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Op zondag 8 september vangt 
de feestweek aan met een dienst 
van de gezamenlijke kerken. De 
animo voor de feestweek is ove-
rigens bijzonder groot. De avond-
voorstelling voor het nostalgisch 
� lmfestival op dinsdag 10 sep-
tember is uitverkocht (nog wel 
enkele kaarten voor de middag), 
evenals ‘nee’ verkocht moet wor-
den voor de donderdagavond 
(12) met onder andere Gerard Jo-
ling en Jan Smit en vrijdagavond 
(13) met André Hazes en Mental 
Theo. Meefeesten met 2 Brothers 
on the 4th Floor en de Snolle-
bollekes op zaterdag 14 septem-
ber behoort nog wel tot de mo-
gelijkheid, maar snel kaarten ‘sco-
ren’ is een aanrader. Ook voor het 
optreden van de band Di-Rect 
met in het voorprogramma de 
Remband & friends op woens-
dag 11 september zijn nog kaar-
ten te koop. Toegangskaarten 
voor deze avond kosten 11 eu-
ro in de voorverkoop, voor zater-
dagavond is de entree 20,50 eu-
ro. Kijk voor meer informatie en 

reserveren van kaarten op www.
feestweek.nl. 

Praambode in de maak
Op zaterdag 14 september wordt 
het ook druk in Aalsmeer, dan 
staat de 34ste Pramenrace op het 
programma en hier doen liefst 
160 pramen en bokken aan mee. 
Eveneens volgeboekt! Thema is 
dit jaar Winterwonderland en als 
vanouds maakt de Nieuwe Meer-
bode met medewerking van het 
SPIE-bestuur een prachtige en 
informatieve Praambode. Deze 
special wordt op donderdag 5 en 
vrijdag 6 september opgemaakt. 
Verhalen (liefst met foto’s) hier-
voor aanleveren kan tot genoem-
de vrijdag. Eerder mag natuur-
lijk ook, later niet, want op maan-
dag 9 september gaat de drukker 
aan de slag en verschijnt (hope-
lijk) weer een mooie en gezellige 
Praambode, vol informatie, tips, 
opdrachten, etc. 

Kerststukje en kerstgroet
Overigens worden door het SPIE-

bestuur nu reeds op facebook 
enkele opdrachten bekendge-
maakt. Handig om alvast voor te 
bereiden. Zo is de route al vrijge-
geven, kunnen de teams creatief 
aan de slag met het maken van 
een mooi kerststukje (het kan een 
etentje met het bestuur opleve-
ren) en wordt gevraagd een kerst-
groet te schrijven voor een bewo-
ner in de zorgcentra in Aalsmeer. 
SPIE draagt er zorg voor dat in de-
cember de ouderen dit bericht 
bezorgd krijgen. Tijdens de bra-
derie, het palaver en bij het ont-
bijt worden ook nog opdrach-
ten bekendgemaakt, evenals op 
vrijdag 6 september op Radio 
Aalsmeer in het programma Vrij-
dagavondcafé.
En verder: Hou maandagavond 
9 september vrij voor de sport-
avond in de feesttent, kom vrij-
dagavond 13 september naar het 
palaver bij FC Aalsmeer voor al-
le laatste weetjes, zorg dat je za-
terdagochtend 14 september het 
ontbijt niet mist in The Beach en 
de deelnemers uitzwaaien kan 
vanaf 12.30 uur deze zaterdag op 
de Pontweg. Kijk voor meer infor-
matie op www.pramenrace.nl.
Verhalen en foto’s aanleveren 
voor de Praambode van de Meer-
bode kan via redactieaalsmeer@
meerbode.nl.

Aalsmeer - Feestmaand september staat voor de deur en dit be-
tekent in Aalsmeer diverse grote evenementen. Gestart wordt op 
zaterdag 7 september met overdag een grootse braderie in de 
straten in het Centrum en ‘s avonds de verlichte botenshow met 
aansluitend het spectaculaire vuurwerk bij de watertoren vanaf 
elf uur. 
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
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zaterdag 21  en zondag 22 september 2019
22 locaties -  openingsti jden 12-17  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

www.antennagroep.nl

Nog blij  
met je baan?

Vuur en Licht op het Water, Feestweek en Pramenrace

Feestmaand september 
gaat bijna van start!

Zomerwedstrijd Tuinen en Dieren
Cadeaubonnen voor Eline, 
Jory, Rowin en Martine
Aalsmeer - De zomerwedstrijd 
van de Nieuwe Meerbode kan 
een groot succes genoemd wor-
den. Heel veel foto’s van tuinen 
en dieren mocht de redactie in ju-
li en augustus bekijken. De afge-
lopen weken zijn elke keer twee 
foto’s op de voorpagina geplaatst 
en vorige week werden de lezers 
getrakteerd op twee prachtige fo-
to-pagina’s met tuinen en dieren. 
Uit alle inzendingen zijn nu drie 
winnaars gekozen. Het viel niet 
mee, zelfs de directie is opgeroe-
pen om mee te beslissen, want er 
zaten zoveel leuke, lieve en grap-
pige dierenfoto’s bij en heel veel 
tuinen om jaloers op te worden. 
Er is gekozen voor drie combina-
tiefoto’s, ofwel dieren in de tui-
nen. Drie cadeaubonnen van 75, 

50 en 25 euro mogen verdeeld 
worden en deze zijn beschikbaar 
gesteld door tuincentrum Het 
Oosten aan de Aalsmeerderweg. 
En de winnaars zijn: De 10-jari-
ge Eline Schmutzer, die een foto 
maakte van haar in de tuin spe-
lende poes Coco (25 euro), Jory 
en Rowin Ubink, die vlinders en 
bijtjes op bloemen wisten te ver-
eeuwigen (50 euro) en de hoofd-
prijs (75 euro) is de ontmoeting 
tussen twee slakken in de tuin 
van Martine Noordhoek. Alle-
maal gefeliciteerd en veel plezier 
met jullie cadeaubonnen. Alle in-
zenders: Hartelijk dank voor alle 
mooie en leuke foto’s. Gezien het 
enthousiasme krijgt de zomer-
wedstrijd volgend jaar zeker weer 
een vervolg!

3. Coco speelt in de tuin tussen het 
groen. De kitten, met tongetje uit 
haar mond, heeft veel belangstel-
ling voor het Groot Kaasjeskruid  
Foto: Eline Schmutzer (cadeaubon 
25 euro).

2. “Dit jaar hebben wij naast bijtjes 
ook veel vlinders op bezoek in de 
tuin. Ze � adderen snel weg als we 
in de buurt komen, maar ze staan 
toch samen op de foto.” Jory en Ro-
win Ubink (cadeaubon 50 euro).

1. “Hele gewone bewoners. Eigenlijk heb ik ze liever niet in de tuin, omdat 
ze mijn mooie planten opeten, maar deze ontmoeting vond ik het vast-
leggen waard. Martine Noordhoek (cadeaubon 75 euro).

Stuk grond heeft jaren braak gelegen
Aanvraag voor bouw hotel 
in de Lakenblekerstraat
Aalsmeer - Een aanvraag voor 
het verkrijgen van een omge-
vingsvergunning is ingediend 
bij het college van burgemees-
ter en wethouders voor het bou-

wen van een hotel aan de Laken-
blekerstraat 64. Het hotel gaat bij 
goedkeuring verrijzen op het stuk 
grond nabij de Legmeerdijk dat al 
vele jaren braak ligt. In het hotel 

komen 395 kamers. Parkeren kan 
in de te realiseren half verdiepte 
garage. Het hotel wordt bereik-
baar gemaakt via drie in- en uit-
ritten. De stukken met betrekking 
tot de realisatie van het hotel lig-
gen vanaf nu zes weken ter inza-
ge bij de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving. De 
plannen bekijken kan op dins-
dag en donderdag tussen 8.30 en 
12.00 uur na het maken van een 
afspraak via 0297-387575.

Fietsster over 
hoofd gezien

Aalsmeer - Op woensdag 
21 augustus rond kwart over 
tien in de ochtend heeft een 
aanrijding plaatsgevonden 
op de kruising Bachlaan met 
de Lunalaan tussen een au-
to en een � etsster. De 32-ja-
rige bestuurster van de au-
to reed vanaf de Lunalaan de 
Bachlaan op. Bij de � etsover-
steek zag zij een 61-jarige 
� etsster over het hoofd, die 
over het � etspad vanaf de 
Jupiterstraat reed richting de 
provinciale weg. De � etsster 
kwam lelijk ten val en is met 
diverse verwondingen per 
ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. Hier bleek de 
inwoonster breuken te heb-
ben opgelopen in haar kuit, 
scheenbeen en enkel. 
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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
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. 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.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers 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.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.200

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 1 september

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Startzondag, dienst 
met Maurice Lubbers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst. Babyop-
pas en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
ds. J.W. Ploeg en om 19u. met 
ds. P.W.J. van der Toorn. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Menno Hof-
man. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl. Collecte: 
Grannies2Grannies.

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. Teus Prins (bevestiging en 
verbintenis ambtsdragers).

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: Corn. 
Schaap. Om 17u. Kampdank-
dienst met dhr. Martijn Piet. 
Ook om 10u. Dienst in Zorg-
centrum Aelsmeer met dhr. 
D.W. Vollmuller.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. M.J. Zandbergen. Or-
ganist: Jan Terlouw. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: ... Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Vertaling in het En-
gels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J. Weij en 19u. met ds. P.J.W. 
van der Toorn uit Bunscho-
ten, gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeer-

weg.  Zaterdag geen vie-
ring in Kloosterhof. Zondag 
om 9.30u. Eucharistieviering 
m.mv. klein koor en om 14u. 
Poolse dienst met Andrzej in 
Karmelkerk. Woensdag 9.30u. 
Eucharistieviering.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roe-

meens-orthodoxe Parochie: 
Zondag 9u. Utrenia en 1030u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. G. v/d Meeberg uit 
Nieuw-Vennep.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Ku-

delstaart.  Zondag 10u. 
Dienst met dhr. R.J. van Duijn, 
Aalsmeer.

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.  

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. dames- en heren-
koor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Oktober t/m mei.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in Ontmoetingsruimte Ons 
Tweede Thuis, Jasmijnstraat 
33. Op 3 september om 20u. 
Hoite Slager over ‘Het getui-
genis van Christus in de Psal-
men’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Bijzondere graven, monumentale bomen

Wandeling over Zorgvlied
Amstelland - Op zondagmiddag 
1 september geven Marcel Ber-
gen en Irma Clement (auteurs 
Wandelen over Zorgvlied) een fu-
neraire wandeling over begraaf-
plaats Zorgvlied. De twee uur du-
rende wandeling gaat langs di-
verse bijzondere historische en 
moderne graven die op Zorgvlied 
te vinden zijn. De auteurs geven 
uitleg bij de uitbundige funerai-
re symboliek uit de negentiende 
eeuw die is aangebracht op de 
rijksmonumenten van onder an-
dere Oscar Carré (1891), Sophia 
Knoll (1890) en Adrianus Hartog 
van Banda (1873). Maar ook bij 
graven van bekende overlede-
nen wordt stil gestaan. Daarnaast 
vertellen de auteurs meer over de 
tuin- en parkaanleg en de monu-
mentale bomen op de begraaf-
plaats. Ook komen moderne as-
pecten van Zorgvlied aan de or-
de, waaronder het ondergrondse 
grafkeldercomplex ‘t Lalibellum 
en het Crematorion. De wande-
ling start om 14.00 uur en duurt 

tot ongeveer 16.00 uur. Verzame-
len bij de witte kantoorvilla aan 
de Amsteldijk 273 in Amstelveen.
Deelname kost 10 euro per per-
soon en dit bedrag is inclusief kof-
�e of thee. Reserveren is noodza-
kelijk en dit kan bij Zorgvlied te-
lefonisch via 020-5404927 of per 
email: zorgvlied@amstelveen.nl.

Start ophalen 
oud papier

Rijsenhout - Op zaterdag 31 au-
gustus zullen de leden van de 
Ontmoetingskerk en Handboog-
vereniging Target weer oud pa-
pier ophalen in Rijsenhout. Voor 
de meeste mensen zit de vakantie 
er weer op dus wordt gestart met 
frisse moed. Vanaf 9.30 uur kun-
nen de bewoners van Rijsenhout 
het oud papier gebundeld of in 
dozen/kratten aan de weg zetten. 
Probeer rekening te houden met 
het feit dat de grote vrachtauto’s 
niet zo wendbaar zijn. De ophaal-
auto’s zullen ongeveer 9.30 uur 
vertrekken bij de Ontmoetings-
kerk aan de Werf 2. Het oud papier 
mag eventueel ook naar het start-
punt aldaar gebracht worden.

Papiercontainer 
Con Amore

Aalsmeer - Het Aalsmeers Man-
nenkoor Con Amore heeft op de 
eerste maandag van de maand 
een container staan op de par-
keerplaats van The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a. Deze con-
tainer kan gevuld worden met 
oud papier, karton en verpak-
kingsmaterialen door particulie-
ren en bedrijven. De opbrengst 
komt ten goede van de koor-
kas. Maandag 3 september staat 
de container klaar van 10.00 tot 
19.00 uur. Voor inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
Arie Koningen via 0297- 323847.

o fie nloop 
in de Spil

Kudelstaart - Op woensdag 4 
september houdt de SOW ge-
meente haar maandelijkse ko�e-
inloop in gebouw de Spil aan de 
Spilstraat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de toe-
gang is gratis. Ko�e en thee staan 
klaar. Er zijn mogelijkheden om 
een kaartje te schrijven aan zie-
ke mensen of om een gesprek van 
mens tot mens te hebben. Kom 
ook en neem gerust iemand mee.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Woensdag 4 sep-
tember staat om tien uur in het 
Lichtbaken de ko�e en de thee 
weer klaar. Neem een breiwerk, 
haken, patchwork of andere hob-
by mee. Ook zonder dat, welkom 
hoor! Leuke patronen of iets ge-
maakt? Neem het mee! Naast 
handwerken is het zeker �jn zo 
mensen te ontmoeten en te spre-
ken. Daarom iedereen uit Rijsen-
hout is hartelijk welkom! Voor 
meer inlichtingen kan gebeld 
worden met bij Adrie van Limpt 
via 0297-320799 of met Gre Tuin-
stra via 0297-331545. 

ost nn  nloop 
en ontmoeting

Aalsmeer - Woensdag 4 septem-
ber is het begin van een nieuw sei-
zoen van Oost-Inn in de Mikado. 
Elke woensdag zijn er voor ieder-
een, jong en oud, diverse activitei-
ten. Deze keer van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting, on-
der het genot van een kopje kof-
�e of thee, een goed gesprek of 
er gewoon zijn. Ook is er van 9.30 

Oude beelden, foto’s en fragmenten
Thema weer Aalsmeer bij 
inloopcentrum ouderen
Aalsmeer - Inmiddels hebben al 
heel wat themamiddagen in het 
Inloopcentrum voor ouderen in 
het teken van Aalsmeer gestaan. 
Het lied van Klaas Tas, Aalsmeer 
in oorlogstijd, de buurt, Aalsmeer 
Oost, Maarse en Kroon, Aalsmeer 
in wintertijd, de seizoenen zijn al-
lemaal de revue gepasseerd. De 
beelden blijven leuk en iedere 
keer zie je weer iets anders of is er 
een aanvulling op de informatie. 
Praten over Aalsmeer en het op-
zoeken van fragmenten, het be-
kijken van foto’s van Aalsmeer 
behoren ook weer tot het pro-

gramma van de vrijdagmiddag 6 
september. Samen beelden be-
kijken en herinneringen opha-
len uit de tijd van toen, in verge-
lijking met de tijd van nu. Iede-
re eerste vrijdag van de maand is 
Oud Aalsmeer het thema. Oude-
ren zijn van harte welkom. De in-
loop start om 14.30 uur met een 
kop ko�e of thee. Zelf nog beel-
den of foto’s van (oud) Aalsmeer 
en wilt u die delen? Laat het we-
ten via emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl of neem contact 
op met het inloopcentrum via 06-
22468574. 

tot 10.30 uur de Taal-Inn. Komt u 
uit het buitenland en wilt u het 
Nederlands beter leren verstaan 
en spreken? Kom meedoen. Er is 
nog voldoende ruimte voor nieu-
we cursisten. Opgeven hoeft niet, 
maar kan wel via: taal-inn@hot-
mail.com. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Iedere belangstellen-
de is hartelijk welkom bij alle ac-
tiviteiten in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Volgende tocht op 3 september
 en oren fietsten 

naar vogelpark
Aalsmeer - Het was 6 augustus 
een heerlijke zomerdag toen de 
�etsgroep van PCOB-Senioren 
Aalsmeer via Vrouwenakker en de 
Hoef naar de Waverpolder �ets-
ten. De bestemming was het wa-
tervogelpark van de familie Van 
Tol aan de Tienboerenweg. On-
der het genot van ko�e en heer-
lijke zelfgemaakte appelcake ver-
telde mevrouw Van Tol de �etsers 
over het watervogelpark. Daarna 
gaf ze een rondleiding. Witte en 
zwarte zwanen en zwanen met 
alleen een zwarte nek. Eenden 
en eendjes, te veel om op te noe-
men. Alles zwemmend in vijvers 
met fris stromend water en na-
tuurlijke oevers. Op de oevers tal 
van bloeiende planten. Gewoon 
genieten dus. De �etsers zijn er 
zo lang gebleven dat ze de te-
rugweg moesten inkorten tot de 
kortste weg naar huis. 

Aalsmeerderbrug en A4
De volgende �etstocht is op dins-

dag 3 september. Waar de �ets-
tocht dan heengaat is nog niet 
helemaal duidelijk. Er wordt ge-
probeerd een tocht uit te zetten 
in het gebied tussen Aalsmeer-
derbrug en de A 4. Hier wordt zo-
veel gebouwd dat het iedere dag 
verandert. Maar het oudste deel 
is al zo oud dat het een mooi rus-
tig bomenrijk gebied is. 
Lukt het niet om daar een mooie 
tocht uit te zetten dan gaat de 
�etstocht richting Roelofarends-
veen. De �etstocht start 3 sep-
tember om 13.30 uur bij het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
Vooraf aanmelden is niet no-
dig en neem gerust een vriend 
of vriendin mee. Ook zij worden 
uitgenodigd mee te �etsen. Voor 
vragen kan een e-mail gestuurd 
worden naar jan@westerhof50.nl 
of bel 06-22350307. “Zorg dat de 
accu van je �ets vol is dan heb je 
altijd wind mee”, besluiten de or-
ganisatoren Jan Westerhof en Jan 
de Jong









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 bouw-
plannen 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 bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. 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 verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, 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 belang-
hebbende 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 vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke 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 bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Officiële Mededelingen
29 augustus 2019

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 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.amstelveen.nl

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
vr. 08.30-12.30 uur

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd 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.wijkoverlegaalsmeer.nl.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen  www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt 
u bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een 
van de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de 
portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. 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 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Geleijn E. 14-04-1993 10-09-2019
Koster P.L. 02-06-1992 10-09-2019
Tammerijn E. 02-02-1965 10-09-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
 

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 sturen 

naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Rietwijkerdwarsweg naast 5, sectie A nr. 3668, (Z19-

050820), het bouwen van een bedrijfsgebouw voor de 
verwerking van bloemen en planten 

-  Stommeerweg 42, 1431 EW, (Z19-051062), het bouwen 
van een woning 

-  Kudelstaartseweg 75, 1433 GB, (Z19-050634), het uitbrei-
den van de woning en het vervangen van een berging 

-  Machineweg 133, 1432 EP, (Z19-050632), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van arbeidsmi-
granten en het verbouwen van de werkplaats 

-  Aalsmeerderweg 170, 1432 CV, (Z19-050887), het bouwen 
van twee woningen, het slopen van een woning en het 
aanleggen van een in- en uitrit 

-  Oosteinderweg 284, 1432 BD, (Z19-050483), het kappen 
van een waardevolle, zieke boom 

-  Aalsmeerderweg 92, 1432 CT, (Z19-050482), het realiseren 
van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 

-  Helling 19, 1431 BR, (Z19-049902), het koppelen van dak-
kapellen, het maken van een schuin dak en het plaatsen 
van zonnepannelen 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Aalsmeerderweg 101 A, 1432 CJ, (Z19-017364), het uitbrei-

den van de bedrijfsruimte Verzonden: 26 augustus 2019
- Machineweg 57 t/m 131 (oneven), Wilhelminastraat 1a 

en 1b, Prinsessenpad 2 t/m 6 (even) en 1 t/m 39 (oneven), 
(Z19-019166), het bouwen van 46 grondgebonden sociale 
huurwoningen en 17 sociale huurappartementen met bij-
behorende voorzieningen. Verzonden: 26 augustus 2019

-  Mijnsherenweg 56, 1433 AT, (Z19-039447), het verbreden 
van een in- en uitrit. Verzonden: 23 augustus 2019

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Mr. Jac. Takkade 24, 1432 CB, (Z19-042107), het bouwen 

van een woning. Verzonden: 22 augustus 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Mendelstraat 37, 1431 KL, (Z19-025569), het maken van 

een aanbouw aan de achter- en zijkant van de woning. 
Verzonden: 21 augustus 2019

-  Ketelhuis 65, 1431 LS, (Z19-040687), het plaatsen van een 
dakopbouw op een bestaande woning. Verzonden: 21 au-
gustus 2019

-  Huygensstraat 5 , 1433 BP, (Z19-044806), het plaatsen van 
een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 20 augustus 
2019

-  Schweitzerstraat 69, 1433 AJ, (Z19-046354), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorgevel van de woning. Ver-
zonden: 20 augustus 2019

Geweigerde omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
-  Mr. Jac. Takkade 15 A, 1432 CA, (Z19-030189), het slopen 

van een bestaande schuur en het realiseren van een nieu-
we schuur ten behoeve van een Bed & Breakfast. Verzon-
den: 23 augustus 2019

-  Uiterweg 317 A en B en Uiterweg 319 A en B, 1431 AJ, 
(Z19-043432), het wijzigen van de indeling van een dubbel 
woonhuis. (Het project is vergunningsvrij). Verzonden: 21 
augustus 2019

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 (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Graaf Willemlaan 1(Z19-048478) Place2Bieb burendag op 

28 september 2019, verleend 22 augustus 2019

COLLECTES

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

Collectevergunning (aanvragen)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z19-050537) Oliebollenactie 

op 15 en 16 november 2019, ontvangen 21 augustus 2019

DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 72D (Z19-049913) Watersportvereniging 

Westend / W.S.V. Westend, ontvangen 20 augustus 2019

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscou-
rant. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.over-
heid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over 
de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en 
de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeers-
besluit. Tijdens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbe-
sluit in het gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een at-
tendering van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant 
zijn gepubliceerd. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten 
ontlenen.
- Voetgangersoversteekplaats – Poldermeesterplein

TER INZAGE:

t/m 08-09-19 Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost - Machineweg 293a’ en ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z19-
001705
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 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Ouderensoos in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

  Expositie Amazing Amateurs 
in burgerzaal, gemeente-
huis. Te bezoeken tijdens ope-
ningstijden.

 Jongerencentrum The Gate 
bij LEG in Aalsmeerderbrug 
open. Donderdag en vrijdag 
15 tot 20u.

 Nachtruis met dj Tahko in ca-
fé N201, Zwarteweg van 19.30 
tot 23u.

30 AUGUSTUS
 55+ Ochtend met spelletjes 

in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10 tot 12u.

 Musica met optreden shan-
tykoor De Brulboeien in wijk-
centrum Voor Elkaer in Ku-
delstaart vanaf 14.30u.

 Exposities in Flower Art Mu-
seum (tegenover de waterto-
ren): Flora Botanica en Bees, 
bugs & butter�ies. Tot en met 
29 september. Open: Vrijdag, 
zaterdag en zondag van 11 tot 
17u.

 Expositie Ons Tweede Thuis in 
De Oude Veiling, Marktstraat.

 Koppelkaarten bij BV Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Concert harpiste Anneleen 
Schuitemaker en violiste Me-
rel Vercammen in Flower Art 
Museum, Kudelstaartseweg 
vanaf 20u

31 AUGUSTUS
 Start Basket Stars van 9 tot 

10u. in sporthal Waterlelie, 
Dreef. Voor jeugd 6 tot 12jr.

 Expositie over ‘100 jaar Fok-
ker’ en lezing (13u.) in Crash 
Museum In fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug. Open 11 tot 
16u en woensdag 13 tot 16u. 

