. Een ieder werd uitgeno-
digd om een hapje en een drankje te 
komen nuttigen en de avond werd 
muzikaal omlijst door de band Got It. 
Na de festiviteiten van vrijdag en za-
terdag, was het zondag tijd voor be-
zinning. Samen met de Protestant-
se Samen-op-Weggemeente en de 
katholieke parochie St. Jan Geboor-
te werd een oecumenische dienst 
gehouden. Het thema voor deze 
dienst was ‘Iedereen is nodig!’, een 
thema geheel in lijn met de vrijwil-
ligersavond van eerder het week-
end. Als doel voor de collecte werd 
gekozen voor het Jeugdsportfonds 
Aalsmeer, dat sporten voor een deel 
van de Aalsmeerse jeugd financieel 
mogelijk maakt. Er werd een bedrag 
van 349,50 euro opgehaald. Het be-
stuur van VZOD besloot vervolgens 
om dit bedrag aan te vullen tot 500 
euro. 
 
Wedstrijden dit weekend
Al met al een zeer geslaagd ope-
ningsweekend voor het jubilerende 
VZOD. Komend weekend spelen de 
eerste drie senioren teams en de ju-
nioren 1 thuiswedstrijden op sport-
park Calslagen aan de Wim Kand-
reef. Belangstellenden zijn altijd, van 
harte welkom om de spelers aan te 
komen moedigen. Voor meer in-
formatie en tijden kan de website: 
www.vzod.nl bekeken worden.

Door: Lianda van der Schilden

Oradi Heren zoeken 
teamleden!
Kudelstaart - Dit leuke team uit de 
competitie terugtrekken? Nee! Ora-
di Heren 2 is een leuk jongens team 
met goede spelers. Afgelopen jaar 
zijn de mannen tweede in de com-
petitie (3e klasse) geworden. Een 
hele mooie prestatie waar het team 
dan ook heel trots op is. Sinds vorig 
jaar traint dit team samen met He-
ren 1 (tweede klasse) onder leiding 
van een goede, professionele volley-
baltrainer! Door studie van enkele 

spelers dreigt dit team nu uit elkaar 
te vallen, en dat willen de anderen 
niet laten gebeuren! Dus zijn deze 
spelers dringend op zoek naar ge-
zellige mannen die met een volley-
bal overweg kunnen! Heren 2 traint 
iedere donderdag in de Proosdijhal 
in Kudelstaart om 20.30 uur. Mee-
trainen kan altijd! Kom gewoon eens 
vrijblijvend langs of stuur een mail 
naar oradi.volleybal@gmail.com en 
ervaar zelf hoe gezellig het is!

Aalsmeer - Op woensdag 10 sep-
tember is de maandelijkse bin-
go weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar bin-
go in ’t Baken in de Sportlaan 86. 
Vanaf 20.00 uur is iedereen van har-
te welkom, lid of geen lid, jong of 
oud, gezelligheid en spanning staan 
voorop. Er worden tien rondes ge-

speeld met gevarieerde prijzen en 
één hoofdprijzenronde met twee 
waardevolle hoofdprijzen. Om het 
geld hoeft u het niet te laten, want 
het rendement is altijd hoger dan 
uw inleg, is het niet qua prijzen, dan 
wel qua gezelligheid! Telefonische 
informatie kan verkregen worden bij 
de secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp via 0297-344107.
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