 Dorpswandeling in teken van 
architectuur. Start 13u. in His-
torische Tuin, ingang Praam-
plein.

 Veiling in de Historische Tuin, 
ingang Praamplein vanaf 15u.

 Inschrijven voor avondrit 
(lichtjestocht) van Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap in 
Joppe, Weteringstraat, 17u.

  Juice schuimparty voor 16+ in 
N201, Zwarteweg, 22 tot 03u.

1 SEPTEMBER
 Watertoren aan Westeinder 

open voor publiek, 13-17u. 
  Kees Dusink Blues Band live in 

The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

2 SEPTEMBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Start competitie Bridgeclub 
‘t Rondje in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 19.30u.

 Bijeenkomst Postzegelvereni-
ging met veiling vanaf 20u. 
in Parochiehuis, Gerberastaat. 
Open 19.15u.

3 SEPTEMBER
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Historische Tuin open dinsdag 

t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein

 Walking-handball voor oude-
ren in De Bloemhof, Hornweg 
van 10.30 tot 11.30u. 

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

 Fietstocht PCOB senioren. 
Start 13.30u. bij Parochiehuis, 
Gerberastraat.

 Stijl Masterclass, businessclub 
FCA bij Vaneman, Witteweg 6 
vanaf 18u.

4 SEPTEMBER
 Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u.

 Ko�e-ochtend in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.

 Handwerken in Het Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 10u.

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

 Inloopavond over vervanging 
Aardbeienbrug in Historische 
Tuin, Uiterweg van 19 tot 21u.

5 SEPTEMBER
 Damesbridgen in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 13u.
 Fietsen met de Pedaalridders. 

Start: 13.30u. bij zwembad 
aan de Dreef.

  Wandelen in het Amsterdam-
se Bos van 19 tot 20.30u. Ver-
zamelen Bosrandweg, tegen-
over Rietwijkeroordweg.

 Sjoelcompetitie van start in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 

Dé vioolspecialist

Westerngitaren ‘Cort’
vanaf €158,-

Ukekelele statief
‘Mahalo’ €9,95

Metal Sub-Kazoo
€4,95

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

NIEUW:

NIEUW:

AANBIEDING:

TIP:

Zaterdag inschrijven voor avondrit
Lichtjestocht Aalsmeers 

romfiets enoots hap
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 31 
augustus begint om 17.00 uur 
de inschrijving voor de avondrit 
(lichtjesstocht) van het Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap. Je merkt 
het al goed en over een maand 
nog veel beter, het wordt vroeg 
donker op straat. Het Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap wil dan 
ook graag zien of je brom�ets vol-
doende verlicht is. Elk jaar wordt 
deze controle gedaan. Een wit 
lichtje voor, een rood lichtje ach-
ter en alles wat daartussen zit is 
tijdens de avondrit (lichtjestocht) 
deze ene keer ook toegestaan. 
Wel voor eigen rekening. Maak 
van je brom�ets een veilig goed 
gezien rijdend object en doe 
mee met de lustrum editie van 
de nachteditie van het Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap. Deze 50 
kilometer lange rit wordt gehou-
den op zaterdagavond 28 sep-
tember, verzamelen om 19.30 
uur bij café Joppe in de Wetering-

straat. Is jouw brom�ets in staat 
om in het donker te rijden? Doe 
dan mee met deze leuke tocht. 
Hiervoor inschrijven kan, zoals 
reeds vermeld, aanstaande zater-
dag vanaf 17.00 uur in café Jop-
pe. Kom op tijd. De tochten zijn 
erg snel vol. Daarna is er nog al-
le tijd om op zoek te gaan naar 
een schemerlamp op batterijen 
en wat feestverlichting voor op 
je helm! 

Winnaar van de lichtjesrit in 2018.

on ert n el o  en el  
n lo er Art se m

Aalsmeer - Als u recent naar het 
Concertgebouworkest bent ge-
weest, is de kans groot dat u daar 
harpiste Anneleen Schuitema-
ker heeft horen spelen. Anneleen 
geldt als een van de grootste Ne-
derlandse harptalenten van dit 
moment en speelt met toporkes-
ten over de hele wereld. Vrijdag 
30 augustus speelt zij samen met 
violiste Merel Vercammen in het 
Flower Art Museum. In dit con-
cert wordt de harp naar voren 
gehaald als veelzijdig kamermu-
ziek instrument; soms engelach-
tig, soms juist ontzettend krach-
tig. U hoort muziek voor viool en 
harp van onder andere Saint-Sa-

ens, Fauré en Bartók. Een bijzon-
dere avond in een prachtige am-
biance. Aanvang van het concert 
op 30 augustus is 20.00 uur, kaar-
ten kosten 20 euro per persoon 
en zijn te bestellen via www.�o-
werartmuseum.nl. 
Later dit jaar staat nog een mu-
zikale avond gepland met Merel 
Vercammen (viool), Mike Boddé 
(piano) en Sterre Konijn (zang). Zij 
brengen samen hun voorstelling 
‘Nachtlicht, een muziekvoorstel-
ling over de slaap en het onder-
bewuste’. Dit concert vindt plaats 
op vrijdag 8 november, ook hier-
voor zijn al kaarten te bestellen 
via de website.

orps andel n  n teken 
van ar h te t r
Aalsmeer - Welke bouwinvloe-
den zien terug te vinden in het 
winkelgebied? Wat is er bijzon-
der aan de architectuur van het 
pand van ‘Broeckmans’? Welke 
Aalsmeerse kerk wordt een kruis-
kerk genoemd? Tijdens de dorps-
wandeling in Aalsmeer-Centrum 
komende zaterdag 31 augustus 
krijgen deelnemers de antwoor-
den op deze en andere vragen.

In het voorjaar en de zomer wordt 
in de dorpskern van Aalsmeer el-
ke maand een dorpswandeling 

georganiseerd door de Histori-
sche Tuin Aalsmeer. De wande-
ling voert deelnemers langs be-
kende Aalsmeerse monumenten, 
maar ook langs minder bekende 
punten die historisch gezien in-
teressant zijn. Tijdens de wande-
ling wordt hier letterlijk bij stil ge-
staan en werpen de gidsen van-
uit hun eigen deskundigheid een 
nieuw licht op de lokale geschie-
denis. 
De dorpswandeling van aan-
staande zaterdag 31 augustus 
staat onder leiding van Joop Kok, 
architect, geschiedeniskenner en 
auteur van diverse publicaties 
over architectuur en Aalsmeer. 
Hij gaat speci�ek in op de archi-
tectuur van een aantal bijzonde-
re gebouwen in de dorpskern. 
De wandeling start om 13.00 uur 
en duurt ongeveer vijf kwartier. 
Startpunt is de Historische Tuin, 
ingang Praamplein en deelne-
men kost 5 euro per persoon. Re-
serveren is gewenst en dit kan via
coordinator@historischetuin-
aalsmeer.nl of telefonisch via 
0297-322562. 

Aalsmeer - De scholen zijn weer 
begonnen en de zomervakan-
tie is weer voorbij. Maar, niet ge-
treurd want aanstaande zater-
dag 31 augustus wordt een Jui-
ce schuimparty gehouden in de 
N201. Het wordt een knettergek-
ke avond vol gezelligheid en leu-
ke mensen met de lekkerste hits 
van 2000 tot nu gedraaid door 
dj Madsko en Thom Brooklyn. 
De zaal komt vol te staan met 
schuim, dus trek geschikte kle-
ding aan en laat kostbare spullen 
liever thuis of berg ze op in een 

kluisje op de eerste etage van het 
cultuurcentrum aan de Zwarte-
weg 90. Kom jij ook naar het aller-
vetste 16+ feest van Aalsmeer? 
Meer info is te vinden op www.
n201.nl en de socials van Juice: 
Facebook: @Juice Feesten en In-
stagram: @juicefeesten. De party 
begint om 22.00 uur en duurt tot 
03.00 uur. Kaarten zijn online ver-
krijgbaar voor 12,50 euro via de 
ticketlink op Instagram of Face-
book. Aan de deur is de entree 15 
euro. Minimumleeftijd is 16 jaar 
en ID is verplicht.

ptreden ees s nk 
l es and n he ha k

Oude Meer - De Kees Dusink 
Blues Band is geformeerd rond-
om. Kees Dusink. Kees trekt met 
zijn unieke gitaarspel al decen-
nia lang de aandacht in binnen- 
en buitenland. Als gitarist/com-
ponist in onder andere de ‘Twel-
ve Bar Blues Band’ en zijn eigen 
‘Blues Forever Project’ heeft hij te-
vens zijn naam in de Nederland-
se bluesscene gevestigd. De Kees 
Dusink Blues Band is met name 
geïnspireerd door de bluesgita-
risten uit de jaren zestig en ze-
ventig. 
De ritmesectie bestaat uit twee 
ervaren rotten in het vak. Drum-
mer Frans Ogiér en slaggitarist 
Bas Mali. Bassist Patrick Obrist 
speelde jarenlang met Kees in 
de eerder genoemde ‘Twelve Bar 
Blues Band’. Sinds kort kan de 
band met trots melden dat Jen-
nifer Bomert aka Jenn B de nieu-
we zangeres is van de band. Men-
sen die haar hebben gezien en 
gehoord zullen het volmondig 
beamen: Deze dame zorgt voor 
spektakel met haar waanzinnige 
strot en heeft de blues. Uiteinde-

lijk heeft Kees een unieke band 
samengesteld met waarin emo-
tie, vriendschap en muzikaliteit 
de boventoon voeren. Zondag-
middag 1 september het eerste 
optreden in de randstad op het 
podium in The Shack. Een must 
voor de echte bluesliefhebber.

Scuttle Buttin’ en Oscar Benton
Op vrijdag 6 september is het po-
dium voor Scuttle Buttin’. Mike 
Schuurman, Joost van Veen en 
Piet Wittebol staan garant voor 
een avond moddervette blues.  
En zondagmiddag 8 september 
mag The Shack niemand min-
der dan Johnny Feel Good ver-
welkomen in Oude Meer. Heerlij-
ke blues met in het achterhoofd 
Soul, Funk en Rock & Roll, met 
een wel heel speciale muzikale 
gast: Oscar Benton. 
The Shack is geopend op zon-
dagmiddag vanaf 15.00 uur. Kees 
Dusink Blues Band begint rond 
16.00 uur. Entree 10 euro. Voor al-
le info en openingsdagen: www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   

o  enkele kaarten voor 
nostal s he filmm dda
Aalsmeer - Komende jaren gaat 
de Provinciale weg, oftewel de 
Burgemeester Kasteleinweg, 
�ink op de schop. De weg wordt 
in het kader van het project Tui-
nen van Aalsmeer heringericht. 
De weg moet een brede, lommer-
rijke laan worden. De laatste keer 
deze weg ingrijpend onder han-
den is genomen, was in 1972. De 
weg werd verdubbeld naar vier 
banen. Dit betekende dat de weg 
rakelings langs de woningen van 
de Azaleastraat kwam te lopen. 
En daar waren de bewoners niet 
blij mee. Er werd actie gevoerd. 
De verbreding van de weg kon-
den ze echter niet tegenhouden, 
maar de Provincie moest wel con-

cessies doen. Er kwamen geluids-
schermen, er zijn bomen geplant 
en er werd een parkje aangelegd. 
Hier en Nu, het actualiteitenpro-
gramma van de NCRV, maakte er 
in het voorjaar van 1972 een re-
portage van. Deze �lm zal te zien 
zijn tijdens het Nostalgisch Film-
festival, dat op dinsdag 10 sep-
tember wordt gehouden in de 
feesttent op het Praamplein. Al-
leen voor de middagvoorstelling 
zijn nog enkele kaarten beschik-
baar. Ze zijn te koop in het Boek-
huis in de Zijdstraat en kosten 
7,50 euro, inclusief garderobe, 
ko�e/thee met een Aalsmeer-
se lekkernij vanwege het 25-jarig 
bestaan van de Feestweek

Harpiste Anneleen Schuitemaker. Foto: Michal Grycko

Zaterdagavond 16+ feest
e s h mpart  n 
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Uiterweg 180 met keramiek van Miranda en Lonny

KCA Kunstroute voegt 
nieuwe toplocatie toe
Aalsmeer - In aanloop naar de 
KCA Kunstroute – zaterdag 21 en 
zondag 22 september – besteedt 
de Nieuwe Meerbode wekelijks 
aandacht aan een bijzondere lo-
catie en de deelnemende kunste-
naars. Deze week: Ineke Loogman 
(de gastvrije locatiehouder), Mi-
randa Draijer (keramiste) en Lon-
ny van Rijn (keramiste) op locatie 
2: Uiterweg 180.

Op de Uiterweg – de bakermat 
van de KCA Kunstroute – staat het 
prachtige huis van Ineke Loog-
man en haar partner Anton van 
der Hoorn. Al jaren genieten zij – 
naar eigen zeggen – van het en-
thousiasme dat de Kunstroute te-
weeg brengt. “Dit jaar voor ons 
een reden om onze locatie be-
schikbaar te stellen en wij heb-
ben twee fantastische kunste-
naars uitgenodigd.” 
Dat zijn de keramistes Miranda 
Draijer en Lonny van Rijn. Het duo 
heeft elkaar een kleine drie jaar 
geleden leren kennen en werken 

vanaf die tijd samen in het atelier 
van Lonny in Burgerveen. Samen 
exposeren deden zij niet veel eer-
der, maar dat zal zeker in de toe-
komst vaker gaan gebeuren. De 
aanbiedingen die zij krijgen lie-
gen er niet om.
Miranda Draijer
Miranda heeft altijd geschilderd, 
ontdekte drie jaar geleden de 

klei en tot op de dag van van-
daag blijft dit een heerlijke ont-
dekkingstocht. “Het is een gewel-
dige ervaring. Voor mij is het bij-
zonder dat door de klei het ge-
voel voor het schilderen is terug 
gekomen.” Volgens vriendin, col-
lega en ateliergenoot Lonny is dit 
terug te zien in de beelden. “Mi-
randa schildert met klei.” Met een 
spatel wordt de kleding op zwie-
rige wijze om het lijf gedrapeerd. 
Het grootste compliment dat zij 
kan krijgen is dat mensen zichzelf 
in haar beelden herkennen. Het 
zijn haar gemoedstoestanden die 
zij weergeeft; van timide – zoals 
eerder – tot de bevrijding van nu. 
“Het zijn romantische vrouwen 
met opgeheven hoofden gewor-
den”, lacht zij blij.  

Lonny van Rijn
Lonny leeft met een wereld om 
haar heen, waar architectuur een 
bron van inspiratie is. “Mijn beel-
den zijn – in tegenstelling tot die 
van Miranda – abstracter. Zij heb-

ben een heel ander lijnenspel. Ik 
zie het zelf als architectaturale  
beelden. Waarmee ik mijn twee 
passies: architectuur en het ont-
werpen van kleding tot een ge-
heel smeed.” De vrouwen heb-
ben geen gelaatsuitdrukking, de 
torsen worden ruw gehouden en 
de kleding – ruim vallende jas-
jes met fraaie kragen – zijn glad 
en in verschillende kleuren ge-
glazuurd. De zwierige hoeden op 
het hoofd zorgen voor een ster-
ke uitstraling. Juist de combina-
tie van onaanraakbaar en aan-
raakbaar maakt het werk tot een 
spannend geheel.
Dat beide keramistes in één ruim-
te werken, staat op geen enke-
le manier hun eigen creativiteit 
in de weg. “Als wij aan het werk 
zijn vertoeven wij ieder onze ei-
gen wereld waaruit de meest ver-
rassende resultaten komen.”  Mee 
doen aan de KCA Kustroute is 
op zich al een feest vanwege de 
sfeer en de aandacht. Maar mee 
kunnen doen op zo een bijzon-
dere locatie is helemaal fantas-
tisch. “Wij worden daardoor nog 
meer uitgedaagd om een gewel-
dige presentatie te geven”, aldus 
Miranda en Loont. Nu is dat hen 
wel toevertrouwd gezien hun er-
varing in styling en etaleren. Bei-
de Kunstroute-dagen zijn bezoe-
kers van harte welkom van 12.00 
uur tot 17.00 uur.
Janna van Zon

Nieuw seizoen, nieuwe programma’s
Radio Aalsmeer op volle 
kracht vooruit!
Aalsmeer - Het nieuwe radiosei-
zoen begint traditiegetrouw op 
1 september. Tijdens de vakan-
tie zitten de ruim 60 vrijwilligers 
ook bepaald niet stil. Zo wordt de 
vertrouwde programmering uit-
gebreid en zijn de voorbereidin-
gen in volle gang voor de druk-

ke Aalsmeerse septembermaand. 
In de zomer heeft de omroep na 
unanieme goedkeuring van de 
gemeenteraad ook weer de o�-
ciële aanstelling ontvangen van 
het Commissariaat voor de Me-
dia. Daarmee is Radio Aalsmeer 
ook de komende 5 jaar weer 

Programmamakers en gasten van Radio Aalsmeer genieten tijdens de ra-
dioshow op locatie.

Expositie in Flower Art Museum
Fotograaf Richard Fischer 
komt naar Aalsmeer
Aalsmeer - De internationa-
le topfotograaf Richard Fischer 
krijgt komend najaar een gro-
te tentoonstelling in het Flower 
Art Museum in Aalsmeer. Fischer 
is een van de meest prominente 
botanische fotografen ter wereld. 
Door zijn inzet voor het in beeld 
brengen van bedreigde soorten 
wordt hij ook wel de ‘Ambassador 
of Flowers’ genoemd.
Richard Fischer (1951) werd ge-
boren in Manila op de Filippij-
nen, verhuisde op zijn twaalfde 
naar Duitsland en woont tegen-
woordig afwisselend in Frankrijk 
en Duitsland. Veertig jaar gele-
den vestigde hij zich als professi-
oneel fotograaf en sindsdien is hij 
vele malen gelauwerd. De laat-
ste twintig jaar is hij zich volledig 
gaan toeleggen op het in beeld 
brengen van ‘�oral sculptures’, 
waarvoor hij samenwerkt met 
botanische tuinen. Zijn opnamen 
zijn even betoverend als fragiel; 
de bloem als ultieme vorm van 
schoonheid maar ook als kwets-
baar organisme.

Kwetsbaarheid van de natuur
Fischer wil met zijn kunst men-
sen bewust maken van de kwets-
baarheid van de natuur. In zijn 
vorig jaar verschenen fotoboek 
‘A Tribute to Flowers – Plants un-
der Pressure’ (teNeues Publishing 
House) is een belangrijke rol weg-
gelegd voor soorten die met uit-
sterven worden bedreigd. Door-
dat er steeds minder ruimte is 
voor natuur, wordt één op de 
drie plantensoorten bedreigd. In 
2010 mocht Fischer exposeren 
in het Palais des Nations van de 
Verenigde Naties in Genève. Ten-
toonstellingen met zijn werk wa-
ren ook te zien in onder andere 
New York, Tokio en op vele plaat-
sen in Europa. Ook exposeerde hij 
in het Ningbo Museum of Art, een 
van de grootste kunstmusea van 
China. Richard Fischer werd ge-
nomineerd voor de Prix Pictet, de 
belangrijkste prijs voor fotogra�e 
en duurzaamheid.

Bloemenhoofdstad
Van 13 oktober 2019 tot en met 
5 januari 2020 zal de bloemenfo-
togra�e van Fischer voor het eerst 

in Nederland worden getoond. 
Dat gebeurt in het vorig jaar ge-
opende Flower Art Museum in 
‘bloemenhoofdstad’ Aalsmeer. 
Bij uitzondering wordt vrijwel het 
gehele museum beschikbaar ge-
steld voor deze tentoonstelling, 
die zal bestaan uit ruim vijftig 
werken waaronder spectaculaire 
vergrotingen.

Driedimensionale ervaring
Speciaal voor deze tentoonstel-
ling gaat Fischer een samenwer-
king aan met de Franse beeld-
houwer Jean Jacques Arguey-
rolles (1954). Op basis van foto’s 
van Fischer maakt hij een aantal 
sculpturen in klei, ijzer en brons, 
en voorziet de tentoonstelling zo 
van een unieke driedimensiona-
le ervaring. Argueyrolles werkt af-
wisselend in Frankrijk, Thailand 
en China. Hij exposeert zowel 
op grote kunstbeurzen en ten-
toonstellingen in het Verre Oos-
ten als in Europese galeries. De 
tentoonstelling komt mede tot 
stand dankzij hoofdsponsor Hah-
nemüle Fine Art Papers (Duits-
land). Het museum is nog in ge-
sprek met andere partijen die een 
bijdrage kunnen leveren. Ook 
wordt een symposium georgani-
seerd in samenwerking met IUCN 
NL, de Nederlandse tak van ‘s we-
relds grootste unie voor natuur-
bescherming. Kijk voor meer in-
fo op: www.�owerartmuseum.nl.

Embreea Rodigasiana, 
Richard Fischer.

Papegaaitulpen, Richard Fischer.

Kerstconcert ‘Hear the Angels Sing’
Con Amore zoekt zangers 
voor projectkoor
Aalsmeer - Een goed begin is 
het halve werk, schouders er on-
der en gaan. Vele jaren was dat 
een startzin van een stukje over 
het wel en wee van mannenkoor 
Con Amore. Dit jaar niet anders, 
maar er komt toch de vraag: Gaat 
het nog wel? Het groepje man-
nen wordt wel steeds kleiner. Met 
veertig man kun je best nog goed 
en lekker zingen, zeker als de 
stemverhouding in het koor goed 
is, maar daar hapert het nu nog 
wel eens aan.
Dus wat zijn de plannen? In ok-
tober wordt gestart met een pro-
jectkoor Con Amore. ‘Hear the 
Angels Sing’ is wat het mannen-
koor wil zingen met de kerst. En 
niet alleen met de huidige koor-

leden. Er zijn vast wel mannen die 
willen en kunnen zingen, maar 
die zich niet voor een lange tijd 
willen verbinden aan een koor. 
Dit project geeft dé gelegenheid! 
Probeer het eens, na tien weken 
zit het er op. Daarna kunnen de 
zangers weer gaan en staan waar 
ze willen. Of het is zo goed ge-
gaan dat ze blijven en daar hoopt 
Aalsmeers Mannenkoor Con 
Amore wel een beetje op.
Zestig jaar jong en nog steeds op 
zoek naar jou! Maandag 2 sep-
tember starten de repetities in 
the Beach aan de Oosteinderweg 
247a vanaf 19.30 uur. Inlichtingen 
via de website: www.amkcona-
more.nl of neem contact op met 
Arie Koningen via 0297-323847.

Jubileumconcerten op 17 en 18 april
Popkoor Soundsation 
bestaat tien jaar!
Aalsmeer - Popkoor Soundsati-
on is gestart met de repetities na 
een heerlijke en voor velen war-
me zomervakantie. Dit wordt een 
bijzonder seizoen: Soundsation 
bestaat 10 jaar! Dit jubileum laten 
de koorleden natuurlijk niet on-
gemerkt voorbijgaan. Op 17 en 
18 april worden twee jubileum-
concerten in The Beach gegeven 
met als thema ‘Going back to…’. 
De voorbereidingen hiervoor zijn 

al in volle gang. Wil je nog mee-
zingen? Kom dan op dinsdag 
naar The Beach aan de Oostein-
derweg 247a. De repetitie be-
gint om 20.00 uur en eindigt rond 
22.00 uur, tenzij je natuurlijk nog 
even een drankje drinkt in de ge-
zellige bar van The Beach. Maar 
dat is aan jou! Met name mannen 
worden uitgenodigd eens een 
kijkje te komen nemen, een keer 
luisteren verplicht tot niets.

dé omroep voor Aalsmeer, Ku-
delstaart en omgeving! De afge-
lopen maanden is ook een aan-
tal enthousiaste nieuwe collega’s 
bij de omroep begonnen in ver-
schillende rollen. Iedereen staat 
te trappelen om er weer een 
mooi radio-jaar van te maken. In 
september zal de omroep veel 
uitzendingen vanaf locatie ver-
zorgen, onder andere tijdens de 
Feestweek en de Pramenrace. 

Nashville Country Radio’
Neem een �inke dosis Country 
muziek (in de breedste zin van 
het woord), voeg daar een snuf-
je Americana, Bluegrass, Blues of 
folk aan toe en je krijgt Nashville 
Country Radio. Twee uur lang pre-
senteert Astrid van der Kaay lek-
kere muziek waarvan de hoofd-
moot countrymuziek blijft. Of het 
nu de hits van vroeger of van nu 
zijn, van bekende of minder be-
kende artiesten uit binnen- of 
buitenland, het komt allemaal 
voorbij. 
Daarnaast is er iedere week de 
Country Spiegelplaat, waarbij 
een andere uitvoering van een 
origineel countrynummer wordt 

gedraaid. Ook is er het Spotlight 
Album, waarvan ieder uur twee 
nummers worden gedraaid. Ver-
zoekjes aanvragen kan natuurlijk 
ook. Nashville Country Radio is 
een nieuw programma en wordt 
iedere dinsdag uitgezonden tus-
sen 18.00 en 20.00 uur. 

Terug: De An & Aad Show
Programmamakers Annemarie 
Noordhoek en Adrie de Rooij ke-
ren weer terug bij Radio Aalsmeer 
met hun ‘An en Aad show’. Op 
dinsdagavond zullen zij maande-
lijks een andere kijk brengen op 
christelijke muziek. De An en Aad 
Show wordt uitgezonden tussen 
20.00 en 23.00 uur en de eerste 
uitzending is op dinsdag 3 sep-
tember. 

Blikopener Radio
Ze houden van exponentiële 
groei en wauw-momenten cre-
eren voor mensen: Nari en Shiro 
geven online Japanse, Koreaanse 
en Chinese les. Ze hebben allebei 
in Japan gewoond en zijn van nul 
naar vloeiend Japans gegaan. Nu 
geven ze hun liefde voor de taal 
op een bijzondere manier door. 

Maandag 2 september van 18.00 
tot 19.00 uur vertellen ze in de 
studio over hun passie en metho-
de. Waarom kan Pinterest zo be-
langrijk zijn voor bedrijven? Vo-
rige week spraken de program-
mamakers van Blikopener Radio 
met specialist Archana Haarnack. 
Zij gebruikt het al negen jaar en 
helpt bedrijven en merken bij 
hun marketing via deze ‘zoekma-
chine’. Het programma terug luis-
teren kan via de website van Ra-
dio Aalsmeer.

Radio Aalsmeer is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM 
op de kabel, digitaal radiokanaal 
868 (Caiway) en via de website 
www.radioaalsmeer.nl. Daarnaast 
is Radio Aalsmeer te vinden op te-
levisie met Tekst TV: kanaal 12 van 
Caiway, of kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort. Elke dag brengt 
Radio Aalsmeer informatieve en 
interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van �jne 
non-stop muziek. 

Jopie wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma en 
nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Op donderdag 22 augus-
tus is het jokeren gewonnen door 

Jopie de Grauw met 40 punten,  
plaats twee was voor Bets Teunen 
met 385 punten en op drie is Tru-
dy Knol geëindigd met 667 pun-
ten. Bij het klaverjassen was de-
ze week Regina Geleijn met 5473 
punten de beste, gevolgd door 
Nico de Ron met 5471 punten 
en Huub Bouwmeester met 5295 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Alie van Weerdenburg 
met maar 3481 punten! Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothui-
zen, tel. 0297-340776.
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Gezellig, heerlijk, simpel en eenvoudig! Schrijf je in met 

je praam bij de bar en wij maken er samen een oergezellige 

oud-Aalsmeerse avond van!

ZATERDAG
14 SEPTEMBER

22.50

 p.p.

PRAMENRACEMENU VAN DE GRILL:

Spareribs
Saté
Centennial burger
of kipfi let Inclusief salade,

 frites en saus

Reserveren gewenst

MOOI van der Zwaard
Zijdstraat 16-18  Aalsmeer  Tel. 0297-324207

Inclusief 10%  MOOI Meegenomen Card korting en niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties. 
Geldt niet op Rituals en kadobonnen.

ACTIE ALLEEN
GELDIG OP 

ONZE MOOI 
PARFUMERIE

Zin om uw 
gezondheid in 
optimale balans 
te brengen?

tacoyo
Move your body, relax your mind

Op vertoon van deze advertentie 
ontvangt u 3 gratis proeflessen

VANAF 2 SEPTEMBER

Meer bewegen én ontspannen?

Tijden: 
19.15-20.30 uur
20.30-21.45 uur

Interesse? 
debbyvanhee@gmail.com
of meer info op 
www.tacoyo.nl

Gymzaal de Baccara in Aalsmeer

Feestelijk openingsweekend 
op 30 en 31 augustus
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Auto belandt in de sloot 
naast de Machineweg
Aalsmeer - Langs de Machine-
weg is in de nacht van donderdag 
22 op vrijdag 23 augustus een au-
to te water geraakt. Door nog on-
bekende oorzaak belandde de 
bestuurster even na half twee ‘s 
nachts in de sloot. 
Meerdere brandweervoertuigen, 
ambulances en de politie zijn ter 
plaatse gegaan. Duikers van de 
brandweer zijn nog het water in 
geweest om het voertuig te con-

troleren. De bestuurster had zelf-
standig de auto weten te verla-
ten. De bestuurster is door mede-
werkers van de ambulancedienst 
ter plekke nagekeken. Ze was be-
hoorlijk geschrokken, maar is ge-
lukkig niet gewond geraakt.
Het voertuig is door een berger 
uit het water worden gehaald. 
Naar de oorzaak van het ongeval 
wordt onderzoek gedaan.
Foto: Marco Carels

Kansen voor flora en fauna om te groeien en te bloeien

Stichting De Bovenlanden 
bestaat 25 jaar
Aalsmeer - Vrijdag 23 augustus 
organiseerde Stichting de Boven-
landen een bijeenkomst voor de 
donateurs. Gezien de opkomst 
lijkt het net alsof alleen de oude-
re generatie is geïnteresseerd in 
de toekomst van het bijzonde-
re natuur- en watergebied van 
Aalsmeer. Het geringe aantal vijf-
tigers haalde de gemiddelde leef-
tijd wel iets naar beneden. Nu is 
er natuurlijk helemaal niets mis 
met de belangstelling van men-
sen die al behoorlijk in de herfst 
van hun leven zijn, maar je mag 
toch verwachten dat ook een 
jongere generatie de werkzaam-
heden van de Bovenlanden toe-
juicht. Want op het water ligt 

de gemiddelde leeftijd namelijk 
heel wat lager. Hebben jongeren 
behoefte aan lol met elkaar op de 
plas, maar zoeken in kleiner ge-
zelschap net zo vaak de stilte op.  

Goede samenwerking 
Aalsmeer kan blij zijn met het ver-
trouwen dat de Stichting de Bo-
venlanden de laatste jaren heeft 
verworven bij zowel de Provin-
cie als het Hoogheemraadschap 
van Rijnland. En dat liegt er niet 
om. Er is zelfs verleden jaar een 
samenwerkingscontract gesloten 
hetgeen betekent dat de rol van 
de Bovenlanden steeds belangrij-
ker wordt. Vanaf de start - nu 25 
jaar geleden  geïnitieerd door Ni-

Samen met Rijnland wordt de oeverbescherming van de Zwetzudde ver-
beterd. 

Bij ‘t Eendegat krijgt het riet op een grotendeels verzonken perceel weer de kans om terug te groeien.

Trouwe rondbrengers: “Het is zeer dankbaar werk”

Tafeltje Dekje is op zoek 
naar vrijwilligers!
Aalsmeer - Laten wij er maar 
eerlijk voor uit komen. Oud zijn 
is lang niet altijd gemakkelijk. 
Laatst sprak een arts de volgende 
woorden: “Ouder worden is niet 
voor watjes!” Voor degenen die 
steeds meer afhankelijk worden 
van hulp van buitenaf kan het 
leven zwaar zijn. Niet zelf meer 
boodschappen kunnen doen en 
niet meer in staat zijn om zelf 
voor de warme maaltijd te zor-
gen. Dat kan nogal wat spanning 
en frustratie opleveren en daar-
naast op langere termijn ook ge-
zondheidsklachten, omdat de no-
dige dagelijkse vitamines en mi-
neralen ontbreken, hetgeen extra 
kwetsbaar maakt.

Op zoek naar vrijwilligers
Sandra de Jong – coördinator van 
Tafeltje Dekje – zorgt er voor dat 
deze groep  mensen – op de zon-
dag na –  dagelijks een verant-

woorde en smakelijke maaltijd 
thuis bezorgd krijgen. Daarvoor 
heeft zij vrijwilligers nodig en dat 
zijn er op dit moment te weinig. 
Daarom doet zij een oproep aan 
de sociaal betrokken Aalsmeerse 
en Kudelstaartse inwoners. “Wij 
zijn op zoek naar vrijwilligers die 
eens in de vier tot vijf weken drie 
dagen één tot anderhalf uur de 
maaltijden willen rondbrengen. 
Trouwe rondbrengers verzekeren 
dat het om zeer dankbaar werk 
gaat.” Matty Busstra is één van 
hen. Zij brengt al jaren de maaltij-
den rond. Maakt daar – ondanks 
al haar andere werkzaamheden – 
tijd voor vrij omdat zij ervaart hoe 
nodig het is. “De meeste mensen 
zijn heel blij en verheugd wan-
neer je komt. Ja af en toe tref je 
een mopperaar, maar dat is ge-
lukkig zelden”, lacht zij. “Maar ik 
begrijp deze mensen wel hoor. 
Voor hen is de buitenwereld zo 

klein geworden dat sociaal con-
tact te ingewikkeld wordt.”  Het is 
ook iets dat Sandra zorgen baart. 
“Dat is het grote nadeel van zo 
lang thuis te moeten blijven wo-
nen. De mensen vereenzamen 
te veel.” Juist daarom benadrukt 
zij dat Tafeltje Dekje veel meer is 
dan alleen een gezonde maaltijd 
rondbrengen. “De sociale contro-
le is ook een belangrijke factor.” 
Zij verklaart daarbij onmiddellijk 
dat het gaat om het signaleren. 
“Het is mijn taak om er dan ach-
ter te gaan en te kijken of andere 
hulp noodzakelijk is.” 
Sandra komt oorspronkelijk uit 
de makelaardij, “Was ook heel 
leuk hoor, maar ik heb toch ge-
kozen voor een meer maatschap-
pelijke richting vanwege het soci-
ale aspect. Bovendien vind ik het 
heerlijk om ad-hoc organiseren. 
Zoals Matty al aangeeft, er zijn 
mensen die eigenlijk veel meer 

co Borgman -  ging het om een 
serieuze zaak; namelijk de Boven-
landen van Aalsmeer - een uniek 
watergebied - zo zien te behou-
den dat ook een toekomstige ge-
neratie gebruik kan blijven maken 
van het vaargebied en dat de na-
tuur, �ora en fauna er alle kansen 
krijgen om te groeien en te bloei-
en. Dat daar heel veel bij komt kij-
ken werd afgelopen vrijdag nog 
weer eens duidelijk gemaakt. De 
hoeveelheid aan activiteiten ver-
richt door de Stichting is indruk-
wekkend en baanbrekend. De 
in de loop der jaren opgebouw-
de expertise, laat zich nu uit be-
talen in een uitstekende samen-
werking met provincie en hoog-
heemraadschap. De Bovenlanden 
worden meer en meer betrokken 
bij het ontwikkelen van de plan-
nen voor de toekomst. Stichting 
De Bovenlanden is een bedrijf ge-
worden! Want met het verwezen-
lijken van de plannen zijn miljoe-
nen euro’s gemoeid. Als externe 
adviseurs heeft de Stichting Cees 
Tas (landschappelijk adviseur) en 
Bart Hulsbos (technisch adviseur) 
aangetrokken. 

Fase één Groene AS afgerond
In voorgaande jaren hebben de 
donateurs al kunnen horen en 
zien welke resultaten er inmid-
dels geboekt zijn. Voor een groter 
publiek is er de rubriek: Bob in de 
Bovenlanden die door alle lezers 
van de Nieuwe Meerbode - ook 
online - gevolgd kan worden. Fa-

se 1 van de Groene AS is met de 
provincie Noord-Holland afge-
rond, nu wordt er gewerkt aan fa-
se 2 en 3 en de resultaten zijn ver-
blu�end. Rietlanden, open stuk-
ken, bosschages wisselen elkaar 
af. Om afkalving van het land te 
voorkomen zijn er de natuurlijke 
beschoeiingen en beschoeiingen 
van gerecycled materiaal aange-
bracht. Het blijft iedere keer weer 
een sprookje om langs alle mooie 
akkertjes te varen. 

Fase twee
Afgelopen vrijdag werd fase 2 on-
der de loep genomen. Een min-
der bekend gedeelte van de Bo-
venlanden: De Farregat zone - 
een gebied dat ligt tussen de 
Beach en het dak van de N 201. 
“Ook hier zullen mooie door-
vaartjes komen. De langzamer-
hand door kwekers verlaten ak-
kertjes zullen een eldorado wor-
den voor �ora en fauna. Van cul-
tuur (onder andere Seringen en 
Ilexteelt) naar natuur”, aldus vice-
voorzitter Ap Eigenhuis. Toch zal 
de Seringen en Ilex teelt blijven 
bestaan, alleen in mindere mate. 
Ook daarvoor maken de kwekers 
en de Bovenlanden zich sterk. Ka-
pitein Cor Hermanns laveerde zijn 
publiek met een open boot door 
de geheimzinnige slootjes. “Ja 
mensen, je hoeft niet ver van huis 
om je in een oerwoud te wanen.” 
Voormalig wethouder Jaap Over-
beek moest behoorlijk wat werk 
verzetten om het overhangend 
groen van zich af te houden. Het-
geen hij overigens lachend deed 
evenals de andere bezoekers. Je 
even in een andere wereld wa-
nen is en blijft natuurlijk leuk en 
spannend. Aalsmeer zien van-
af het water is een fascinerende 
belevenis. Hoewel de dotters en 
waterlelies de schijn wekken dat 
het water schoon is, wordt er wel 
degelijk onderzoek gedaan hoe 
schoon het water en het land nu 
werkelijk is. Zit er nog asbest of 
olie in de grond? Dat moet zorg-
vuldig worden bekeken. Om-
dat dit alleen per boot gedaan 
kan worden, leek het bestuur 
bestaande uit: Piet Harting, Arie 
Buijs, Ap Eigenhuis, Hans Splin-
ter en Cor Hermanns als techni-
sche man het 25 jarig bestaan 
van de Bovenlanden een mooie 
aanleiding om zichzelf een nutti-
ge aluminium punter van zes en 
een halve meter cadeau te doen. 
Niet alleen om werkzaamheden 
te kunnen verrichten, maar ook 
om gasten te vervoeren. Laten 
de Aalsmeerders blij zijn met al-
le door de Stichting Bovenlanden 
genomen initiatieven en werk-
zaamheden. Wie weet is het een 
aardige gedachte om hen te feli-
citeren door in groten getale do-
nateur te worden van de Boven-
landen. Kijk voor meer informa-
tie op de website: www.boven-
landen.nl

Janna van Zon

hulp nodig hebben. Er valt ge-
noeg te regelen.”

Flexibele roosters
Over het algemeen zijn het toch 
zestigers die maaltijden rond-
brengen. Mensen waar nog geen 
geraniums voor de ramen staan 
om zich daar achter te verschui-
len. Het zijn mensen die zich nut-
tig willen maken voor de maat-
schappij. Maar het is ook de 
groep die zich nog niet wil bin-
den, omdat er langere periodes 
vakantie mogelijk zijn. Geen en-
kel punt wat Sandra betreft. “Wij 
hebben een zeer �exibel roos-
ter. Iedereen kan aangeven wat 
het beste schikt, met alles kan re-
kening worden gehouden. Voor 
het rondbrengen van de maaltij-
den moet men wel over een au-
to beschikken. Daar staat een 
kleine tegemoetkoming voor de 
benzine tegenover (3.50 euro per 
dag). Voor degenen die niet over 
een voertuig beschikken is er 
ook een bezorg route binnen het 
Zorgcntrum mogelijk. Bij de bui-
tendienst gaat het om tien en bij 
de binnendienst om twaalf te ver-
strekken maaltijden.”

Verse maaltijden
Iedere dag bereidt de kok in de 
keuken van het Zorgcentrum de 

verse maaltijden en wordt er re-
kening gehouden met diëten. Er 
valt zelfs te kiezen tussen de tra-
ditionele aardappelen, groente 
vlees of een wat meer exotischer 
gerecht. De kok hoort – jammer 
voor hem – niet alle complimen-
ten maar die zijn er wel dege-
lijk. “Voor sommige mensen is de 
maaltijd het hoogtepunt van de 
dag. Toch mooi wanneer je daar 
als vrijwilliger een aandeel in 
kunt hebben”, vindt één van hen.
Tafeltje Dekje is overigens niet 

voor mensen die denken: ‘Oh lek-
ker makkelijk, hoef ik niet meer 
te koken’. Die vlieger gaat helaas 
niet op. Er worden wel enige ei-
sen gesteld. Wie denkt in aanmer-
king te komen, kan contact zoe-
ken met Zorgcentrum Aelsmeer 
via 0297-326050. 
De vrijwilligers die eens in de vier 
tot vijf weken wel een paar uur-
tjes iets voor hun medemens wil-
len doen, kunnen terecht bij: sde-
jong@zorgcentrumaelsmeer.nl
Janna van Zon

Start groepslessen op 2 september
Optimaal in balans met 
Tacoyo Body & Mind
Aalsmeer - Zin om uw gezond-
heid in optimale balans te bren-
gen? Meer bewegen én ontspan-
nen? Schrijf u dan nu in voor 
maximaal drie gratis proe�essen 
Tacoyo Body & Mind! Per septem-
ber neemt Debby van Hee, star-
tende ondernemer en ervaren Ta-
coyo instructeur, de groepslessen 
in Aalsmeer op de maandagavon-
den over. Tacoyo Body & Mind is 
een gezellige en laagdrempelige 
intervaltraining met ruime aan-
dacht voor ontspanning. Tevens 
aangeraden door fysiotherapeu-
ten! 
Vanaf 2 september bent u elke 
maandag van harte welkom in 
gymzaal de Baccara in de Bacca-
rastraat 1. De lessen zijn van 19.15 
tot 20.30 uur en van 20.30 tot 

21.45 uur. Interesse? Neem dan 
contact op via debbyvanhee@
gmail.com en ontvang op ver-
toon van de advertentie (elders 
in deze krant) uw gratis groeps-
lessen. Meer informatie op www.
tacoyo.nl.

Open dagen bij CREA
Uithoorn - Het creatieve seizoen 
gaat binnenkort weer van start bij 
Stichting CREA. Naast de vertrouw-
de cursussen pottenbakken, boet-
seren, beeldhouwen, schilderen, 
fotogra�e en edelsmeden wor-
den dit seizoen ook weer cursus-
sen voor kinderen vanaf 8 jaar aan-
geboden, zoals tekenen en schil-
deren op woensdag, pottenbak-
ken op zaterdag en voor jongeren 
vanaf 12 jaar het tekenatelier en 
de cursus edelsmeden. Voor vol-
wassenen zijn er ook cursussen bo-
tanisch tekenen, aquarelleren en 

schilderen zoals Rembrandt. Voor-
afgaand aan de start zijn er aanko-
mend weekend 31 augustus en 1 
september open dagen. Crea is ge-
huisvest in het Fort aan de Drecht. 
Dit fort is onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam en is UNESCO we-
relderfgoed. In de ruimtes van Crea 
zijn nog veel oorspronkelijke de-
tails te zien van het soldatenleven 
op het fort. Kom vanaf 13.00 uur 
gezellig langs op Grevelingen 56 te 
Uithoorn. Voor informatie kan ook 
gekeken worden op de website: 
www.crea-uithoorn.com.
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Musica in Voor Elkaer
Op 30 augustus organiseert 
de inloop van wijkpunt Voor 
Elkaer een geweldig optre-
den van het Shantykoor; de 
Aalsmeerse ‘‘Brulboeien’’. 
Aanvang 14.30 uur. 
De entree bedraagt € 5,-.

Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
woensdag 4 september 
kunt u genieten van o.a. een 
kipcocktail, stokbrood met 
kruidenboter, tropical spies 
met milde kerriesaus, 
gesmoorde tomaat met kaas, 
mais met boter en suiker,                                                               
patat met mayonaise, 
boerensalade en een 
aardbeienbavarois met saus  
en slagroom naar keuze
voor maar € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Vrijdag 6 september kunt u 
genieten van een gebonden 
kippensoep, stokbrood met  
kruidenboter, gebakken 
kibbeling /geen vis: hambur-
ger met ui, remoulade 

saus, gestoofde worteltjes 
met verse tuinkruiden,                                   
gebakken aardappelen
met bieslook en ham, 
gemengde salade en een 
�ensje met warme kersen 
met een bolletje ijs voor 
maar € 14,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via tel. 0297-
820979.

Yoga in wijkpunt Voor 
Elkaer in Kudelstaart
Vanaf maandagavond 2 
september kunt u yogales-
sen volgen in wijkpunt Voor 
Elkaer in Kudelstaart. 
De lessen zijn van 18.45 - 
20.00 uur. Bij voldoende 
interesse zal een tweede 
groep gestart worden van 
20.15 - 21.30 uur. Iedereen 
kan op zijn of haar eigen 
niveau aan de lessen mee 
doen. Veel van de oefenin-
gen worden gedaan op en 
rond de stoel. De yogalessen 
kosten € 55,- (dit zijn 10 
lessen). Opgeven kan via de 
docente Karen Mos, 
tel. 06-19394243. 

Activiteiten overzicht

Samenwerking met José Boere
Aalsmeerse kapsalon 
Hair@Jose is uitgebreid
Aalsmeer - Het was een roerige 
zomer voor kapster José Rood-
enburg, eigenaresse van Hair@
Jose. Haar salon aan de Oostein-
derweg 15a is uitgebreid maar 
daar ging een � inke verbouwing 
aan vooraf. Ondertussen bleef 
de kapsalon gewoon open. José 
vertelt: “Gelukkig hebben we de 
mogelijkheid gehad om in het 
bedrijfsgebouw van mijn man 
achter onze woning een gedeel-
te te kunnen inrichten als werk-
ruimte. Daardoor ondervonden 
onze klanten nauwelijks hinder 
van muren die binnen werden 
uitgebroken en bouwvakkers die 
volop bezig waren om de salon 
te vergroten en te voorzien van 
een nieuwe look.” Afgelopen ja-
nuari was het 5 jaar geleden 
dat José gestart is met Hair@Jo-
se. Gedurende de jaren heeft ze 
een trouwe klantenkring opge-
bouwd en wordt haar persoon-
lijke benadering in combinatie 
met een professionele werkwij-
ze zeer gewaardeerd. Echter het 
was nu een goed moment voor 
een nieuwe stap. Dit heeft geleid 
tot een samenwerking met Jo-
sé Boere die onlangs haar eigen 
hairstylingsbedrijf is begonnen 
welke vanaf juli ondergebracht is 
in de salon van Hair@Jose. Beide 
spontane dames zijn geen on-
bekenden van elkaar; ze hebben 
eerder zeer prettig samenge-
werkt in een salon in Aalsmeer. 
Dat de voornaam hetzelfde is, 

maakt het alleen maar makkelij-
ker. 

Nieuwe klanten welkom
José Roodenburg zegt: “Het is erg 
prettig om weer een collega te 
hebben om de laatste haartrends 
mee te bespreken of elkaar te on-
dersteunen daar waar nodig.” Ech-
ter beide kapsters bedienen in 
principe hun eigen klanten en 
zijn dan ook op aparte telefoon-
nummers bereikbaar, maar wel 
werkzaam naast elkaar in hetzelf-
de pand. Klanten die binnenkort 
voor hun haar in de nieuwe salon 
naast het woonhuis komen, zul-
len ongetwijfeld verrast opkijken 
van de ruimte en het fraaie inte-
rieur waarvoor gekozen is. Echter 
het warme gevoel waar Hair@Jose 
om bekend staat, is zeker behou-
den gebleven en dat is de kracht 
van dit bedrijf. Nieuwsgierig ge-
worden naar de vernieuwde salon 
aan de Oosteinderweg 15a? Bel 
gerust voor een afspraak of kom 
eens vrijblijvend langs om met de 
dames kennis te maken. Er is ruim-
te voor nieuwe klanten. De ope-
ningstijden zijn: maandagavond 
van 18.00 tot 21.00 uur, dinsdag 
van 9.00 tot 15.00 uur, woensdag 
van 9.00 tot 16.00, donderdag van 
9.00 tot 18.00 uur en vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur. Meer informa-
tie is te vinden op www.hairatjo-
se.nl. Bel voor een afspraak José 
Boere: 06-23939144 of José Rood-
enburg: 06-10316272.

“Het is echt heel anders”
Feestelijke heropening 
Siphra’s Studio
Aalsmeer - Eigenaresse Siphra, 
van Damesmodezaak Siphra’s 
Studio in het Centrum, is al van-
af juni druk bezig met de verbou-
wing van haar winkel. En er is ont-
zettend veel gebeurd. Dit wordt 
al duidelijk bij binnenkomst. De 
entree is centraler gesitueerd en 
is daarmee meteen laagdrempe-
liger, zo lijkt het. De vloer heeft 
een robuuste betonlook gekre-
gen, de muren zijn aangepakt, 
alle kledingrekken veranderd en 
er is kleur aangebracht. “Ik heb 
daarbij advies gekregen van een 
extern bureau.” Begint Siphra, die 
dol enthousiast is over het eind-
resultaat. “Deze man is een pro-
fessional op het gebied van re-
styling van winkels en alles klopt.” 
Met trots laat ze haar winkel zien 
en werkelijk aan ieder detail is ge-
dacht; De toonbank is opnieuw 
bekleed en heeft een stoer zinken 
blad, de vloerkleden zijn nieuw 
alsook de glanzende paspoppen. 
En er zijn blauwe houten achter-
wanden, door Siphra zelf geschil-
derd. “Ik kon op een gegeven mo-
ment geen latje meer zien. De 
bloempotten, vazen en andere 
accessoires kloppen in het inte-
rieur.” 
Vier ruime paskamers zijn naar 
het midden verplaatst en de ach-
terwanden daarvan hebben een 
bijzonder behang gekregen. Niet 
op papier uit te leggen, dit moet 
je gewoon gaan zien. Ook is er 
een gezellig zitje en een nieuwe 
ko�  ecorner gecreëerd en achter-
in de winkel bevinden zich nog 
twee grotere paskamers handig 
voor klanten met een kinderwa-
gen of in een rolstoel. Siphra: “Het 
is echt heel anders. Men kon zich 
er geen voorstelling van maken. 
Alleen de plafonds zijn hetzelf-
de gebleven.” Tijdens het gesprek 
komen enkele vaste klanten bin-
nenwandelen die hun ogen uit-
kijken en goedkeurend knikken. 
Siphra glimlacht van oor tot oor. 
“Ik ben zo blij met deze metamor-
fose en ook enorm trots op mijn 
team. We zijn maar anderhalve 
week dicht geweest. Er is zo hard 
gewerkt.”

Openingsweekend 
Vanaf 9 augustus is de winkel 
reeds open, maar aanstaande vrij-
dag en zaterdag (30 en 31 augus-
tus) staat de o�  ciële heropening 
gepland voor belangstellenden. 
Tijdens dit feestelijke openings-
weekend staat er natuurlijk kof-
� e met wat lekkers en een atten-
tie klaar. Tevens mogen alle klan-
ten, na aankoop, een ballon lek 
prikken en zo kans maken op ga-
ve prijzen, zoals kaarten voor NIK-
KIE in concert, kledingsets van di-
verse trendy merken, een comple-
te make-over en nog veel meer! 
Een goede reden om dit week-
end even bij deze prachtige win-
kel te gaan kijken en te snu� elen 
tussen merken als Nikkie, Nümph, 
Summum, Levi’s, Penn and Ink, 
Circle Of Trust, YAYA en Mosmosh. 
De najaarsmode in kleuren oker-
geel, bruin en andere herfsttinten 
hangt volop in de nieuwe rekken. 
Het geheel is stoer en sjiek tege-
lijk en de sfeer warm en huiselijk. 
Siphra tot slot: “Kom tevens naar 
de braderie volgende week za-
terdag. We hebben een kraam 
voor de winkel. En dan is er nog 
de najaarsmodeshow op 25 en 
26 september waar je je vanaf nu 
voor kunt aanmelden. Dus heel 
graag tot ziens!” Kijk op de web-
site www.siphrasstudio.nl of volg 
Siphra’s Studio via social media. 
De openingstijden zijn op maan-
dag van 13.00 tot 18.00 uur, van 
dinsdag tot en met donderdag 
van 10.00 tot 18.00, vrijdag tot 
20.00 uur en op zaterdag tot 17.00 
uur. Het adres is Zijdstraat 58. 
Door Miranda Gommans 

Op dinsdag 3 september met barbecue
Businessclub FC Aalsmeer: 
Stijl Masterclass 
Aalsmeer - De Businessclub FC 
Aalsmeer en haar leden Vane-
man Automotive en Gentlemens 
Place hebben het initiatief geno-
men om de zaterdag selectie van 
FC Aalsmeer een geweldige start 
van het nieuwe voetbalseizoen te 
geven door middel van het aan-
bieden van een Stijl Masterclass 
voor het voltallige team. Christi-
aan Sijnen, eigenaar van de mo-
dezaken Gentlemen’s Place in 
Aalsmeer en Amsterdam-Zuidas, 
raakte getriggerd door de wer-
king van hersenen, van zintuigen, 
van communicatie. Hij bestudeer-
de deze en ontdekte hoe uiterlijk 
én gedrag bepalend zijn voor an-
dermans eerste oordeel. Hoe se-
rieus je wordt genomen. Of ie-
mand je vertrouwt. Met je in zee 
wil. Zakelijk of privé. Maar juist 
ook in de sport en als team! In de 
Stijl Masterclass legt hij - met we-
tenschap en humor uit - hoe an-
deren tegen de spelers, als indivi-
du en als team aankijken en regi-
streren en of het beeld dat ande-

ren van hen hebben, matcht met 
hoe zij willen overkomen. 
De Stijl Masterclass vindt plaats in 
de showroom bij Frank Vaneman 
Automotive aan de Witteweg 6. 
Voorafgaand aan deze Master-
class verzorgen zij een gezellige 
barbecue! 
Dit ‘Meer voor Ondernemers’ 
event is het eerste event van de 
Businessclub FC Aalsmeer in het 
seizoen 2019 – 2020. Hierbij wor-
den leden, sponsoren van FC 
Aalsmeer en (nadrukkelijk) ook 
andere belangstellenden en ge-
interesseerden van harte uitge-
nodigd voor deze inspireren-
de avond op dinsdag 3 septem-
ber. Van 18.00 tot 18.30 uur is 
de inloop, tussen 18.30 en 19.30 
gaat de barbecue aan en de Stijl 
Masterclass is van 19.30 tot rond 
21.00 uur. Aanmelden is verplicht 
en dit kan tot 30 augustus aan-
staande middels een mail naar 
bcaalsmeer@gmail.com (onder 
vermelding van naam, aantal per-
sonen en organisatie).

Zegels sparen loont!
Vereniging Bloemenzegels 
geeft cadeaubonnen weg
Aalsmeer - Twintig spaarders 
hebben een cadeaubon ter waar-
de van 10 euro ontvangen van de 
Aalsmeerse Vereniging van Bloe-
menzegelwinkeliers: M.P. Bartels 
uit Kudelstaart, A.J. van Belzen 
uit Kudelstaart, A. Dorrestein uit 
Aalsmeer, J. Holle uit Aalsmeer, J. 
Jongkind uit Kudelstaart, H. van 
Leeuwen uit Aalsmeer, J. van der 
Luit uit Hoofddorp, W. Mensink 
uit Aalsmeer, A. Meijer uit Hoofd-
dorp, familie Meyer uit Aalsmeer
L.J. Millenaar uit Aalsmeer, me-
vrouw Van Oorde-Eveleens uit 

Aalsmeer, J.A. Pannekoek uit 
Aalsmeerderbrug, R. Schouten uit 
Aalsmeer, M. Smith uit Aalsmeer, 
H. Smits uit Aalsmeerderbrug, 
T. Stricken uit Rijsenhout, V. To-
mic uit Aalsmeer, P. Wijtsma uit 
Aalsmeer en Y. Vester uit Ku-
delstaart. Het loont om bloemen-
zegels te sparen: Vraag er om, u 
heeft er recht op! Bovenstaande 
spaarders doen ook nog mee bij 
de trekking aan het einde van het 
jaar voor de verloting van de au-
to: een KIA Picanto in samenwer-
king met autodealer F. Vaneman.

Celieplant megasponsor
John Celie trouwe fan van 
Vuur en Licht op het Water

Aalsmeer - Zittend onder een 
groot portret van zijn vader moet 
John hard lachen om de vraag 
waarom zijn naam niet terug te 
vinden is in Aalsmeerse stam-
boomboeken: “Dat antwoord 
is heel simpel, ik kom uit Vinke-
veen. Mijn vader was daar kwe-
ker en daar ben ik opgegroeid.” 
Inmiddels woont en werkt John 
in Aalsmeer en is hij een succes-
volle ondernemer en een beken-
de naam. Zijn bedrijf Celieplant 
bestaat dit jaar 25 jaar en groei-
de onder zijn leiding uit tot voor-
aanstaand leverancier van tuin- 
en kamerplanten aan grootwin-
kelbedrijven in heel Europa. Zijn 
bedrijf koopt in bij vaste telers en 
zorgt ervoor dat de planten het 
winkelschap in perfecte conditie 
bereiken. Daarvoor is jarenlange 
ervaring en grote kennis van de 
markt vereist. 

‘Groene’ bedrijfsvoering
John: “We doen dat als koploper 
op het gebied van ‘groene’ be-
drijfsvoering, daar ben ik heel 
trots op.” Inmiddels is het be-
drijf uitgebreid met Bouquetnet, 
Bloominess en Greenpackers zie: 
www.groenland-bv.nl. “Onze ge-
bouwen zijn van recyclebaar be-
ton. Op het dak liggen ruim 4.400 

zonnepanelen die de energiebe-
hoefte dekken. Afvalwater wordt 
gezuiverd en hergebruikt. Mede-
werkers krijgen onder werktijd 
in de inpandige sportschool een 
uur personal training en coaching 
van het Kaizen Gym team om � t te 
blijven. Auto’s zijn elektrisch. We 
willen andere ondernemers inspi-
reren om zich hier ook meer in te 
verdiepen, dat vind ik belangrijk.”

Spraakmakend evenement
John omschrijft zichzelf als een 
open boek, iemand die veel vrij-
heid aan anderen in het werk 
geeft en die graag deelt. Dat laat-
ste blijkt uit zijn steun aan ver-
schillende goede doelen. Maar hij 
is ook al jarenlang trouwe spon-
sor van Vuur en Licht op het Wa-
ter: “Verbinden vind ik mooi en 
dat is wat dit evenement duidelijk 
doet. Het is een spraakmakend 
evenement met een regionale 
uitstraling. En het knappe vind ik 
dat juist in de economische crisis-
jaren Vuur en Licht op het Water 
zich positief is blijven ontwikke-
len. Héél Aalsmeer en omgeving 
geniet ervan.”

Afsluiting jubileumjaar
Zeven jaar geleden vroeg John 
zijn vrouw Ingrid Olij op zijn 
boot ten huwelijk op de avond 
van Vuur en Licht op het Wa-
ter, aan het begin van het vuur-
werk. Samen met de door hen 
uitgenodigde gasten komen In-
grid en John nu op 7 september 
het 25-jarig bestaan als afslui-
ting van een prachtig jubileum 
jaar nog eens vieren bij de Water-
toren na een spetterend winter-
feest eerder dit jaar.  Een parkeer-
plaats hoeft er voor hen niet ge-
regeld te worden. Ze komen lek-
ker op de � ets.

Help cacaoboeren en 
koop Fairtrade chocolade
Aalsmeer - Stel je voor dat je el-
ke dag voor de keuze staat: wel-
ke maaltijd moet ik vandaag over-
slaan? Of wie van mijn kinderen 
kan naar school en wie moet thuis-
blijven om mee te helpen op het 
land? Miljoenen boerengezinnen 
in cacao-producerende landen, 
zoals Ghana en Ivoorkust, hebben 
daar iedere dag mee te maken. 
Wist je dat 70% van alle cacao uit 
deze landen komt? De cacaoboe-
ren leven in armoede ondanks het 
harde werk dat ze verrichten. Ook 
de Fairtrade gecerti� ceerde ca-
caoboeren verdienen vaak minder 
dan de door de Wereldbank ge-
stelde armoedegrens. Slechts 7% 
van de Fairtrade gecerti� ceerde 
cacaoboeren in Ivoorkust verdient 
een leefbaar inkomen. Maar, ze zijn 
nog altijd beter af dan via de re-
guliere markt waarin cacao tegen 
bodemprijzen verhandeld wordt. 
Fairtrade gaat namelijk het meest 
ver van alle certi� ceringssystemen 
in het beschermen van het boeren-

inkomen. Daarnaast geldt bij Fair-
trade een vaste premie, die de boe-
renorganisaties van hun afnemers 
ontvangen bij verkoop van hun ca-
caobonen onder Fairtrade voor-
waarden. Er wordt door de boe-
ren op democratische wijze beslo-
ten hoe deze premie wordt inge-
zet voor projecten op sociaal, mi-
lieu of economisch gebied. Om de 
armoede echt te bestrijden heeft 
de wereld een betere prijs voor ca-
cao nodig, zodat al die gezinnen in 
West-Afrika een menswaardig be-
staan kunnen opbouwen. Samen-
werking is daarbij uitermate be-
langrijk. Wat consumenten kunnen 
doen? Let op het Fairtrade keur-
merk dat op chocolade in jouw su-
permarkt staat. Door deze chocola-
de te kopen, steun je het werk om 
cacaoboeren in staat te stellen om 
toe te werken naar een leefbaar in-
komen. Meer informatie? Neem 
dan contact op met de Werkgroep 
Fairtrade Gemeente Aalsmeer via 
e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl.
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Sparen met Hoogvliet voor 
theatervoorstellingen
Aalsmeer - Klanten van super-
markt Hoogvliet kunnen vanaf 28 
augustus sparen voor het twee-
de kaartje gratis voor diverse the-
atervoorstellingen, geschikt voor 
de hele familie. De voorstellin-
gen van onder andere Doorn-
roosje De Musical, Peppa Pig, 
Brandweerman Sam Live en Fien 
& Teun zijn te boeken bij verschil-
lende theaters in het marktge-
bied van Hoogvliet. Klanten krij-
gen een spaarzegel bij iedere 10 
euro aan boodschappen en bij 

geselecteerde aanbiedingen. Met 
tien spaarzegels is de spaarkaart 
vol en ontvangt men bij de kassa 
in de Hoogvliet supermarkt een 
actievoucher. Via de website van 
Hoogvliet boekt men vervolgens 
heel eenvoudig een voorstelling 
naar keuze. 
De spaarzegels worden uitgege-
ven tot en met dinsdag 8 oktober 
aanstaande. Alle informatie en de 
actievoorwaarden zijn te vinden 
op www.hoogvliet.com/theater-
weken.

Kapsalon Qnipsels: Van 
‘oud’ naar straks nieuw
Aalsmeer - “Ik vind het huidige 
pand nog steeds leuk, maar het 
is helaas niet toekomstbesten-
dig. Ik zal je de details besparen, 
maar een dak wat aan vervanging 
toe is en muren die niet te isole-
ren zijn, maakt nieuwbouw de 
beste optie. Daarnaast vind ik het 
tussen de twee panden die er nu 
staan ook niet meer tot zijn recht 
komen”, aan het woord Jeannette 
Westerwal-Boonstra, eigenaresse 
van kapsalon Qnipsels en van het 
witte pand aan de Stationsweg 4. 
Twee jaar is gewerkt aan een plan 
voor nieuwbouw en nu lijkt bin-
nenkort aangevangen te kunnen 
worden. “Wij hadden oorspron-
kelijk gehoopt, ook om de over-
last zo veel mogelijk te beperken, 
gelijk met de nieuwbouw van de 
Lidl te kunnen bouwen, maar dat 

is door alle onderzoeken en be-
nodigde overleggen helaas niet 
gelukt”, gaat Jeannette verder. De 
nieuwbouw bestaat uit een win-
kel en zes bovenwoningen. “We 
proberen een zo groen mogelijk 
pand te realiseren. Ik hoop met 
deze ontwikkeling een bijdrage 
te leveren aan de Aalsmeerse ge-
meenschap door in het centrum 
extra woningen te realiseren voor 
één en twee huishoudens.” 

Jeannette wil tot slot benadruk-
ken dat kapsalon Qnipsels abso-
luut niet gaan verdwijnen. “Voor 
nu zitten we nog in ons oude 
pandje, tijdens de nieuwbouw 
betrekken we een tijdelijk onder-
komen en daarna hopen we onze 
klanten te mogen verwelkomen 
in ons nieuwe, moderne pand.” 

Plan waar het gaat om werkgeluk
Rachel: Mooi voorbeeld voor 
toekomstige Zaailingen 
Aalsmeer - Zaailing worden hoe 
doe dat? Eigenijk vrij eenvoudig! 
Je hebt een plan, van dat plan 
weet en voel je dat het klopt. 
Maar je weet ook dat je best nog 
wat hulp kunt gebruiken wat be-
treft Sales, social media en wat er 
allemaal komt kijken bij het star-
ten van een eigen bedrijf. Want 
daar heb je nog net iets te wei-
nig kaas van gegeten. Personal 
training kan ook nooit kwaad om 
je verder op weg te helpen. Dan 
hoor of lees je over ZAAI - een 
coachtraject dat je gratis wordt 
aangeboden door de gemeente 
Aalsmeer, Rabobank regio Schip-
hol en Ondernemend Aalsmeer - 
dat wekt je belangstelling. Je gaat 
kijken en luisteren naar de kick o� 
avond, hoort daar over zaken die 
je aanspreken en je meldt je aan. 
Vervolgens bereid je een pitch 
voor die wordt beluisterd door 
een coach, de project organisa-
tor en een ondernemer. Dat is na-
tuurlijk best een spannend mo-
ment maar als je een eigen on-
derneming wil starten dan schuw 
je uitdagingen niet. 

Analyses en workshops
Rachel Hondius-Barnes pakte in 
2018 de handschoen op en pre-
senteerde zich bij ZAAI met een 
plan waar het gaat om werkge-
luk. In 2020 bestaat de helft van 
de werkende bevolking uit young 
professionals. Het is echter nu al 
duidelijk dat het aantal burn-
outs in deze groep schrikbarend 
groeit. Terwijl de behoefte aan 
geluk veel groter is geworden. 
Rachel kent een techniek - E.F.T. 
Emotional Freedom Techniques 
- waardoor zij mensen leert zelf 
de regie weer te gaan hanteren. 
Dat doet zij aan de hand van EFT, 
een talenten analyse en via work-
shops. Tijdens haar goed voorbe-
reide pitch vertelde zij dat zij ook 
yoga lessen gaf. Haar verhaal pas-
te heel goed in het pro�el van 
ZAAI. Toch had de ondernemer 
Hugo van Luling - één van de pa-
nelleden - een opmerking; “Kijk 
of je je niet kan focussen op één 
ding.” Ook tijdens de latere perso-
nal coaching binnen het ZAAI tra-
ject - gegeven door Anja de Die 
- kwam naar voren dat op twee 
paarden wedden wellicht toch 
niet zo handig was. Rachel heeft 
deze woorden ter harte geno-
men. Zij ging zich toeleggen op 
het coachen. En dat bracht haar 
in een succesvolle stroomversnel-
ling. Zij is nu verbonden aan het 
Loopbaan Adviescentrum Neder-
land dat deel uit maakt van het 
NCOI. Daar komen onder andere 
ondernemers op af die met subsi-
die van het Rijk een coachtraject 
kunnen doorlopen. Rachel is als 
ZZP-er één van de coaches. D

De tweede opdrachtgever is 
een detacheringsbureau voor 
young professionals. Als interne 
coach behandelt zij onder andere 
vraagstukken als: Hoe kan ik mij 
zichtbaarder maken; E�ectiever 
communiceren; Hoe kan ik van-
uit eigen kracht mijn talent op-
timaal inzetten; Welk inzicht heb 
ik nodig om leidinggevende te 
kunnen worden; Waarom doe ik 
de dingen zoals ik deze doe? Aan 
de hand van voorbeelden - men-
sen moeten zich persoonlijk aan-
gesproken voelen - laat Rachel 
zien hoe je negatieve gebeurte-
nissen kan her-programmeren. 
Ook angsten zoals onder ande-
re spreekangst, vliegangst, faal-
angst, slaapproblemen en burn-
out, weet zij aan de hand van 
voorbeelden te transformeren tot 
een positief gevoel. 
“Mijn basis is mensen te helpen 
om hun eigen emoties te leren 
herkennen en erkennen, vervol-
gens deze op te lossen en ver-
der te kunnen met meer (werk) 
vreugde.” Op haar uitgebreide 
website www.rachelbarnes.nl 
staat nog veel meer informatie 
over haar werkwijze en toekom-
stige workshops. Sinds kort heeft 
Rachel een eigen praktijkruimte 
in de Studio’s van Aalsmeer. 

Vierde lichting ZAAI
De functie van ZAAI is met het 
succes van Rachel onomstreden 
bewezen en zij is zeker de enige 
niet. Soep Aalsmeer van Daniëlle 
Jonker, Budget Broodjes van Ar-
jan Verburg en Marcel Pannekoek 
Facilitair Inkoop Aalsmeer, zijn 
zomaar een paar andere voor-
beelden die hun succes ontlenen 
aan ZAAI. De kick-o� vindt ook dit 
jaar weer plaats in The Beach op 
19 september aanstaande. Op 1 
oktober is de de�nitieve sluiting, 
daarna worden de kandidaten 
uitgenodigd voor een persoonlij-
ke pitch en horen de kandidaten 
of zij gaan behoren tot de vierde 
lichting Zaailingen. 
Neem voor meer informatie con-
tact op met Kirsten Verhoef (pro-
ject organisator) via 0297-366182 
of stuur een mail naar kirsten@
syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Therapeutisch Centrum Oosteinder
Workshops mindfulness 
en familieopstellingen
Regio - Stress, piekergedachten 
en vastgeroeste (familie)patro-
nen. Dit zijn veel gehoorde symp-
tomen waar mensen last van kun-
nen hebben in deze jachtige tijd, 
waar steeds sneller en meer ge-
presteerd moet worden. Thera-
peutisch trainingscentrum Oos-
teinder heeft ten doel mensen 
met behulp van coaching, thera-
pie en trainingen te begeleiden 
om meer harmonie, rust en ge-
luk in hun leven te ervaren. Men-
sen die bovenstaande herkennen 
en die bereid zijn te werken aan 
hun ontwikkeling en bewuster 
in het leven willen staan, worden 
van harte uitgenodigd om een of 
beide workshops, die TCO organi-
seert de komende maand, te be-
zoeken. Hiervoor stelt YogAlet-
ta haar deuren in The Beach weer 
gastvrij open. Ervaar zelf of Mind-
fulness en/of familieopstellingen 
ook voor jou helpend kunnen zijn. 
De workshop Mindfulness is op 6 
september en de workshop Fami-
lieopstellingen op 13 september. 
Beiden beginnen om 19.30 uur en 
vinden plaats bij YogAletta@ the 
Beach. 

Workshop Mindfulness 
“Ik sta even stil, en dat is een he-
le vooruitgang, is mijn motto”, al-
dus Joke van der Zwaan, mind-
fulnesstrainer van Wings & Foo-
tprints. De eerste stap naar be-
wustwording is om te herkennen 
hoe je tot nu toe met stress en an-
dere ongemakken omgaat. Daar-
voor is het noodzakelijk eerst een 
pas op de plaats te maken, en dat 
hoeft maar heel kort, waardoor je 
even uit jouw automatische pa-
troon stapt. Op deze workshop 
zal je alvast mooie behulpzame 
tools meekrijgen om te leren hoe 
je dit kunt doen. Deze acht week-
se training mindfulness start 26 
september in TCO. 

Familieopstellingen 
Al enige jaren wordt in TCO te-
vens met veel succes de training 

LevensKunst gegeven. Familieop-
stellingen nemen een belangrijke 
plaats in deze training in. Lidwien 
van den Broek, trainer en coach: 
“De methodiek ‘Systemisch wer-
ken’ kan ons inzicht geven in hoe 
wij als individu verbonden zijn 
met verschillende groepen en/of 
systemen. Het eerste en belang-
rijkste systeem is dat waarin een 
kind wordt geboren: de familie. 
Door familieopstellingen kan heel 
goed zichtbaar gemaakt worden, 
of en hoe we zijn vastgelopen in 
dit systeem en oude patronen 
waar we last van hebben, kunnen 
leren loslaten.“ De nieuwe vier da-
gen plus één avond durende trai-
ning LevensKunst zal in TCO weer 
starten op 11 oktober. 
Ook ex-deelnemers van de trai-
ningen (bij TCO of elders) wor-
den van harte uitgenodigd om de 
workshops te komen bezoeken 
ter voeding van het zaadje dat ze 
eerder al geplant hebben. En dit 
is voor hen ook een mooie gele-
genheid om vrienden, familiele-
den of collega’s mee te nemen 
om kennis te laten maken met de-
ze mooie zelfontwikkelingssyste-
men. Aanmelden voor de work-
shops en/of trainingen via: info@
tco-aalsmeer.nl of 0297-324757 
en via info@wingsandfootprints.
nl of 06-23861976. Kijk voor meer 
informatie op www.tcoaalsmeer.
nl of www.wingsandfootprints.nl.

Van links naar rechts: Joke, Marian-
ne en Lidwien, trainers van TCO.

Zaterdag op de Historische Tuin
Veiling bloemen, planten, 
groente en fruit
Aalsmeer - Zaterdag 31 augus-
tus staat weer een gezellige bloe-
men- en plantenveiling op het 
programma van de Historische 
Tuin. Traditiegetrouw is de laat-
ste zaterdag van de maand ge-
reserveerd voor deze veiling van 
bloemen, groente, fruit en plan-
ten van de Tuin. Om 15.00 uur 
trapt de veilingmeester af. Neem 
plaats op de koperstribune in 

de kleinste bloemenveiling van 
Aalsmeer en ervaar de spanning 
tijdens het veilproces. En passant 
vertelt de veilingmeester interes-
sante anekdotes. Bent u in staat 
tijdig op de knoppen te drukken? 
Daag uzelf uit en kom langs. Uw 
entreekaartje geeft toegang tot 
de veiling. De Historische Tuin is 
bereikbaar via de ophaalbrug bij 
het Praamplein in het Centrum.

Vanaf het najaar weer actief
Cursussen en workshops 
bij Groei & Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Na een prachtige zo-
mer beginnen in september de 
cursussen en workshops weer bij 
Groei & Bloei Aalsmeer. Zo start 
op donderdagavond 12 septem-
ber het bloemschikken voor ge-
vorderden en beginners. In de 
beginnerscursus wordt in drie 
gezellige avonden de beginse-
len van het bloemschikken ge-
leerd. De gevorderden, eveneens 
drie lessen, kopen zelf hun bloe-
men in en werken hiermee, on-
der begeleiding van een ervaren 
bloemenarrangeur, een opdracht 
uit.  Op donderdagavond 19 sep-
tember begint een keramiek cur-
sus van tien lessen. Er wordt op 
een ontspannen manier de be-
ginselen van het pottenbakken 
op een draaischijf geleerd, afge-
wisseld met handvormen. De cur-
sus mandenvlechten staat ook op 
het programma. Deze start don-
derdagavond 26 september en 
bestaat uit tien lesavonden.
Op donderdagavond 10 oktober 
wordt een workshop vilten voor 
beginners georganiseerd. Scha-
penwol, water en zeep zijn de 
basismaterialen. Met je handen 
wrijf je de wol tegen elkaar tot 
vilt. Daarna vorm je het vilt om 
een tempex vorm. Je zult versteld 
staan van het resultaat.
Donderdagavond 17 oktober 
vindt de jaarlijkse najaarswork-
shop weer plaats. Met allerlei 
bessen en ander moois dat de na-
tuur in het najaar te bieden heeft 

wordt een mooie krans draaien.    
Een oude vertrouwde activiteit 
op de agenda van Groei & Bloei is 
het vullen van een pot met voor-
jaarsbollen. Dit gaan cursisten op 
donderdagavond 7 november 
doen. Deze avond wordt een pot 
gevuld met bollen en deze wordt 
beplant met winterharde violen. 
In het voorjaar kan genoten wor-
den van een pot vol bloemen. 
Ook het kerstschikken mag dit 
jaar niet ontbreken. Dit jaar wordt 
op donderdagavond 12 decem-
ber een mooi klassiek kerststuk 
gemaakt. Donderdagavond 16 ja-
nuari 2020 lijkt nog ver weg. Maar 
deze avond gaat op een creatie-
ve manier een vogelvoederplaats 
gemaakt worden.
Groei & Bloei is een vereniging 
zonder winstoogmerk. Hierdoor 
kunnen deze cursussen en work-
shops aangeboden worden te-
gen scherpe prijzen. Leden van 
Groei & Bloei genieten korting 
op cursussen en workshops en 
tal van andere activiteiten. Kijk 
voor meer informatie over boven-
staande cursussen, workshops 
en alle andere activiteiten op de 
website www.groei.aalsmeer.nl. 
Voor aanmelden en verdere infor-
matie kan ook contact opgeno-
men worden met Esther Straat-
hof via de mail op groeienbloei-
cursus@gmail.com of bel 0297-
344237. Aanmelden onder ver-
melding van naam, telefoonnum-
mer en mailadres.

Al 25 jaar hand- en spandiensten
Kwieke vrijwilliger op 
de Geitenboerderij

week hand- en spandiensten ver-
richt bij de Geitenboerderij in het 
Amsterdamse Bos. Bij de Geiten-
boerderij zijn ze heel blij met zo’n 
trouwe vrijwilliger, die nooit te be-
roerd is om een klusje op zich te 
nemen, helpt met het melken, 
de kippen verzorgt en de moes-
tuin onderhoudt. En dan moet 
hier nog bij vermeld worden dat 
Gerard zo’n vijf keer per week op 
de tennisbaan te vinden is. Daar 
laat hij nog menig clubgenoot al-

le hoeken van het veld zien. Ja-
renlang was hij ook nog voorzit-
ter van de klaverjasclub in Ku-
delstaart. Wie deze energieke man 
op de boerderij aan het werk ziet, 
weet dat hij dit nog menig jaartje 
hoopt te doen. Aanstaande zater-
dag 31 augustus rijdt Gerard naar 
de Geitenboerderij om zijn feest-
je vieren. Althans als hij op tijd zijn 
rijbewijs verlengd krijgt, want hij 
wacht al sinds maart op de verlen-
ging van dit document.

Kudelstaart -  Gisteren heeft Ge-
rard Pouw uit Kudelstaart zijn ne-
gentigste verjaardag gevierd. 

Op zich geen wereldschokkend 
nieuws, ware het niet dat hij al vijf-
entwintig jaar lang, drie keer per 

Elke donderdag en vrijdag
Jongerencentrum The Gate 
weer open na zomerstop
Aalsmeerderbrug - Jongeren-
centrum The Gate is na een zo-
merstop vanaf donderdag 29 au-
gustus wekelijks weer open op de 
donderdag en vrijdag van 15.00 
tot 20.00 uur. Kom een keertje 
binnenlopen als je tussen de 12 
en 18 jaar bent! The Gate is een 
gezellige jeugdruimte waar jon-
geren welkom zijn voor een pot-
je tafelvoetbal, vrienden kun-
nen ontmoeten of kunnen chil-
len. Ook zijn er altijd leuke activi-
teiten, zoals FIFA, poolen, gamen 
en meer. Wil je op de hoogte zijn 
van de laatste activiteiten? Kijk 
dan op Instagram van The Gate 

Aalsmeerderbrug. The Gate is ge-
vestigd aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug en is een initia-
tief van de Levend Evangelie Ge-
meente en Teen Challenge. 
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Avond- en nachtdienst politie
Controle, achtervolging 
en inbeslagname
Aalsmeer  - Op zaterdag 24 au-
gustus tussen kwart over twee 
en drie uur in de nacht besloten 
agenten een opvallend gepar-
keerde auto in de Meertrosstraat 
(bij de Lijnbaan) te controleren. 
Op het moment dat de agen-
ten uitstapten en richting de Ja-
guar uit 2001 liepen, renden er 
plots drie personen uit. De man-
nen renden weg richting de Ou-
de Spoordijk. 
De agenten hebben de achter-
volging ingezet, maar twee van 
hen wisten te ontkomen door in 
het water te springen en weg te 
zwemmen. Besloten werd de in-
houd van de auto nader te on-
derzoeken. In de Jaguar werden 
enkele mobiele telefoons aange-

tro�en, evenals heel veel stukken 
gereedschap, waaronder ijzerza-
gen. Alle spullen zijn uit de au-
to gehaald en in beslag geno-
men. Daarna is de Jaguar op spo-
ren onderzocht en deze zijn vei-
lig gesteld. Gelukkig maar, want 
terwijl de agenten een tweede 
zoektocht hielden, is waarschijn-
lijk de derde persoon terug ge-
komen om de auto op te halen, 
want bij terugkomst was de Ja-
guar verdwenen. De ‘zwemmers’ 
zijn niet meer aangetro�en. Het 
onderzoek naar de drie verdach-
ten is in volle gang. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Op 4 september in Historische Tuin
Inloop over vervanging 
Aardbeienbrug
Aalsmeer - De Aardbeienbrug op 
de Uiterweg gaat vervangen wor-
den door een replica. De werk-
zaamheden hiervoor starten op 
23 september en zijn, als een en 
ander volgens planning verloopt, 
binnen zes maanden afgerond. 
Er wordt geprobeerd zoveel mo-
gelijk rekening te houden met de 
belangen van bewoners, onder-
nemers en recreanten, maar over-
last vanwege een dergelijk pro-
ject in een drukke doodlopende 
weg valt niet te voorkomen.

Om alle omwonenden en belang-
stellenden op de hoogte te hou-
den van de ontwikkelingen wordt 
op woensdag 4 september een 
inloopavond georganiseerd van 
19.00 tot 21.00 uur in de Histori-
sche Tuin aan de Uiterweg 32 (in-
gang Praamplein). Medewerkers 
van de gemeente en aannemer 
H. van Steenwijk BV zijn aanwe-
zig om de werkzaamheden toe te 
lichten en vragen te beantwoor-
den. Kijk voor meer informatie 
op: www.aalsmeer.nl..

Buitenbrandje 
in Cactuslaan

Aalsmeer - Op maandag 26 
augustus rond tien uur in de 
avond is de brandweer van 
Aalsmeer gealarmeerd voor 
een buitenbrand aan de Cactu-
slaan. Een berg tuinafval bleek 
vlam te hebben gevat. De 
brandweer heeft de HD-straal 
ingezet en had het vuur snel 
onder controle.

Toestemming 
voor 

aanhouding
Aalsmeer - De man die vori-
ge week 14 augustus in de Lin-
naeuslaan werd gecontroleerd 
en waarbij spullen in een au-
to zijn aangetro�en die moge-
lijk van diefstal afkomstig zijn, 
is niet aangehouden. In het be-
richt vorige week stond abusie-
velijk vermeld dat deze 34-jari-
ge man zonder vaste woon- of 
verblijfplaats in de boeien was 
geslagen. De O�cier van Justi-
tie, heeft wel toestemming ver-
leend in deze zaak tot aanhou-
ding buiten heterdaad. De man 
staat dus gesignaleerd voor de 
zaak. De politie is op zoek naar 
hem. Er zijn wel diverse spullen 
in beslag genomen. Het onder-
zoek is nog in volle gang.

Onbekende klusjesman 
aan de deur? Zeg nee!
Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
21 augustus is een oudere vrouw 
in Kudelstaart benaderd door een 
klusjesman. De man belde aan bij 
haar woning en bood aan de tuin 
op te willen knappen. De vrouw 
vertrouwde het niet helemaal en 
vroeg wat de tuinbeurt haar zou 
gaan kosten. Het was een be-
hoorlijk hoog bedrag, waarop de 
vrouw zei dit niet in huis te heb-
ben. De ‘tuinman’ antwoordde 
dat zij geld kon gaan trekken bij 
de bankautomaat in het winkel-
centrum en dat hij in haar huis 
zou blijven wachten. Dit leek de 
vrouw niet zo’n goed idee en 
heeft het aanbod afgeslagen. 
Hierop is de man weggegaan.
De vrouw belde hierna de Meer-

bode en natuurlijk is haar verteld 
dat ze beter aangifte kan doen 
bij de politie. Er is weliswaar niets 
gebeurd, maar het verleden leert 
dat er nogal eens inwoners zijn 
opgelicht door klusjesmannen, 
die het geld aannamen, zeiden 
de volgende dag terug te zullen 
komen en vervolgens niet meer 
kwamen opdagen of die na de 
klus meer geld opeisten. Ga dus 
niet zomaar in zee met een ‘on-
bekende’ klusjesman. Beter is om 
een gespecialiseerd bedrijf in te 
huren. 
Ook in Kudelstaart of Aalsmeer 
benaderd door een tuinman of 
klusjesman aan de deur? De poli-
tie hoort het graag via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.

Botbreuken na aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 23 augus-
tus heeft om elf uur in de och-
tend een aanrijding plaatsgevon-
den op de Machineweg. Een au-
to en een motor zijn met elkaar 
in botsing gekomen. De motorrij-
der kwam hierbij ten val en is per 
ambulance naar het ziekenhuis 

gebracht. Hier bleek de 78-jarige 
motorrijder uit Amsterdam een 
gebroken been en gebroken rib-
ben te hebben. De bestuurster 
van de auto, een 31-jarige vrouw 
uit Uithoorn, is met de schrik vrij 
gekomen. 
Foto: Marco Carels

Scooter diefstal 
voorkomen!

Aalsmeer - Op vrijdag 23 au-
gustus heeft een inwoner voor-
komen dat een brom�ets werd 
gestolen uit de Sportlaan. 
Rond vijf uur in de middag zag 
de man twee getinte jongens 
bij de brommer staan. Omdat 
hij het niet vertrouwde is hij 
blijven staan en hier waren de 
twee dieven niet van gediend. 
Ze zijn op de vlucht geslagen 
en hebben zich niet meer laten 
zien. De man was net op tijd. 
De sloten waren al uit de scoo-
ter gesloopt. Er is nog gezocht 
naar de daders, maar de twee 
zijn niet meer aangetro�en.

Fiets gestolen
Regio - Op maandag 26 augus-
tus is tussen zeven uur en half 
acht ‘s avonds een elektrische 
�ets gestolen vanaf de Stati-
onsweg. De eigenaar had het 
rijwiel neergezet voor het rek 
bij de supermarkt. De elektri-
sche �ets is van het merk Spar-
ta, is grijs van kleur en is voor-
zien van twee zwarte �etstas-
sen. Het serienummer eindigt 
op 014. Iemand iets gezien? 
De politie hoort het graag via 
0900-8844.

Scooter retour
Aalsmeer - Op vrijdag 23 au-
gustus rond tien uur in de och-
tend is op het Praamplein een 
gestolen scooter aangetro�en. 
De politie werd gealarmeerd 
en er is een onderzoek inge-
steld. De scooter bleek de dag 
ervoor te zijn gestolen vanaf 
de Overtoom in Amsterdam. 
De eigenaar is in kennis ge-
steld en heeft laten weten zijn 
scooter snel te zullen ophalen. 

Sloep gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 20 au-
gustus is tussen half twee en 
half vier in de nacht een sloep 
gestolen bij een jachthaven 
aan de Oosteinderweg. De An-
taris 570 is blauw van kleur, 
heet ‘Shaloom’ en is voorzien 
van de plaatsnaam Leeuwar-
den. Het serienummer eindigt 
op 999. Wie meer informatie 
heeft, de sloep heeft zien lig-
gen of varen wordt verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Traumaheli bij watertoren 
voor e onde fietser
Aalsmeer - Wie zondag 25 au-
gustus vroeg was opgestaan om 
te gaan varen of om te gaan zon-
nen op het Surfeiland heeft vast 
rond tien uur met open mond 
staan kijken naar het spektakel 
nabij de watertoren aan de Ku-
delstaartseweg.
De traumahelikopter landde vlak-
bij de trots van Aalsmeer. De re-
den was, zoals meestal als de 
traumahelikopter wordt ingezet, 
minder leuk. Een �etser was le-
lijk ten val gekomen. Mogelijk is 
de �etser onwel geworden. Een 
stel dat achter de 59-jarige man 
uit Aalsmeer reed, heeft verklaard 

dat de man plots van zijn �ets 
viel en hard met zijn hoofd op de 
stoeprand klapte. De politie en 
de ambulancedienst waren snel 
ter plaatse. Vanwege de ernst van 
het letsel werd de trauma-heli-
kopter opgeroepen en is door de 
arts eerste hulp verleend. De �et-
ser is hierna met spoed naar het 
ziekenhuis gebracht. Al met al is 
het letsel meegevallen, de vol-
gende dag heeft de inwoner zijn 
�ets opgehaald bij het politiebu-
reau, alwaar het rijwiel tijdelijk 
was gestald om diefstal te voor-
komen. 
Foto’s: Marco Carels

Bijzondere zonnebloem
Rijsenhout - De zomerwedstrijd 
tuinen en dieren is voorbij, maar 
deze foto verdient wel een plaats-
je in de krant. Een zonnebloem 
met liefst achttien knoppen. De-
ze bijzondere zonnebloem staat 

in de tuin van de familie Alderden 
in Rijsenhout. 
Klaar met bloeien is de zonne-
bloem nog niet. Er komen zelfs 
nog steeds knoppen bij. Best bij-
zonder, toch?!

“Blij dat ik hier geweest ben”
CDA Tweede Kamerlid 
op bezoek in Aalsmeer
Aalsmeer - In de week dat mi-
nister Van Nieuwenhuizen naar 
Aalsmeer kwam om met onder-
nemers en inwoners in gesprek 
te gaan over de ontwikkeling 
van luchthaven Schiphol, kwam 
ook Tweede Kamerlid Amhaouch 
(CDA) langs in Aalsmeer. Het Ka-
merlid bleef een nacht slapen en 
ging de volgende ochtend langs 
bij mensen die hinder ervaren 
van Schiphol. Ook was hij op be-
zoek bij de Dutch Flower Group 
om daar met CEO Marco van Zij-
verden over Schiphol te spreken. 
Amhaouch: “Het Schipholdos-
sier is complex, binnen de Euro-
pese regelgeving proberen we 
zo maximaal mogelijk te sturen 
op kwaliteit en duurzaamheid en 
dat is niet makkelijk, tegelijkertijd 
willen we dat de sector ook levert 
en de hinder echt gaat beperken.”

Nooit meer stil
Het Kamerlid heeft ’s nachts tij-
dens zijn verblijf in Aalsmeer de 
vliegtuigen duidelijk gehoord. 
Een goede ervaring om de vol-
gende ochtend in gesprek te gaan 
met mensen die dagelijks enkele 
honderden vliegtuigen over hun 
dak krijgen. Leden van de loka-
le CDA-fractie Dirk van Willegen 
en Ton Harte namen het Kamer-
lid op sleeptouw door Aalsmeer 
en Kudelstaart. Ook leden van de 
CDA-fractie van Provinciale Sta-
ten sloten bij het bezoek aan. Zo 
sprak hij met verschillende men-
sen aan de Aalsmeerderweg over 
de toename van vliegtuigen van 
de afgelopen jaren. “Opvallend 
is het om te horen dat veel men-
sen hier al heel lang wonen en tot 
een aantal jaar geleden eigen-
lijk geen probleem met de na-
bijheid van Schiphol hebben ge-
had. Het is nu vooral de hoeveel-
heid vluchten waardoor het voelt 

alsof het nooit meer stil is”, aldus 
Amhaouch. Ook sprak hij met in-
woners over de isolatiemaatrege-
len die in veel gevallen verouderd 
zijn en niet (meer) voldoen. Daar-
naast bezocht hij de zogenaam-
de sloopzone waar hij met om-
wonenden sprak over veiligheid 
en ruimtelijke beperkingen.

Aan plafond
Het tweede deel van de ochtend 
stond in het teken van een be-
zoek aan de Dutch Flower Group, 
waar de delegatie sprak met CEO 
Marco van Zijverden. De oproep 
van de ondernemer aan het Ka-
merlid was duidelijk: “Als onder-
nemer moet ik altijd keuzes ma-
ken, zeker wanneer ik qua groei 
aan mijn plafond zit. Datzelfde 
geldt voor de luchtvaart: maak 
keuzes, stoot vluchten die eco-
nomisch niet interessant zijn af 
en zorg dat je op die manier kwa-
litatief groeit in plaats van alleen 
maar meer vliegbewegingen re-
aliseren.”

Eensgezind
Dirk van Willegen gaf Kamerlid 
Amhaouch nog mee dat dit wel-
iswaar een bezoek van een CDA-
delegatie is, maar dat de voltalli-
ge gemeenteraad eensgezind is 
als het gaat om Schiphol. Amha-
ouch was onder de indruk: “Het 
is goed om te zien dat men in 
Aalsmeer zo eensgezind optrekt 
rondom het Schipholdossier. Zo-
wel raad als college zijn zichtbaar 
en hebben een duidelijke agen-
da neergelegd. Wethouder Van 
Duijn heeft richting minister en 
Kamer vaak de oproep gedaan 
om langs te komen, te blijven sla-
pen, met mensen in gesprek te 
gaan en vooral zelf te ervaren. Ik 
vond dat een goede oproep en 
ben blij dat ik hier geweest ben.”
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De Broekriem in de Bibliotheek
Inspirerende meetings 
voor werkzoekenden
Amstelland - Het vinden van een 
baan is voor starters en mensen 
met weinig ervaring in sollicite-
ren vaak een hele uitdaging. De 
Broekriem is een vrijwilligersor-
ganisatie opgericht voor en door 
collega baanzoekers. Het doel is 
samen met elkaar te kijken naar 
waar je tegenaan loopt bij het 
zoeken naar een baan en hoe je 
hier sneller succesvol in wordt. 
In samenwerking met de Biblio-
theek Amstelland organiseert de 
Broekriem maandelijks bijeen-
komsten voor werkzoekenden. 
Tijdens elke bijeenkomst staat 
er een onderwerp centraal waar-
mee je bijvoorbeeld je sollicita-
tie skills kunt verbeteren of je po-
sitionering op social media kunt 
versterken. Daarbij geven de bij-
eenkomsten je de kans om je net-
werk �ink uit te breiden en om de 
ervaringen van anderen te be-
spreken. Zoek jij wel op de goe-
de manier? Ben je eigenlijk wel 
aan het zoeken in de richting die 
het beste bij je past? Dit zijn vra-
gen waarover je met elkaar in ge-
sprek gaat en die jou kunnen hel-
pen bij het zetten van de volgen-

de stap in jouw carrière. Op de 
website van de Bibliotheek www.
debibliotheekamstelland.nl kun 
je maandelijks zien welk onder-
werp er centraal staat. Op woens-
dag 4 september wordt jouw CV 
onder de loep genomen. Tijdens 
deze inspirerende netwerkbij-
eenkomst ga je samen met ande-
re deelnemers aan de slag om je 
cv te verbeteren. Je leert je kern-
kwaliteiten te benoemen, zodat 
je je cv scherper kunt maken. Ook 
leer je je cv logisch op te bouwen 
en de lay-out aantrekkelijker te 
maken. Een paar simpele aanpas-
singen zijn soms al genoeg om je 
te onderscheiden van jouw con-
currentie en je weet nooit welke 
interessante netwerkmogelijkhe-
den je tegen het lijf loopt.

Praktische informatie
De maandelijkse bijeenkomst De 
Broekriem op woensdag 4 sep-
tember is van 10.30 tot 12.30 uur 
in Bibliotheek Stadsplein Amstel-
veen. Deelname is gratis en aan-
melden kan via e-mailadres info@
debibliotheekamstelland.nl of te-
lefonisch via 020-6414126.

Veiling, snuffelen en ruilen
Start nieuwe seizoen bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 2 sep-
tember houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer weer haar maan-
delijkse bijeenkomst in Het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 6. 
Na vele zonnige, warme en soms 
hete zomerse dagen willen ver-
zamelaars vast weer eens in de 
albums kruipen om te zien wel-
ke zegels er nog ontbreken. Een 
gastspreker voor deze avond is 
nog niet gevonden. Maar er zul-
len vast wel enkele scans met een 
toelichting worden vertoond. 
De avond begint om 20.00 uur, 
maar de zaal is al vanaf 19.15 uur 
open om te kijken wat er op de-
ze avond op de veiling, aan post-
zegels wordt aangeboden. Op 
de site www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl is de veilinglijst te 
vinden en zijn veel afbeeldingen 

te zien van zegels die deze avond 
geveild worden. Op de site is te-
vens het nieuwe clubblad te be-
wonderen met daarin een arti-
kel over Phlébologie, een me-
disch specialisme dat niet alleen 
op postzegels, maar ook in post-
stempels voorkomt. Verder zijn er 
veel nieuwe stokboeken met ze-
gels voor slechts 5 cent om in te 
snu�elen. Het is ook mogelijk om 
met eigen zegels te ruilen. Zoals 
gebruikelijk kunnen de nieuwtjes 
uit binnen- en buitenland bij de 
vereniging besteld worden, even-
als albumbladen, catalogus, etc. 
Dus maandag 2 september om 
20.00 uur naar Postzegelvereni-
ging Aalsmeer, in Het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Uiter-
aard is ko�e en een drankje ver-
krijgbaar in de zaal. 

Zondag laatste van het jaar!
Tuin Bram de Groote open
Uithoorn - Zondag is de laat-
ste openstelling van Tuin Bram 
de Groote van dit jaar. Op 1 sep-
tember kunnen bezoekers nog 
komen genieten van alles wat 
groeit en bloeit in de Tuin. De 
herfst is nog niet echt ingetreden 
dus er zijn nog volop zomerbloei-
ers, zoals Canadese guldenroede, 
herfstaster, kattenstaart en zeep-
kruid. Daarnaast zijn er planten 
die al met volgend jaar bezig zijn 
en dus vruchten en zaden dragen 
en dat heeft zeker ook zijn char-
me. Bijvoorbeeld echte judaspen-
ning, aronskelk, Gelderse roos, 
hazelaar. Ook de boomgaard 
hangt vol met heel veel soorten 
appels en peren.
Tuin Bram de Groote is nog op 
zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers met groene vingers. Kom 
zondag eens sfeer proeven en in-
formeer over een meeloopdag. 
Het is heerlijk en gezond één och-
tend in de week lekker buiten be-
zig te zijn en je leert al doende 
heel veel over de inheemse �ora. 
Elke woensdagochtend van ne-

gen tot twaalf werkt een groep 
van 13 tot 15 vrijwilligers in de 
Tuin en het is altijd gezellig.
Zondag 1 september van 13.00 
tot 16.00 uur wordt iedereen 
weer van harte welkom geheten. 
De Tuin Bram de Groote ligt in 
Uithoorn op de hoek van  de Bo-
terdijk en Elzenlaan. De toegang 
is gratis. Bezoekers kunnen naar 
binnen via de zijingang tegen-
over de werkschuur van Land-
schap Noord Holland (Elzenlaan  
27). Fietsen kunnen worden ge-
stald bij de werkschuur. 

Eén zwaluw maakt nog 
geen zomer!
Aalsmeer - Eén zwaluw maakt 
nog geen zomer en dat is een 
waar gezegde en gegeven. Ech-
ter, het barst van de zwalu-
wen. Dat zal de reden zijn waar-
om we zoveel mooi weer heb-
ben. In Nederland hebben we di-
verse zwaluw soorten, De oever-
zwaluw, minder bekend, de huis-
zwaluw, algemeen voorkomend, 
en de boerenzwaluw. Deze laat-
ste springt er qua kleur echt uit. 
Daarom deze week het wel en 
wee van de boerenzwaluw. Van 
wat verder af, lijkt hij ook zwart 
wit van gedaante. Wanneer men 
deze vogel echter wat beter en 
dichterbij kan observeren, komt 
hij al heel anders over. Met wat 
licht op zijn bovenveren komt 
er een prachtige staalblauwe 
glans tevoorschijn, dan blijkt dat 
zijn onderlij�e meer zandkleurig 
is, en is zijn bef onder de snavel 
mooi okerbruin. Ook is hij net wat 
forser dan de huiszwaluw, die we 
allemaal kennen van de beken-
de kleinesten onder de dakrand, 
of tegen een nokligger van een 
overstek. 
De boerenzwaluw is net als al-
le andere zwaluwen een zomer 
gast. Van april tot oktober in Ne-
derland om zijn nageslacht op 
deze wereld te zetten. Dit doet 
hij het liefst in dag en nacht 
open toegankelijke ruimten. Ou-
de boeren schuren, leegstaan-
de stallen, maar ook in bijvoor-
beeld sloop panden die al ge-
deeltelijk open zijn. Hier bouwen 
deze vogels zo hoog als moge-
lijk hun half open nestje van klei 
met speeksel in combinatie met 
droge gras sprieten. Drie tot zes 
jongen is vrij normaal voor de-
ze vogel, die door beide ouders 
wordt gevoederd. Kleine vliegen-

de insecten worden in de vlucht, 
laag boven de grond in de sna-
vel gevangen en naar hun jon-
gen gebracht. Bij mooie zomers, 
zoals dit jaar, brengen ze meest-
al twee nesten met jongen groot. 
Als gevolg van de verstedelijking 
heeft deze vogel het best moei-
lijk, de laatste drie tot vier decen-
nia. Graslanden, waarboven ze 
het liefst foerageren, zijn terug 
gedrongen maar ook het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen heeft 
hun voedsel, de insecten, geen 
goed gedaan. Toch lijkt hun be-
stand langzaam aan weer wat te 
herstellen, zeker met mooie zo-
mers, als ze tot twee legsels kun-
nen komen. Eind zomer gaan ze 
verzamelen, en proberen ze zich 
nog zo vet mogelijk te maken, om 
terug te keren naar hun overwin-
teringskwartier. Dit ligt ten zui-
den van de Sahara, tot zelfs diep 
in Zuid Afrika toe. Maar het zijn 
uitstekende vliegers, die deze trip 
met gemak aan kunnen. 
Geniet nog een aantal weken van 
deze vogel, als u ze kunt waarne-
men. En, probeer ook eens het 
verschil te gaan ontdekken tus-
sen het een en het andere soort. 
Het ont-strest!
Henk Vogelaar

VOGELS IN DE NATUUR

‘Stop Making Sense’
Meneer van Dalen speelt 
Talking Heads in P60
Amstelveen - ‘Stop Making Sen-
se’ van new wave legendes Tal-
king Heads bestaat dit jaar 35 jaar. 
Een reden voor Meneer van Dalen 
om bij elkaar te komen voor een 
ode aan ‘one of the best rock mo-
vies ever made’. Op donderdag 26 
september wordt ‘Stop Making 
Sense’ integraal uitgevoerd door 
een zeskoppige formatie in Pop-
podium P60! Inclusief de dansjes 
en grijze pakken. 

Talking Heads
Talking Heads is van grote in-
vloed geweest op de ontwikke-
ling van new wave en wist een 
populaire mix te maken van 
punk, art rock, funk en niet-wes-
terse muziek. In de jaren zeven-
tig en tachtig scoorden ze grote 
hits met nummers als Psycho Kil-
ler, Slippery People, Road To Now-
here en Once In a Lifetime. 

Stop Making Sense
Precies 35 jaar geleden kwam de 
legendarische concert�lm ‘Stop 
Making Sense’ van new wave/
post-punk band Talking Heads 
uit. De �lm begint met frontman 
David Byrne, die in zijn eentje op 
een kaal podium met een gitaar 
en taperecorder ‘Psycho Killer’ uit-
voert. Gedurende de show wordt 

het podium langzaam opge-
bouwd en verschijnen er steeds 
meer bandleden, totdat er ne-
gen man het dak van het Panta-
ges Theater eraf blazen.
Met de aanstekelijke, energieke 
performance heeft de �lm zich in 
het collectieve geheugen van de 
muziekliefhebber gegrift. Neem 
bijvoorbeeld de kenmerkende 
danspasjes, spannende lichtef-
fecten en natuurlijk Byrne’s be-
roemde ‘big suit’. Door dit gro-
te pak leek zijn hoofd kleiner dan 
zijn lichaam, hiermee legde Byrne 
de nadruk op dat je muziek voor-
al moet voelen en er niet te veel 
over na moet denken.

Meneer van Dalen
De band Meneer van Dalen 
maakt normaal gesproken Ne-
derlandstalige popmuziek. In die 
taal kan Sophie Reekers het bes-
te knutselen. Ze zingt je met hel-
dere stem haar gedachtespinsels 
over twijfel, angst en aarzeling 
toe. Hierin wordt zij ondersteund 
door grinnikende gitaren, mijme-
rende elektronica en een puntige, 
solide ritmesectie.
Donderdag 26 september ‘Stop 
Making Sense’ in P60 Amstelveen. 
Tickets kosten 10 euro per stuk.
Meer informatie: www.p60.nl.

Meneer van Dalen: Stop Making Sense. Foto: Marinka Stam

Barrelhouse live in P60
Amstelveen - Met meer dan 
2.000 concerten op de teller is 
Barrelhouse een must-see voor 
elke bluesliefhebber. De band is 
al sinds 1974 in ongewijzigde (!) 
bezetting actief in de bluesscè-
ne en is dan ook niet meer weg te 
denken uit het blueslandsschap. 
Op 13 september doet Barrel-
house P60 te Amstelveen aan 
met een indrukwekkend concert.
Er is bijna geen podium waar de 
blues van Barrelhouse niet heeft 
geklonken. Sinds het eerste con-
cert in Mahogany Hall in Edam 
(1974), doet Barrelhouse niets 
liever dan optreden. Vandaag de 
dag heeft het collectief meer dan 
2000 concerten achter de rug. 
Nog steeds in de originele bezet-
ting is, met altijd als middelpunt 
de prachtige stem van Tineke 
Schoemaker. De inzet, passie en 
het speelplezier is bij ieder optre-
den alsof het de eerste keer is, of 
zijn in vijfenveertig jaar misschien 
zelfs gegroeid.

Jubileum
Ter gelegenheid van de 45ste ver-
jaardag speelt Barrelhouse bo-

vendien een aantal van de ou-
dere nummers van de eerste el-
pees: denk bijvoorbeeld aan ‘On-
ly a Fool’, ‘Every Night is Satur-
day Night’, ‘Beware’ en ‘I’m in the 
Mood’, om er een paar te noe-
men.

Dave Warmerdam Band
Het voorprogramma wordt ver-
zorgd door de Dave Warmerdam 
Band. De Dave Warmerdam Band 
bestaat uit vijf jonge muzikan-
ten die hun liefde voor blues en 
jazz delen. Met elkaar weten ze 
geweldige uitvoeringen te bren-
gen van aloude en bekende blues 
classics, maar ook de eigen num-
mers mogen er zeker zijn! Het lukt 
deze band moeiteloos verschil-
lende stijlen en sferen te combi-
neren tot een sound die ook 
een jonger publiek aanspreekt. 
De huidige show van de band is 
een reis door de tijd van blues en 
jazz. Respect voor hoe het was, 
maar ook ruimte voor vernieu-
wing en eigen interpretatie. Tic-
kets zijn verkrijgbaar via P60 in 
het Centrum van Amstelveen: 
www.p60.nl

rat s h lp op finan eel 
e ed n nan eel a

Aalsmeer - Wil je meer grip op 
jouw �nanciën of wil je weten 
waar je recht op hebt? Kom dan 
naar het Financieel café. Wie weet 
levert je dat nog geld op! Je kunt 
bij het Financieel café terecht 
voor budgetadvies, hulp bij for-
mulieren, brieven, digitale hulp 
(gebruik Berichtenbox en DigiD), 
informatie en aanvraag inko-
mensvoorzieningen en voor an-
dere �nanciële vragen. De vrijwil-
ligers geven gratis informatie en 
advies op �nancieel gebied en je 
privacy is gewaarborgd. Je kunt 
zonder afspraak bij het Financieel 
café binnenlopen op elke twee-

de donderdag van de maand in 
Aalsmeer van 15.30 tot 17.30 uur 
in De Oude Veiling aan de Markt-
straat 19. De eerstvolgende is op 
12 september. En elke derde dins-
dag van de maand in Kudelstaart 
van 12.30 tot 14.30 uur in Place-
2bieb aan de Graaf Willemlaan 1. 
De eerstvolgende is op 17 sep-
tember. Voor vragen over het Fi-
nancieel café kan contact opge-
nomen worden via 020-5430430. 
Het Financieel café is een initia-
tief van Participe Amstelland, Hu-
manitas en Dock en is onderdeel 
van het Infopunt Aalsmeer en Ku-
delstaart. 

Al 646 buurten in Noord-Holland
Veel animo voor Burendag
Amstelland - Al 646 buurten in 
Noord-Holland hebben zich aan-
gemeld voor Burendag. Voor de 
veertiende editie zijn in het he-
le land al bijna 5300 activiteiten 
aangemeld. In 98% van de Ne-
derlandse gemeenten worden 
Burendagactiviteiten georga-
niseerd. Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds organiseren Buren-
dag jaarlijks op de vierde zater-
dag van september, die dit jaar 
op 28 september valt.

Burendagpakket
 De organisatoren kunnen nu al 
zeggen dat de animo weer erg 
groot is. Het budget dat beschik-
baar is voor Burendagactiviteiten 
is namelijk volledig aangevraagd. 
Het is nog wel mogelijk om een 
Burendagpakket aan te vragen. 
Dit pakket ontvangen mensen 
wanneer ze hun buurt voor 1 sep-
tember aanmelden via www.bu-
rendag.nl. Ieder jaar kunnen deel-

nemende buurten een bijdrage 
aanvragen bij het Oranje Fonds 
voor hun Burendagactiviteit. Om 
in aanmerking te komen voor de-
ze bijdrage moet de activiteit er-
voor zorgen dat buren met elkaar 
in verbinding komen.

Socialer en veiliger
 Een sociale buurt draagt bij aan 
de veiligheid. Douwe Egberts en 
het Oranje Fonds hebben Buren-
dag in het leven geroepen om 
buren dichter bij elkaar te bren-
gen. De dag is ontstaan vanuit 
de gedachte dat buurten gezel-
liger, socialer en veiliger worden 
als buren elkaar kennen. Elk jaar 
komen duizenden buurten bij el-
kaar voor gezellige activiteiten 
maar ook om iets goeds voor de 
buurt te doen. Zoals het planten 
van een kruidentuin, het plaatsen 
van een picknickbank of komen 
onder het genot van een kop kof-
�e met elkaar in gesprek.
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Oud-Katholieke kerk
Aalsmeer - De Oud-Katholieke 
kerk aan de Oosteinderweg 392-
394 is een gemeentelijk monu-
ment, net als de naastgelegen 
pastorie en de achter de kerk ge-
legen begraafplaats. De kerk is 
gebouwd in 1860-1861 ter ver-
vanging van een schuilkerk op 
dezelfde plaats. De kerk wordt 
ook wel ‘de parel van Aalsmeer’ 
genoemd met werkelijk een 
prachtig interieur. Het orgel is 
van H. Knipscheer uit 1864 en is in 
1926 en in 1950 omgebouwd en 
gewijzigd door respectievelijk de 
�rma’s J. Adema en J.C. Sanders. 
In 2010 is het orgel gerestau-
reerd door de �rma N. Sloo�. De 
kerk werd op 27 augustus 1861 
ingewijd door de toenmalige bis-
schop van Haarlem, Casparus Jo-
hannes Rinkel. De kerk kreeg de 
naam van de patroonheiligen Pe-
trus (met de sleutel) en Paulus 
(met het zwaard). Deze beelden 
staan zijdelings van het altaar. In 
de inmiddels 158-jarige kerk vin-
den op de laatste zondag van de 
maand Oud-Katholieke vieringen 
plaats.

Begraafplaats 
Ook de begraafplaats heeft een 
bijzondere geschiedenis. Het is 
zelfs het enige oud-katholieke 
kerkhof in Nederland en is eigen-

dom van het Bisdom Haarlem.
Op 19 maart 1855, de feestdag 
van de patroon St. Jozef, is be-
gonnen met de aanleg van de be-
graafplaats. De kerk stond er toen 
nog niet. Op 18 juli 1855 is de be-
graafplaats, onder zeer grote be-
langstelling gewijd, en deze was 
in de eerste plaats bestemd voor 
leden van de eigen parochie en 
soms voor geloofsgenoten van 
elders. Op de begraafplaats be-
vinden zich ongeveer 135 graven. 
Er is momenteel nauwelijks meer 
plaats om nieuwe overledenen 
te begraven. De meest voorko-
mende namen van begravenen 
zijn: Rinkel (26x), Moleman (18x) 
en op volgorde verder: Zegstroo, 
Brouwer, Smit en de Groot.
Er liggen 16 kinderen die of 
doodgeboren zijn of zeer kort ge-
leefd hebben: veelal begraven in 
de laatste decennia van de ne-
gentiende eeuw en de eerste van 
de twintigste eeuw.
De laatste begravenen zijn: Jacob 
Spaans (27-10-2017) en Hendrik 
Arnoldus Schaaij (30-11-2018).
De begraafplaats wordt regelma-
tig en al decennia onderhouden 
door Piet Rinkel en sinds enige 
tijd met assistentie van Tim Nib-
bering. Op de begraafplaats heeft 
nooit een ruiming plaatsgevon-
den.

Boerderij Dahlia Maarse
Aalsmeer - Een rijksmonument 
is boerderij ‘Dahlia Maarse’ aan 
de Uiterweg 32, behorende bij 
de Historische Tuin. De boerde-
rij is gebouwd in de eerste helft 
van de 19e eeuw en is na vele ja-
ren als woning dienst gedaan te 
hebben, nu ingericht als Histo-
risch Centrum. Er worden wisse-
lende thematentoonstellingen in 
gehouden.

Rijke geschiedenis
De Historische Tuin voert de be-
zoekers terug in de tijd en brengt 
op 13.000 vierkante meter de rij-
ke Aalsmeerse bloemen- en plan-
ten-geschiedenis in beeld van-
af circa 1700 tot 1940. De buiten-
beplanting bestaat zoal uit coni-
feren, dahlia’s, fruitbomen, hees-
ters, rozen, seringen en vormbo-
men als buxus en taxus.

Opstallen
De Historische Tuin beschikt over 
een groot aantal opstallen aan de 
hand waarvan een indruk gege-
ven wordt van de werkwijze die 

Aalsmeerse kwekers vroeger han-
teerden. Er zijn snijbloemen- en 
potplantenkassen, een cokeshok, 
een draaibrug (de plank), een he-
ling met pramen en bokken en 
een botenhuis, een schuilhut, 
een bijenstal en een veilingge-
bouw waar regelmatig veilingen 
plaatsvinden.

Monumenten op Uiterweg
De boerderij van de Historische 
Tuin is overigens niet het enige 
monument op de Uiterweg. De 
‘buurt’, zoals deze weg door in-
woners wordt genoemd, wordt 
opgesierd door diverse monu-
menten. Op nummer 207 een 
voormalige kwekerswoning met 
een grote en een kleine schuur 
uit 1926 naar ontwerp van archi-
tect J.F. Berghoef. Op nummer 
183 een houten boerderij onder 
een zadeldak uit het begin van 
de 19e eeuw. Ook boerderijen uit 
de eerste helft van de 19e eeuw 
op nummers 228, 174, 106 en 34 
en woonhuizen uit de vroeg 19e 
eeuw op nummers 25 en 15.

Bijzondere bewoners in 
de watertoren
Aalsmeer - Het rijksmonument in 
de gemeente waar Aalsmeerders 
het meest trots op zijn is toch wel 
de watertoren aan de oever van 
de Westeinderplassen. De toren 
van Sangster is voor velen een 
baken bij terugkomst in het dorp, 
vanaf het land en het water en 
vanuit de lucht.

Ir. Hendrik Sangster
In 1926 werd in opdracht van het 
Provinciaal Waterleidingbedrijf 
van Noord-Holland gestart met 
de bouw van de watertoren en de 
afronding was in 1928. De water-
toren is 50 meter hoog en is ont-
worpen door ir. Hendrik Sangster, 
die in totaal twintig watertorens 
in Nederland ontwierp. De water-
toren van Aalsmeer is gebouwd 
in Art Deco-stijl en is sinds 1988 
een rijksmonument. 
In 1994 werd de toren, die on-
derdeel was van de drinkwater-
voorziening voor de gemeen-
ten Aalsmeer, Haarlemmermeer 
en Uithoorn, buiten gebruik ge-
steld en sindsdien zijn voor de in-
vulling diverse plannen geweest, 
waaronder de herinrichting tot 
hotel. De gemeente is sinds 1997 
de eigenaar van de watertoren. 
Voor de openstelling voor activi-
teiten voor scholen, voor de kuns-
troute, beklimming van de toren 
en trouwerijen is de Stichting Be-
heer Watertoren Aalsmeer opge-
richt.

Slechtvalken in de top
De watertoren heeft sinds 2010 
jaarlijks heel bijzondere bewo-
ners. Bovenin de toren is een 
nestkast voor slechtvalken ge-
plaats in 2005 en deze werd vijf 
jaar later ontdekt door een stel 
slechtvalken. Youngster en Sido-
nia zijn ze genoemd door de le-
den van de werkgroep Slechtval-
ken Aalsmeer.

Vier eieren
Ook afgelopen jaar hadden ze 
hun ‘woning’ weer betrokken en 
wered de familie uitgebreid. In 
maart heeft Sidonia vier eieren 
gelegd en allen zijn uitgekomen. 
Om en om zaten Sidonia en Youn-
ster te broeden. Wie langs de Wa-
tertoren liep heeft misschien de 
mazzel gehad de slechtvalken te 
zien zitten op de trans of te zien 
vliegen boven de Westeinder-
plassen. Ze hadden het druk met 
eten zoeken voor hun vier ‘kinde-
ren’. Inmiddels zijn allen weer uit-
gevlogen en is het weer afwach-
ten of Youngster en Sidonia vol-
gend weer gebruik maken van 
hun nest op grote hoogte.

Openstelling
In ieder geval is er nu voor inwo-
ners en belangstellenden weer 
volop de mogelijkheid om de 
trappen te beklimmen om van-
af de top over Aalsmeer en ver-
re omgeving uit te kunnen kijken.

Stommeermolen in 1919 
door bliksem getroffen
Aalsmeer - Een prachtig rijksmo-
nument in de gemeente is ook de 
Stommeermolen aan de Molen-
vliet (Geijlwijckerweg). De eerste 
poldermolen werd gebouwd in 
1742 of 1752 voor het droogma-
len van de gecombineerde Stom-
meer-, Hornmeer- en Oosteinder-
poel-polder.
De eerste, want de huidige mo-
len is een vervanger. Op 4 decem-
ber 1919 werd de molen namelijk 
getro�en door de bliksem. Door 
de molenaar is wanhopig gepro-
beerd verder onheil te voorko-
men, maar het mocht niet baten. 
De molen brandde in z’n geheel 
af. Ter vervanging werd molen nr. 
1 van de Vriesekoopse polder in 
Leimuiden aangekocht.

In 1929 is in de molen een elek-
tromotor geplaatst die met be-
hulp van een pomp de bema-
ling op zich nam. In 1967 is naast 
de molen een gemaal gebouwd 
voor extra bemaling in de Horn-
meer- en Stommeerpolder.
In 1987 is de Stommeermolen in 
eigendom gegeven aan de Rijn-
landse Molenstichting, die de 
molen vanaf 1989 in fases weer 
maalvaardig restaureerde. Een 
aanrader om eens langs de mo-
len te gaan wandelen of �etsen. 
Een prachtige locatie aan het Mo-
lenvliet met in nabijheid het Se-
ringenpark. De binnenkant be-
zichtigen kan eens per jaar tij-
dens de nationale molendag in 
september.

Monumenten in de schijnwerpers

Paratriatleet Jetze Plat 
wil titel prolongeren
Regio - Paralympisch triatleet Jet-
ze Plat verdedigt op 1 september 
zijn wereldtitel in het Zwitserse 
Lausanne. De regerend paralym-
pisch kampioen en drievoudig we-
reldkampioen wil met een nieuwe 
wereldtitel een grote stap zetten 
richting kwali�catie voor de Pa-
ralympische Spelen van volgend 
jaar. “Als ik win, ben ik zo goed 
als zeker van deelname in Tokio.” 
Een week voor de WK paratriat-
lon in het Zwitserse Lausanne ver-
blijft Plat nog aan de andere kant 
van de Zwitserse grens, in het Itali-
aanse bergdorpje Trepalle. Al sinds 
begin augustus zit hij, zoals dat zo 
mooi heet, ‘op hoogte’. Plat legt 
uit waarom: “Het is sowieso heer-
lijk om even vier weken volledig te 
focussen op trainen en herstel. De 
hoogte (Trepalle is het hoogstge-
legen dorp van Europa, op onge-
veer 2100 meter, red.) zorgt ervoor 
dat mijn lichaam e�ciënter gaat 
werken. Ik train hier zodat mijn lijf 
eraan went om met minder zuur-
stof te functioneren. Zodra je na 
zo’n periode naar beneden gaat – 
Lausanne ligt op 530 meter, Em-
men op slechts 23 meter boven de 
zeespiegel – presteer je beter.”

 Handbiken
Plat werd geboren met een ver-
kort linkerbeen en een knie zon-
der kniebanden; en rechts mis-
te hij zijn hele bovenbeen. Naar-
mate hij ouder werd, groeide het 
lengteverschil in de benen. Ampu-
tatie van zijn rechtervoet bleek de 
beste oplossing en met een pro-
these kan hij kleine stukjes lopen. 
Om slijtage te voorkomen, ge-
bruikt hij echter bijna altijd zijn rol-
stoel. De handbike bleek een ide-
aal vervoermiddel en inmiddels 
ook een belangrijk topsportattri-
buut. Zijn materiaal moet dan ook 
tip-top in orde zijn. “Ik neem mijn 
fysieke voorbereiding enorm se-
rieus”, zegt hij. “Maar het materi-
aal moet ook goed zijn. Twee lekke 
banden kostten mij in 2015 de we-
reldtitel én rechtstreekse plaatsing 
voor de Paralympische Spelen. Ie-
dereen kan pech krijgen, waar ik 
voor moet zorgen, is dat ik fysiek 
en mentaal sterk ben en dat mijn 
materiaal helemaal perfect is. En 
dat heb ik nu voor elkaar.”
 
Hoogtestage
Richting de WK Paratriatlon neemt 
Plat, woonachtig in Vrouwenakker, 

dat ónder de zeespiegel ligt, wel 
een risico. “Ik reis drie dagen voor 
de WK naar Lausanne. En kort na 
zo’n hoogstestage kan het twee 
kanten op: je bent supergoed, óf 
je bent nog niet genoeg hersteld. 
Ja, dat is een gok. In 2017 heb ik 
ook deze aanpak gekozen en toen 
werkte het goed. Het parcours in 
Lausanne is bovendien best las-
tig, met veel hoogtemeters. Daar 
heb ik hier in Italië prima op kun-
nen trainen.”
Het doel in Lausanne is duide-
lijk: wereldkampioen worden. “En 
dan krijg ik als extra beloning dat 
ik me zo goed als zeker geen zor-
gen meer hoef te maken over kwa-
li�catie voor Tokio”, concludeert 
Plat. “Win ik niet? Dan zijn er heus 
nog genoeg kansen om dat ticket 
voor de Paralympische Spelen te 
veroveren. Maar het kan maar bin-
nen zijn!”
 
WK Paratriatlon
De WK Paratriatlon vinden plaats 
op zondag 1 september. Plat duikt 
met zijn concurrenten om 14.00 
uur het water in voor 750 meter 
zwemmen. Aansluitend moet hij 
20 kilometer handbiken en 5 kilo-
meter wheelen. Meer informatie 
over de WK is te vinden op https://
lausanne.triathlon.org.

Tekst: Robin Wubben/
ParaWatcher

Wie zet eerste 
baanrecord neer?

Baanloop bij 
AVA op de 

nieuwe 
atletiekbaan

Regio - Sinds jaar en dag kun je 
iedere tweede woensdagavond 
van de maand, je snelheid of con-
ditie testen bij de AVA Baanloop 
op de atletiekbaan aan de Sport-
laan 43. Op woensdagavond 11 
september wordt het wel een he-
le speciale baanloop! In de zo-
mermaanden is de atletiekbaan 
totaal gerenoveerd. Kom jij ook 
deze nieuwe atletiekbaan uitpro-
beren? Wie zet het eerste baan-
record op deze nieuwe baan? De 
hoofdafstand is de 5 kilometer, 
maar je kunt ook een 1 of een 3 
kilometer lopen. Er wordt gelijk-
tijdig om 20.00 uur gestart. Er is 
elektronische tijdwaarneming 
met rondetijden. Iedereen en alle 
niveaus zijn welkom. De deelna-
me voor niet AVA-leden is 3 euro. 
Na a�oop is er voor iedere deel-
nemer een mooi plantje, beschik-
baar gesteld door sponsor Water-
drinker Aalsmeer.

De gerenoveerde atletiekbaan in de Sportlaan.



Aalsmeer - De zomervakantie is 
voorbij en dat betekent dat het 
nieuwe cursusblok van Cultuur-
punt Aalsmeer bijna van start 
gaat! Volgende maand start het 
Cultuurpunt weer met verschil-
lende korte, oriënterende cur-
sussen voor basisschoolleerlin-
gen in de naschoolse tijd. In deze 
cursussen wordt kennis gemaakt 
met de beginselen van muziek, 
musical, ballet, yoga, boetseren 
en nieuwe media. Een paar keer 
per jaar organiseert Cultuurpunt 
Aalsmeer korte cursussen. Cur-
sussen als Ontdek je talent op een 
instrument, toetsen en snaren en 
musical zijn al echte ‘all time favo-
rites’ geworden. Maar ieder cur-
susblok probeert het Cultuurpunt 
met vernieuwingen te komen. Zo 
zijn vorig jaar de cursussen ballet 
en yoga toegevoegd aan het aan-
bod. En daar zijn nu ook de cur-
sussen boetseren en nieuwe me-
dia bijgekomen. 
De lessen vinden plaats op di-
verse locaties in Aalsmeer en Ku-
delstaart op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag in de 
naschoolse tijd. Onder andere 
in The Beach Aalsmeer, De Oude 
Veiling, Place2Bieb en De Werk-
schuit. Het cursusaanbod is be-
doeld voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar en start in de week 
van 7 oktober. Uitgebreide infor-
matie over de cursussen, zoals 

dag, tijd en locatie, is te vinden op 
de website van het Cultuurpunt. 
Ook het inschrij�ormulier is daar 
te vinden. 

Gratis kennismaking
Wil jij cultureel of creatief be-
zig zijn na schooltijd, maar weet 
je nog niet zo goed wat je pre-
cies wilt? Dan ben je op woens-
dagmiddag 11 september tussen 
14.00 en 16.00 uur van harte wel-
kom bij Cultuurpunt Aalsmeer in 
De Oude Veiling aan de Markt-
straat 19. Het Cultuurpunt orga-
niseert deze middag een aan-
tal gratis kennismakingswork-
shops. Kom gezellig langs en doe 
mee met yoga, ballet, stop-mo-
tion en meer. Wie weet is het iets 
voor jou. Ontdek deze middag je 
(verborgen) talenten en schrijf in 
voor één van de korte cursussen! 
Niet te lang wachten: vol is vol!
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Voor kinderen 4 tot en met 9 jaar
‘Groene keuken’ in het Bos
Amstelland - Proef lekkers uit 
het Amsterdamse Bos op zon-
dagmiddag 8 september om 
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. 
Het Bos zit vol met eten voor dier 

en mens: beukennootjes, bra-
men, vlierbessen, enzovoort. Dat 
wordt smullen voor de vogels 
en voor alle deelnemers, want zij 
mogen voorproeven. De activiteit 
‘Groene keuken’ staat onder lei-
ding van Batuur is een Feest en is 
bedoeld voor kinderen van 4 tot 
9 jaar en (groot)ouders en bege-
leiders. De kosten zijn 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwassene. 
Duur: 1 uur buiten en de start is 
bij De Boswinkel. 
Aanmelden via 020-5456100, via 
www.amsterdamsebos.nl of in 
De Boswinkel, aan de Bosbaan-
weg 5. Openingstijden: dinsdag 
tot en met zondag van 10.00 tot 
17.00 uur.

Nieuw: Boetseren en nieuwe media
Cursusblok Cultuurpunt 
start volgende maand

Babycafé met livemuziek 
in de bibliotheek
Amstelveen - Op woensdag 4 
september organiseert Biblio-
theek Amstelveen Westwijk van-
af 9.30 uur het Babycafé met live-
muziek. Samen met andere ba-
by’s naar mooie muziek luisteren 
prikkelt de nieuwsgierigheid en 
is goed voor de brede ontwikke-
ling. In het Babycafé zijn altijd de 
nieuwste Boekstart boekjes aan-
wezig en staat het plezier in sa-
men lezen voorop. 
Eén keer in de zoveel tijd wordt 
het Babycafé verrijkt met livemu-
ziek. Kinderen hebben van natu-
re begrip voor muziek en het is 
ontzettend leuk om te zien hoe 
ze op de muzikanten reageren. 
Van 9.30 tot 10.00 uur is er mu-
ziek speciaal voor de allerklein-
sten van 0 tot 2 jaar en van 10.00 

tot 10.30 uur wordt muziek ge-
maakt voor kinderen van 2 tot 4 
jaar. De koekjes en de ko�e staan 
klaar en er is uitgebreid de mo-
gelijkheid om andere ouders te 
ontmoeten en leuke voorleestips 
uit te wisselen. Het geeft niet als 
je kindje een dutje doet en er is 
ruimte om te voeden en te ver-
schonen. De toegang is hele-
maal gratis en je kunt je aanmel-
den voor het juiste tijdvak via  
www.debibliotheekamstelland.nl

Eerste school in Nederland
Doorlopende leerlijn rondom 
‘respect’ op Wellantcollege
Aalsmeer - Wellantcollege de 
Groenstrook in Aalsmeer heeft 
in samenwerking met ‘Dans in 
School’ een doorlopende leerlijn 
rondom respect ontwikkeld. De 
leerlijn is een aanvulling op het 
bestaande curriculum voor alle 
leerlingen van de vmbo groen-
school. De Groenstrook is de eer-
ste school in Nederland die res-
pect als vakoverschrijdend pro-
gramma integreert in haar onder-
wijsplan. Op maandag 26 augus-
tus ging de leerlijn van start.

Introductieprogramma
De leerlijn is voortgekomen uit 
het introductieprogramma Res-
pect in Beweging, een samen-
werking tussen de Groenstrook 
en Dans in School. Docent Om-
gangskunde aan de Groenstrook 
Arnold Le Belle vertelt: “Vijf jaar 
geleden waren de problemen 
rondom respect substantieel op 
onze school. Een gerichte aan-
pak was nodig. De invoering van 
de Wet op passend onderwijs was 
hier mede debet aan. Het doel 
van Respect in Beweging is sim-
pel: we nemen onze eerstejaars 
vanaf dag één mee in de om-
gangsregels van de school. Dit 
doen we via een reeks opdrach-
ten, die elk jaar leidt tot een voor-
stelling in het Crown Theater.”

Doorlopende leerlijn
Le Belle onderstreept het be-
lang van een doorlopende leer-
lijn. “Respect is een complex be-
grip dat telkens opnieuw vraagt 
om uitleg, opdrachten, oefening 
en gesprek. We willen leerlingen 
van alle leerjaren en leerwegen 
onderwijzen in sociale vaardighe-
den, zoals het omgaan met boos-
heid en morele keuzes. Het gaat 

om vaardigheden die ze later 
broodnodig hebben als zelfstan-
dige burgers in een democrati-
sche samenleving.” De Groen-
strook gebruikte hiervoor een on-
derwijsversie van de beproefde 
EQUIP-methode (later TOPS!) die 
ook wordt toegepast in de jeugd-
detentie. 

Start op 26 augustus
De leerlijn ging afgelopen maan-
dag 26 augustus van start en be-
gint met de introductieweek die 
helemaal in het teken staat van 
respect. In vijf dagen wordt er 
een danstheatervoorstelling ge-
maakt onder leiding van een keur 
aan mentoren en docenten. Op 
vrijdag 30 augustus wordt de eer-
ste volgende Respect in Bewe-
ging uitgevoerd om 19.00 uur in 
het Crown Theater in Aalsmeer. 

Boekpresentatie 
Aansluitend start de leerlijn met 
aanvullende opdrachten voor 
de eerstejaars en met opdrach-
ten en projecten voor de twee-
de- en derdejaars. In het eindexa-
menjaar re�ecteren de leerlingen 
door middel van gesprekken en 
een korte �lm op hun eigen ont-
wikkeling in relatie tot het begrip 
respect. Tijdens de aftrap van de 
leerlijn werd ook een boekje over 
de doorlopende leerlijn Respect 
gepresenteerd. De leerlijn wordt 
gesubsidieerd vanuit het Fonds 
Cultuurparticipatie. 
Wellantcollege de Groenstrook 
Aalsmeer verzorgt vmbo onder-
wijs op basisberoepsgericht, ka-
derberoepsgericht en gemengde 
leerweg niveau. De school is ge-
vestigd aan de Jac. P. Thijsselaan 
18. Bezoek ook eens de website: 
www.wellant.nl/vmbo. 

Ontvangst met trommelaars
IKC Triade geopend door 
kinderburgemeester
Aalsmeer - Met trommelaars is 
afgelopen dinsdag 27 augustus 
in de ochtend het nieuwe kind-
centrum Triade aan de Dreef ge-
opend. Het was tevens de eer-
ste schooldag voor de leerlingen 
van voorheen De Wegwijzer en 
De Hoeksteen. Vol spanning wa-
ren de jongens, meisjes en hun 
(groot)ouders naar het nieuwe 
onderkomen gekomen. 
Met de trommelaars werd eerst 
een rondje om het gebouw ge-
lopen en werden de drie verschil-
lende entrees getoond. 
Voordat iedereen Triade van 
binnen mocht gaan bewonde-
ren, vond een o�cieel moment 
plaats. Aan kinderburgemeester 
Berber Veldkamp de eer om de 
sleutel in het slot te steken en de 
deur te openen. Dit deed zij in bij-
zijn van onder andere wethouder 
Robbert-Jan van Duijn van on-
derwijs en de mascotte van So-

lidoe, want in Triade is ook ruim-
te gecreëerd voor opvang van de 
allerkleinsten en naschoolse op-
vang. 
IKC Triade is echt prachtig gewor-
den en vast en zeker dat alle kin-
deren en de leerkrachten het hier 
reuze naar hun zin zullen hebben. 
Rest nog het realiseren van een 
avontuurlijk schoolplein met di-
verse speeltoestellen voor de ver-
schillende leeftijden. Hier wordt 
momenteel hard aan gewerkt. 
Terecht was er eerst gekozen om 
de toegangswegen naar het ge-
bouw overzichtelijk en kindvrien-
delijk in te richten. Met borden, 
drempels, lichtjes in de weg en 
in grote witte letters ‘school’ op 
het wegdek worden automobi-
listen gevraagd hun snelheid aan 
te passen en er rekening mee te 
houden dat dagelijks zo’n 400 tot 
500 jongens en meisjes deze rou-
tes naar en van school rijden. 

Aalsmeer - Vanaf maandag 2 
september kan er weer gezwom-
men worden bij Oceanus! Ge-
start wordt deze dag met de trai-
ningen voor jeugd vanaf 6 jaar 
(met B-diploma) tot en met 18 
jaar. De jeugd- en tienergroepen 
van Oceanus zijn er voor om be-
ter te leren zwemmen, lol te heb-
ben, maar ook om kennis te ma-

ken met de andere vormen van 
zwemmen binnen de zwemver-
eniging. Zo kunnen de zwem-
mers kijken welk onderdeel zij 
vooral leuk vinden binnen Ocea-
nus. Denk hierbij aan wedstrijd 
zwemmen, triathlon, waterpo-
lo en vinzwemmen. Ook dit jaar 
worden weer vele activiteiten 
georganiseerd, waaronder wed-
strijdjes, clinics van de andere af-
delingen, maar ook circuitjes in 
het zwembad tijdens de vakan-
ties. Niet alleen het zwemmen is 
belangrijk, maar ook plezier ma-
ken met leeftijdsgenoten. Aan 
het einde van het seizoen wordt 
er weer afgezwommen voor een 
certi�caat of diploma zwemvaar-
digheid. Wil jij twee keer gratis 
mee trainen om te kijken of je het 
leuk vindt bij Oceanus? Kijk dan 
snel op www.komzwemmenbij-
oceanus.nl en meld je aan.

Kom trainen bij zwemvereniging
Start seizoen voor jeugd 
en tieners bij Oceanus

Gemeente aan de slag met 38 ideeën
Meer (wilde) bloemen in 
heel Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente is volop 
aan de slag met de vele ideeën 
die inwoners aangedragen heb-
ben ter verfraaiing van de bui-
ten-recreatie. Er zijn in totaal 38 
voorstellen geselecteerd en de-
ze gaan in het najaar uitgevoerd 
worden. Zo komen er bankjes 
langs het Corry Vonkpad in Ku-
delstaart en langs de sloot bij 
de Lunalaan in de Hornmeer en 
gaan enkele openbare zwem-

trappen geplaatst worden om 
een duik te kunnen nemen in de 
Westeinderplassen.

Voetbalkooi en speelhuisje
Verder wordt het verharde speel-
veld in de Baccarastraat voorzien 
van een voetbalkooi en wordt 
op het Surfeiland bij het houten 
speelschip, een speelhuisje met 
glijbaan neergezet voor de aller-
kleinste bezoekers.

Vrolijk en kleurrijk
Ook heeft een groot aantal inwo-
ners aangegeven dat er behoefte 
is aan meer (wilde) bloemen in de 
bermen, op grasveldjes en in wij-
ken. Niet alleen omdat het vrolijk 
en kleurrijk is, maar ook om bijen 
en vlinders een handje te helpen. 
Aan het eind van dit jaar en be-
gin volgend jaar gaat de gemeen-
te �ink zaaien en planten in heel 
Aalsmeer.
Foto: Gemeente Aalsmeer
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Dansschool Robert Bogaart
Opening dansseizoen 
een groot succes
Aalsmeer - Zaterdag 24 augus-
tus hadden alle stijldansers van 
Aalsmeer en omgeving weer de 
mogelijkheid om een gezelli-
ge avond te dansen in De Oude 
Veiling en daarmee het danssei-
zoen op deze locatie te openen. 
Ondanks de warmte hadden een 
groot aantal bekenden, maar ook 
nieuwe gezichten de weg naar 

De Oude Veiling weten te vinden. 
Onder het genot van een koud 
drankje en gezellige muziek is de 
avond een waar succes geweest. 
Robert en Chantal Bogaart waren 
blij met de opkomst en zullen in 
de toekomst vaker dit soort avon-
den organiseren. De dansbenen 
doen het weer, op naar een mooi 
dansseizoen!

Succes weekend Aalsmeerse atleten
Tara Ozinga van AVA naar 
jaarlijkse C-interland
Aalsmeer - De C-spelen, het at-
letiekkampioenschap voor 14 
en 15-jarigen, was het afgelopen 
weekend één van de meest suc-
cesvolle edities van de afgelopen 
jaren voor Atletiek Vereniging 
Aalsmeer. Voor de 52e keer werd 
deze wedstrijd door het Amster-
damse AAC georganiseerd.
Met de aanleg van de nieuwe at-
letiekbaan in Aalsmeer, welke tot 
één van de mooiste in Nederland 
is gaan behoren en onlangs door 
AV Aalsmeer in gebruik is geno-
men, werd er de afgelopen maan-
den op diverse locaties getraind. 
Voor de steeplechase trainingen 
werd uitgeweken naar AV Gou-
da, die haar accommodatie aan 
AV Aalsmeer kosteloos ter be-
schikking had gesteld. Dat dit re-
sultaat opleverde, bleek al eerder 
dit seizoen toen Nienke van Dok 
op de 2000 meter steeplechase 
het goud pakte tijdens het NK B-
junioren.
Nu was het Tara Ozinga die tij-
dens de C-spelen verrassend het 
zilver opeiste op de loodzwa-
re 1500 meter steeplechase. Tij-
dens de race nam Tara direct het 
initiatief om de wedstrijd hard te 
maken, waarbij ze uiteindelijk in 
de laatste van fase van de wed-
strijd één atlete voor moest la-
ten gaan. De tweede plek bete-
kent voor Tara een uitnodiging 

voor de jaarlijkse C-interland te-
gen Nordrhein-Westfalen die vol-
gende week in Enschede zal wor-
den gehouden. Het is voor het 
eerst sinds begin jaren negentig 
dat een AV Aalsmeer atleet het 
oranje mag dragen tijdens een 
interland. 
Vlak voor Tara’s zilveren steeple-
chase was het teamgenoot Gwen 
Alewijnse die grote indruk maak-
te op haar 800 meter. De eerste-
jaars C-juniore kwam uit in een 
veld met 60 atletes verdeeld over 
vijf series. Gwen startte in de snel-
ste serie waar ze tot 200 meter 
voor de �nish de kopgroep kon 
blijven volgen. Tijdens de eind-
sprint moest ze een aantal atletes 
voor zich dulden. Gwen eindig-
de op een uitstekende zevende 
plaats net boven haar persoonlij-
ke record in 2:23,15 minuten. 
Met de snelle 800 meter in de be-
nen van dag één was het hard 
werken voor Gwen op de 1500 
meter op dag twee. Gwen toon-
de opnieuw dat ze in een uit-
stekende vorm verkeerd. In een 
wedstrijd waar de eerste 400 me-
ter hard werd aangegaan, vond 
Gwen snel haar eigen wedstrijd-
tempo. Met haar tijd van 4:55,39 
minuten verbeterde ze haar per-
soonlijk record met 4,5 seconde 
wat haar tevens een zesde plaats 
opleverde. 

Zaterdag 31 augustus:
F.C.AALSMEER
Altior 1 -  F.C.A. 1 17.00 u 
De Meern 2 - F.C.A. 2 12.00 u
F.C.A. 3 -  V.V.C. 3 14.30  u
Vrouwen
Geuzenmeer V1 - FCA V1  13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - V.V.C. 1 14.30 u
S.C.W. 2 - I.V.V. 2 12.00 u
SCW  - Rivierwijkers 45+1  14.30 u

Zondag 1 september:
F.C.AALSMEER
B.S.M. 1 -  F.C.A. 1 14.00 u
K.D.O. 2 -  F.C.A. 2 11.30 u
Buitenveldert 5 - F.C.A. 3 11.00 u
H.B.C. 5  - F.C.A. 5 11.00 u 
R.K.D.E.S
R.K.D.E.S. 1 - N.F.C. 1 14.00 u
P.V.C.V. 3 - R.K.D.E.S 2 11.00 u 
D.I.O.S 4 -  R.K.D.E.S. 3 14.30 u
Hillegom 6 -  R.K.D.E.S. 4 11.30 u
R.K.D.E.S. 5 – D.I.O.S.  6 12.00 u

Wedstrijden 
veldvoetbal

Na spannende wedstrijd tegen Kras Volendam

SuperCup opnieuw voor 
handballers Aalsmeer!
Aalsmeer - De handballers van 
Greenpark Aalsmeer hebben de 
SuperCup geprolongeerd. De 
ploeg van Bert Bouwer pakte 
de eerste prijs van het nog pril-
le handbalseizoen door met 28-
27 te winnen van Volendam. Bei-
de ploegen waren aan elkaar ge-
waagd. In de slotminuten trok 
Aalsmeer de overwinning over de 
streep en zo veroverde de ploeg 
de zevende SuperCup uit de club-
historie. Eerder werd de presti-
gieuze prijs gewonnen in 1998, 
2000, 2001, 2003 en 2008, 2018.

In The Dome in Houten mochten 
Aalsmeer en Volendam het tegen 
elkaar opnemen dankzij hun goe-
de prestaties afgelopen seizoen. 
Aalsmeer kroonde zich tot lands-
kampioen door Volendam in twee 
play-o� wedstrijden te verslaan: 
24-23 en 23-26. De ploeg uit Vo-
lendam wist de NHV-beker in de 
wacht te slepen door na verlen-
ging af te rekenen met OCI-LIONS 
(30-31). Aalsmeer liep vroeg in de 
wedstrijd tegen een tijdstraf aan. 
Leon Geus, speler van Volendam, 
kon twee keer pro�teren van het 

lege doel aan de overkant. Volen-
dam begon sterk aan de wedstrijd. 
Dankzij twee gestopte penalty’s 
van keeper Gerrie Eijlers en mooie 
tre�ers van Robin Jansen (2x), 
Sander Visser en Tim Claessens 
liep de ploeg van Hans van Dijk uit 
naar een 3-6 voorsprong. Met tijd-
straf aan Volendamse kant kon het 
tij te keren, maar Aalsmeer kon 
slechts één keer pro�teren van de 
man-meersituatie. 

Smaak te pakken
Volendam liep verder uit naar 

Fiets mee met 
Pedaalridders

Aalsmeer - Op donderdag 5 septem-
ber gaan de pedaalridders van de 
OVAK er weer op uit. De groep ver-
trekt om 13.30 uur vanaf het par-
keerterrein van het zwembad aan de 
Dreef. De �etstocht gaat dit keer rich-
ting het Amsterdamse Bos. De rou-
te kan zowel individueel als in de 
groepsverband ge�etst worden en 
kan opgehaald worden bij de start. Bij 
de rust ontmoet men elkaar weer. Lid-
maatschap van de OVAK is verplicht.

Pandoerclub 
zoekt leden!

De Kwakel - Pandoeren is een 
oeroud Nederlands kaartspel 
dat individueel met vier of vijf 
mensen gespeeld wordt. Je hebt 
geen (vaste) partner. Basis is het 
klaverjasspel met dit verschil 
dat je zelf kunt bepalen óf en 
welk speltype je aanvraagt. Be-
oefenaars van klaverjassen, die 
hebben leren pandoeren, wil-
len eigenlijk niet meer klaverjas-
sen, omdat er meer in het pan-

Damesbridgen in 
‘t Dorpshuis

Kudelstaart - Op donderdag 5 
september start damesbridge-
club ‘de Uitkomst’ het nieuwe 
bridgeseizoen in het dorpshuis in 
Kudelstaart. Er word gebridged in 
twee lijnen. Voor wie geen part-
ner heeft, wordt geprobeerd deze 
te vinden. De wekelijkse bridge-
middag start om 13.00 uur. Voor 
meer informatie kan contact op-
genomen worden met Nelly Mul 
via 0297-341073.

4-8. Het verschil van vier bleef tot 
6-10 op het scorebord staan. Toen 
kreeg Aalsmeer de smaak te pak-
ken. De ploeg van Bert Bouwer 
scoorde drie keer op rij. De wed-
strijd ging gelijk op en beide ploe-
gen speelden in deze fase met een 
hoog tempo.
Volendam leek met een voor-
sprong te gaan rusten toen het 
twee minuten voor tijd 12-14 
stond. Aalsmeer bleef echter 
knokken en vocht zich vlak voor 
het rustsignaal terug tot 14-14. 
Bart Mik en Tim Bottinga vonden 
het net. In de tweede helft ontlie-
pen beide ploegen elkaar weinig, 
getuige de standen: 15-15, 16-
16, 17-17, 18-18, 19-19. Aalsmeer 
brak de ban door twee keer op rij 
te scoren via Nils Dekker en Ni-
ko Blaauw. Volendam kwam hal-
verwege de tweede helft weer op 
gelijke hoogte. Het was duidelijk 
dat de wedstrijd op details beslist 
ging worden. 

Spannend slot
Een razend spannend slot bracht 
de ontknoping. Na de gelijke stan-
den 25-25 en 26-26 vond Nils Dek-
ker het net. Erik Blaauw, goed voor 
maar liefst 9 Volendamse tre�ers, 
schoot in tweede instantie een 
penalty raak. Met nog twee mi-
nuten te spelen kon het kwart-
je beide kanten opvallen. Volen-
dam liep tegen een tijdstraf aan. 
Niko Blaauw, het broertje van Erik 
Blaauw, schoot vanaf de zeven 
meter-streep raak voor Aalsmeer. 
Volendam wist in de tegenstoot 
niet te scoren, maar Aalsmeer in 
de daarop volgende aanval ook 
niet waardoor er nog één moge-
lijkheid kwam. Samir Bengahem 
liep tegen zijn derde tijdstraf aan 
en zag de slotseconden vanaf de 
tribune. Het lukte Volendam ech-
ter niet meer om te scoren en zo 
won Aalsmeer de SuperCup met 
28-27.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gwen Alewijnse op de 1.500 meter. 
Foto: Erik Witpeerd

Tara Ozinga op de 1500 meter stee-
plechase. Foto: Erik Witpeerd

doerspel zit. Het is Pandoerclub 
De Kwakel er alles aan gelegen 
om het spel pandoeren in stand 
te houden en is daarom op zoek 
naar nieuwe leden. Wilt u een 
nieuw spel leren? Of kunt u al 
pandoeren? Kom dan eens langs 
om te kijken hoe het spel in el-
kaar zit. Vanaf maandagavond 9 
september wordt er elke maan-
dagavond van 19.45 tot  23.00 
uur in Dorpshuis De Kwakel aan 
de Kerklaan 16 gepandoerd. Voor 
informatie kan contact opgeno-
men worden met Steef Verlaan 
via 06 1560 8461 of per email:  
Steefverlaan49@gmail.com.

Altijd tafel voor recreanten beschikbaar

Tafeltennisvereniging 
start met competitie 
Rijsenhout - Ondanks het zo-
merse weer is afgelopen dinsdag 
in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat de voorbereiding 
op de komende competitie van 
Tafeltennisvereniging Rijsenhout 
weer begonnen. TTV Rijsenhout 
is een kleine maar actieve vereni-
ging die met vier teams meedoet 
in de competitie Holland Noord. 
Team 1 gaat dit jaar spelen in de 
derde klasse, team 2 in de vierde 
en team 3 en 4 in de vijfde klas-
se van de afdeling. Wekelijks spe-
len er twee teams thuis en twee 
teams uit. En omdat de speelzaal 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 30 
augustus is er weer koppelkaar-
ten bij Buurtvereniging Horn-
meer. Iedereen is van harte wel-
kom in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Aanvang is 20.00 uur, zaal 
open  vanaf 19.30 uur. Het kla-
verjassen op 23 augustus is ge-
wonnen door Corry Feenstra en 
Arie Brouwer met 5227 punten. 
Op twee Krijna Verhoef en Miep 
Bloemen met 5136 punten en op 
drie George Lemmerzaal en Man-
fred de Grauw met 5014 punten. 
De poedelprijs was Marja van de 
Burg en Karel Joore met 3797 
punten.

Sjoelseizoen van 
start

Kudelstaart - Donderdag 5 sep-
tember start het nieuwe sjoelsei-
zoen van Sjoelclub Aalsmeer. In 
het vernieuwde Dorpshuis ’t Po-
dium in Kudelstaart gaan vanaf 
20.00 uur de sjoelschijven weer 
richting gaten. Wie behaalt de-
ze avond de hoogste score? Wie 
stijgt er boven zijn gemiddelde 
uit? Per avond ( eens per twee 
weken op de donderdagavond) 
worden er twee keer tien bakken 
gegooid, met tussendoor enke-
le pauze momenten om gezellig 
bij te praten. Lijkt het je leuk om 
een keer te proberen? Kom ge-
rust eens langs en gooi die stenen 
er maar in! Er wordt in vier klassen 
gesjoeld, ieder op zijn eigen ni-
veau. Leeftijd maakt niet uit. Voor 
informatie kan een mail gestuurd 
worden naar info@sjoelclub-
aalsmeer.nl of kijk op de website 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

ruimte heeft voor vier speeltafels, 
is er altijd ruimte om vrij te spe-
len. Vanaf nu is het ook niet meer 
verplicht om lid te worden, er is 
altijd een tafel beschikbaar voor 
iedereen die binnenloopt. Zo mo-
gelijk zal een van de aanwezige 
leden u of jou wegwijs maken en 
ook is er gelegenheid je krachten 
te meten met een van de compe-
titiespelers. Uiteraard hopen de 
leden dat je het spelletje zó leuk 
vindt, dat je besluit lid te wor-
den en mogelijk ook zelf compe-
titie wil gaan spelen; daar is volop 
ruimte voor. Als je besluit langs te 
komen is het verstandig om goe-
de binnen-sportschoenen te dra-
gen voor de veiligheid en het be-
houd van de vloer. Ook een ei-
gen batje is nuttig, hoewel er al-
tijd wel enkele batjes ter plaatse 
in voorraad zijn. Dus voel je vrij 
om dinsdags vanaf 20.00 uur bin-
nen te lopen in dorpshuis De Ree-
de en je een avondje te vermaken 
door te kijken en/of zelf te spelen! 
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Jopie wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma en 
nieuwe leden zijn van harte wel-
kom. Op donderdag 22 augus-
tus is het jokeren gewonnen door 

Bert wint bij De 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-

Op stap, loop 
ook mee!

Aalsmeer - Op donderdag 5 sep-
tember van 19.00 tot 20.30 uur 
kunnen liefhebbers weer mee-
lopen in het prachtige Amster-
damse Bos. Ontspannen aan de 
conditie werken van hoofd en 
hart. Verzamelen op de parkeer-
plaats halverwege de Bosrand-
weg tegenover de Rietwijker-
oordweg in Aalsmeer. De wan-

Wielrennen
Jordy Buskermolen pakt 
prijzen in dorpsrondes
Kudelstaart - Veel wegwedstrij-
den reed wielrenner Jordy Bus-
kermolen dit jaar nog niet, maar 
de laatste weken bouwt hij wel 
aan een solide basis voor het 
wenkende strandraceseizoen dat 
eind oktober van start gaat. Vori-
ge week was de Kudelstaarter ac-
tief in twee straatrondes. In De 
Lier, waar Timo de Jong zegevier-
de, eindigde Buskermolen als ze-
vende en in Nunspeet incasseer-
de hij de veertiende prijs. Op de 
Veluwe was de winst voor Robin 
Löwik, de nationaal kampioen bij 
de eliterenners zonder contract. 
In de afgelopen zondag verre-
den Ronde van Uithoorn voor 
klasseerde Aalsmeerder Edwin 
Commandeur zich in de sport-
klasse na een groepsprint als ze-
vende en in de categorie 60-plus, 
waar een stevig gevuld renners-
veld van start ging, �nishte John 
Tromp uit Kudelstaart als vijfde.
Nils Eekho� sloot zondag de Tour 

de l’Avenir, de tiendaagse Tour de 
France voor renners jonger dan 
23 jaar, gedegen af als tachtigste 
in de eindstand. Klimmen viel het 
talent uit Rijsenhout niet mee, zo-
als te verwachten was. “Maar da-
len kan ik wél”, oordeelde de Nils 
met een vleugje zelfspot over zijn 
eerste optreden in het hoogge-
bergte. In de drie slotritten moes-
ten de jonge wereldtoppers cols 
boven de 2000 meter bedwin-
gen. Daarmee was deze editie 
van de Tour de l’Avenir een van de 
zwaarste uit de geschiedenis. Bij-
na een derde deel van het aantal 
gestarte renners haalde de eind-
bestemming niet. 
Nils Eekho� kon zich alleen war-
men aan een zesde plaats in rit 
één, de enige min of meer vlakke. 
Lars van den Berg was na het uit-
vallen van de kopmannen Arens-
man en Inkelaar de beste Neder-
lander in het eindklassement op 
plek tien. 

Luuc van Opzeeland en Lucien van Delst

Goud en zilver op WK 
voor WSCA windsurfers 
Aalsmeer - Onlangs hebben 
twee windsurfers van de Wind 
Surf Club Aalsmeer de eerste en 
tweede plaats behaald op ver-
schillende wereldkampioen-
schappen windsurfen. Luuc van 
Opzeeland werd op de Silvaplana 
See in Zwitserland wereldkampi-
oen in de foil klasse. Lucien van 
Delst won de zilveren medaille bij 
het wereldkampioenschap in de 
Kona klasse in de silver �eet.

Windfoilen
Windfoilen is de jongste klasse in 
het windsurfen. Het foilen begint 
razend populair te worden door-
dat dit al met weinig wind enorm 
spectaculair is. Olympisch kampi-
oen Dorian van Rijsselberghe is er 
bijvoorbeeld voorstander van dat 
deze klasse olympisch wordt.
Luuc van Opzeeland van WSCA 
startte in een internationaal deel-
nemersveld van 71 deelnemers 
uit 18 verschillende landen. Na elf 
races over verschillende dagen 
gesurfd te hebben wist Luuc het 
beste resultaat neer te zetten. Hij 
verraste daarmee meerdere in-
ternationaal bekende surfers. De 
prijsuitreiking en de daarop vol-
gende felicitaties waren dan ook 
overweldigend.

Kona
De Kona klasse is een zogenaam-

de eenheidsklasse van modern 
materiaal gebaseerd op de klas-
sieke windsurfplank. De Kona 
klasse startte bijvoorbeeld ook 
tijdens de Oude Deuren Surf Cup 
in Aalsmeer.
Lucien van Delst van WSCA reisde 
voor de wereldkampioenschap-
pen af naar Torbole aan het Itali-
aanse Gardameer. Ook hier ver-
schenen deelnemers aan de start 
uit veel verschillende landen. Na 
maar liefst dertien races wist Lu-
cien de tweede plaats te bemach-
tigen in de silver �eet.

PWA
In de slalom klasse van de Pro-
fessional Windsurfers Association 
tenslotte komt WSCA surfer Jor-
dy Vonk uit. Na vier events in de-
ze formule 1 van het windsurfen 
in Frankrijk, Korea, Japan en Fuer-
teventura staat Jordy op de twee-
de plaats in de ranking. 
Met nog drie events in Denemar-
ken, Duitsland en Nieuw Caledo-
nie te gaan wordt het bijzonder 
spannend of Jordy deze topposi-
tie weet vast te houden.

Wind Surf Club Aalsmeer (WSCA) 
is bijzonder trots om al dit talent 
als lid te mogen hebben en feli-
citeert dan ook speciaal Luuc en 
Lucien met hun behaalde wereld-
prestaties.

Opbrengst voor Mike Multi Foundation

TeamTimmerman gaat in 
de Alpen marathon fietsen
Aalsmeer - Volgende week ver-
trekt Team Timmerman met een 
groep van 21 mensen naar Oos-
tenrijk. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 
september gaan veertien �etsers 
van deze TeamTimmerman-leden 
de Ötztaler radmarathon �etsen. 
Een afstand van 238 kilometer 
en 5.500 hoogtemeters in twee 
dagen. De tocht gaat van Sol-
den naar Kuhtai-Sattel, richting 
Innsbrück over de Brennerpass 
en Jaufenpass via Sankt-Leon-
hard in Passeiertal. De laatste col 
is de Timmelsjoch van 2.509 me-
ter hoog en dan eindigt de tocht 
weer in Solden. TeamTimmerman 
�etst deze tocht om geld op te 
halen voor het goede doel, wat 
dit jaar de Mike Multi Founda-
tion is. De Mike Multi Foundation 
steunt de gehandicapte sport.
Ook u kunt een bijdrage leve-

ren door op zondag 29 septem-
ber aanstaande de Tour de Poel te 
�etsen. De �etstocht die jaarlijks 
door TeamTimmerman georgani-
seerd wordt. Start en �nish zijn bij 
het Westeinderpaviljoen bij het 
Surfeiland van Aalsmeer. Er zijn 
verschillende afstanden 10, 40, 
70 en 110 kilometer. Dus voor ie-
der wat wils. Kinderen tot 16 jaar 
mogen gratis mee�etsen. 
De opbrengst van deze Tour de 
Poel komt geheel ten goede aan 
de Mike Multi Foundation. Kunt u 
of wilt u niet �etsen maar wel het 
goede doel steunen? Dan is er de 
mogelijkheid om een donatie te 
doen via: Stichting Team Timmer-
man NL60RABO 0395 3130 66. Via 
facebook of www.teamtimmer-
man.nl kunnen belangstellenden 
altijd op de hoogte blijven van 
het laatste nieuws.

Prachtig gebied, vol verborgen plekken

Wandelen met boswachter 
rond Amstelveense Poel
Amstelland - Ontdek samen met 
de boswachter op zondagmid-
dag 15 september om 14.00 uur 
het gebied rondom de Amstel-
veense Poel. De Amstelveense 
Poel is een prachtig gebied, vol 
met verborgen plekken. De Am-
stelveense Poel ligt het in het zui-
den van het Amsterdamse Bos. 
De start van de wandeling is bij 
de parkeerplaats Kleine Poel-
Camping aan de Bosrandweg. De 
wandeling is geschikt voor goe-
de wandelaars vanaf 12 jaar. De 
kosten zijn 5 euro per persoon, 
graag gepast en contant betalen. 
Aanmelden verplicht via: 020-
5456100, via www.amsterdam-

sebos.nl of in De Boswinkel, Bos-
baanweg 5. Openingstijden: dins-
dag tot en met zondag van 10.00 
tot 17.00 uur.

Jopie de Grauw met 40 punten,  
plaats twee was voor Bets Teunen 
met 385 punten en op drie is Tru-
dy Knol geëindigd met 667 pun-
ten. Bij het klaverjassen was de-
ze week Regina Geleijn met 5473 
punten de beste, gevolgd door 
Nico de Ron met 5471 punten 
en Huub Bouwmeester met 5295 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Alie van Weerdenburg 
met maar 3481 punten! Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothui-
zen, tel. 0297-340776.

deling is voor iedereen (man/
vrouw, jong/oud) die zin heeft 
om lekker te lopen, anderen te 
ontmoeten; gezellig en gezond. 
Na de wandeling is er ko�e/
thee bij de startlocatie. Om op 
de hoogte te blijven van de wan-
delingen en voor vragen kan een 
e-mail gestuurd worden naar op-
stapmetoosterkerk@hotmail.
com of mail je 06 nummer door, 
dan kan er (zo nodig) een appje 
gestuurd worden. Welkom en 
wandel mee met Anne Marie van 
Elswijk en Ina van Willegen.

dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 21 augustus is het 
klaverjassen gewonnen door Bert 
van der Jagt met 5666 punten. 
Ben Bon werd tweede met 5446 
punten en Corrie Durieux derde 
met 5091 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Jan Ramp 
met 3797 punten.

Stijldansen, breakdance en minidance
Week van de proeflessen 
bij DanceSport Academy
Aalsmeer - Deze week een ge-
sprek met Herman en Leonie, het 
duo achter DanceSport Acade-
my NL.

Hoe zijn jullie in de danswereld 
terecht gekomen?
Herman: “Ik ben begonnen als 
13 jarige. Gewoon op een begin-
nerscursus, samen met mijn zus 
in Haarlem. Na het volgen van en-
kele jaren clublessen hebben we 
een eerste wedstrijd meegedaan, 
gewoon voor de lol. Dat is lang-
zaam uitgegroeid van hobby tot 
nu onze eigen dansschool.” Le-
onie: “Toen ik 15 was vond mijn 
moeder het tijd om te leren dan-
sen. Mijn eerste dansles staat me 
nog heel goed bij. In een boven-
zaal van een oude dansschool in 
Utrecht. Ik had een vriendin en 
een vriend meegenomen. Dat 
maakte het wat minder span-
nend. Maar die eerste les had ik 
zoveel nieuwe mensen leren ken-
nen en kon ik de eerste danspas-
sen al best redelijk waardoor ik er 
meteen heel veel plezier in had!”

En toen kwam de stap van cursus 
naar wedstrijden. Hoe ging dat?
Leonie: “Bij mij in de dansschool 
werden wel eens regiowedstrij-
den gehouden. Dat zijn laag-
drempelige wedstrijdjes met veel 
gezelligheid en plezier. Toen ik 
vier jaar op les zat deed ik voor 
het eerst mee. Ik haalde niets, 
maar vond het erg leuk!” Herman: 
“Mijn eerste wedstrijd was ook 
in de eigen dansschool op regi-
onaal niveau. Deze wedstrijden 
zijn heel laagdrempelig, maar 
zijn wel de start geweest van een 
lange carrière als wedstrijddan-
ser. Winnen was in eerste instan-
tie niet belangrijk. Een hoop lol 
met elkaar beleven, daar draaide 
het om.” 

Is stijldansen de enige dansvorm 
die jullie hebben gedaan?
Leonie: “Ik heb in het verleden 
ook nog wel andere dansvormen 
gedaan. Wat jazzballet maar ook 
West Coast Swing. Stijldansen 
is toch altijd de hoofdmoot ge-
weest. Wel heb ik verschillende 
disciplines binnen het stijldansen 
gedaan. Niet alleen standaard 
(Engelse wals, tango, Weense 
wals, slowfoxtrot en quickstep) 
en latin (samba, chachacha, rum-
ba, paso doble en jive) maar ook 
formatiedansen. Hierbij dans je 
een show op een bepaald thema 
waar meerdere stijldansen in ver-
werkt zijn. Ook dans je dan in een 
team.”Herman: “Daarnaast heb-
ben wij ons nog gespecialiseerd 
in showdance. Dan sta je als paar 

alleen op de vloer om een kür op 
muziek te dansen.” 

Dat klinkt als een druk leven?
Herman: “Als sport je hobby is en 
je merkt dat je steeds beter wordt, 
dan wil je ook steeds meer! Het is 
daarom ook fantastisch dat we 
van onze hobby nu ons werk kun-
nen maken.” Leonie: “Het is druk, 
maar wat is druk als je doet wat je 
superleuk vindt!” 

Welke gebeurtenis is jullie het 
meest dierbaar?
Leonie: “Dat is een moeilijke 
vraag. Ik heb zoveel mooie mo-
menten mogen meemaken door 
het dansen. Je komt op allerlei 
plekken voor je wedstrijden, de-
monstraties en workshops. De 
mooiste gebeurtenis is dan denk 
ik toch het moment dat we Ne-
derlands kampioen showdan-
ce met werden met onze Samu-
rai-kür.” Herman: “Voor mij is het 
onze �naleplaats op het Wereld-
kampioenschap in Wenen. De 
sfeer en het publiek waren zo 
leuk! Dat was overigens met de-
zelfde show.” 

Wat brengt de toekomst?
Herman: “We zijn druk bezig om 
ons aanbod te verbreden in onze 
dansschool en te zorgen dat dans 
bereikbaar is voor iedereen.” Leo-
nie: “Daarnaast blijven we ons zelf 
continu bijscholen zodat we up 
to date blijven en trainen we zelf 
ook nog steeds omdat het te leuk 
is om te stoppen.”

Kennis maken met DanceSport 
Academy NL? De komende 
week is de week van de proe�es-
sen voor alle leeftijden. Niet al-
leen voor stijldansen maar ook 
voor onder andere voor salsa-
tion, breakdance en minidan-
ce. Kijk op www.dancesportaca-
demy.nl voor het volledige aan-
bod. DanceSport Academy NL is 
gevestigd aan de Oosteinderweg 
287f. 

Buurmannen ‘racen’ van 
Breda naar Praag
Aalsmeer - De buurmannen Je-
roen Epskamp en Maarten Ver-
beek gaan evenals Raymond 
Maas, Danny Maas en Falk Wein-
hold deelnemen aan de ‘rammel-
bakken reis’, die start in Breda en 
eindigt in het Tsjechische Praag. 
De inwoners hebben hiervoor 
een auto moeten aanscha�en die 
maximaal 750 euro mocht kosten 
en minimaal 20 jaar oud moest 
zijn. Om mee te doen is oppim-
pen ook een vereiste: hoe gekker 
hoe leuker, zolang je nog maar de 
weg op mag. Vriendschap is de 
basis en de uitdaging de beproe-
ving. 
Er mogen aan de race maxi-
maal 125 auto’s deelnemen. Je-
roen, Maarten, Raymond, Danny 
en Falk zijn daarom heel blij dat 
ze op de lijst staan. Het is name-
lijk een wens die voor de mannen 
uitkomt. Ze vertrekken komende 
zondag 1 september en komen 
op zaterdag 7 september weer 
thuis. Er wordt deelgenomen met 
twee auto’s, een Volvo V70 en een 
Toyota Celica. In de Toyota heb-
ben de mannen zelfs een barbe-
cue in de achterbak gebouwd. De 

bedoeling is dat er onderweg een 
stukje vlees wordt bereid om ’s 
avonds op te eten.
De heren zijn er maanden zoet 
mee geweest. Diverse websites 
zijn bezocht om attributen te vin-
den en er zijn heel veel uren be-
steed aan het sleutelen. De vrou-
wen van deze stoere mannen zijn 
nu al super trots op ze dat ze met 
deze race meedoen. Ben je be-
nieuwd hoe de auto’s er nu uit 
zien of wil je weten wat ze bele-
ven? Volg hen dan op facebook: 
Lowww&slowww. Voor nu, suc-
ces Jeroen, Maarten, Danny, Ray-
mond en Falk!






