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Commissies gaan na zomerreces weer vergaderen

Gemeente gaat inwoners bij 
nieuw afvalbeleid betrekken

Samen met de fracties wil het 
college kaders vaststellen, die 
tot doel hebben om inwoners te 
betrekken bij het maken van de 
keuze voor een nieuw afvalinza-
melsysteem en het afvalbeleid. 
De inwoners krijgen een advise-
rende rol in dit traject. Om alle 
inwoners de mogelijkheid te ge-
ven mee te denken wordt een en-
quete uitgezet op diverse manie-
ren en inwoners worden uitge-
nodigd om deel te nemen aan 
een verdiepingssessie. Er wor-
den drie (dezelfde) sessies ge-
houden in Aalsmeer, Oosteinde 
en Kudelstaart om zoveel moge-
lijk inwoners de gelegenheid te 
geven mee te discussiëren. In ok-
tober start de communicatiecam-
pagne en het participatietraject. 
Eind 2019 zal er in een Informatief 
Overleg een terugkoppeling aan 
de raad gegeven worden over de 
resultaten van het participatie-
traject met de inwoners. Vervol-
gens wordt in de eerste helft van 
2020 een nieuw afvalbeleid aan-
geboden aan de raad ter vaststel-
ling. Na nieuws over de regiona-
le samenwerking wordt de verga-
dering besloten met het vragen-
kwartier.

Right to Challenge
Daarna, vanaf 21.35 uur, wordt 
plaatsgemaakt voor de leden van 
de commissie Maatschappij en 
Bestuur. De vergaderingen van 
deze commissie worden door-
gaans gehouden op donderdag, 
maar vanwege het geringe aan-
tal agendapunten is besloten aan 

te sluiten op de commissie Ruim-
te en Economie. De vergadering 
van de commissie Maatschappij 
en Economie is beeldvormend. 
In deze fase gaat het erom dat al-
le fracties zich een beeld vormen 
over het onderwerp en de gele-
genheid krijgen hierover vragen 
te stellen aan het college. Over de 
spelregels van Right to Challenge 
gaat een discussieboompje op-
gezet worden. Right to Challen-
ge (RtC) staat voor het recht om 
uit te dagen. De kern is dat een 
groep (georganiseerde) inwoners 
taken van de gemeente over-
neemt als zij denkt dat het an-
ders, beter, slimmer en/of goed-
koper kan. RtC past goed bij de 
rolverandering die de lokale over-
heid doormaakt alsmede bij ont-
wikkelingen in de samenleving: 
Vraaggericht werken en meer 
ruimte geven aan bewoners om 
te participeren in hun eigen leef-
omgeving. Volgens wethouder 
Wilma Alink past RtC bij de wijze 
waarop het college van nu wil be-
sturen, dichtbij inwoners en raad. 
Het college wil meer aansluiting 
met de samenleving door hen zo 
vroeg mogelijk te betrekken bij 
nieuwe ontwikkelingen en hen 
ruimte geven om zelf initiatieven 
te ontwikkelen. 

Kracht van Aalsmeer
Na deze ‘uitdaging’ komt de nota 
‘De kracht van Aalsmeer’ aan de 
orde. Het doel van deze nota is er-
voor te zorgen dat iedereen naar 
vermogen mee kan doen en nie-
mand buiten de boot hoeft te val-

len door inwoners zoveel moge-
lijk de ruimte te geven om voor el-
kaar klaar te kunnen staan en el-
kaar te helpen, het voorkomen 
van problemen door gerichte pre-
ventieve maatregelen en voorzie-
ningen en samenhangende hulp 
bieden als er sprake is van een sta-
peling van problemen. Besluitvor-
ming van de nota vindt plaats in 
de raadsvergadering van donder-
dag 26 september. 

Nieuwbouw Windsurfclub
Laatste onderwerp deze verga-
dering is het voorstel van het col-
lege om een gemeentegaran-
tie lening te geven aan de Wind-
surfclub Aalsmeer voor een be-
drag van 98.500 euro voor de ver-
vanging van het huidige clubge-
bouw. De in 1977 opgerichte WS-
CA groeit qua ledenaantal en is 
al enige tijd bezig met ideeën en 
plannen om uit te breiden. Nu de 
gemeente grote plannen heeft 
om het gebied uit te bouwen 
naar een echt Waterfront, vindt 
de Windsurfclub de tijd rijp om 
de stap tot nieuwbouw te nemen. 
Het nieuwe gebouw wordt niet 
alleen qua uitstraling een positie-
ve blikvanger binnen het nieuwe 
Waterfront, maar wordt ook zo 
duurzaam mogelijk gerealiseerd. 
Het doel is om volledig gasloos 
te zijn. Voor de nieuwbouw wil de 
Windsurfclub een lening afsluiten 
van 197.000 euro. Deze wordt ge-
geven mits de gemeente voor 50 
procent garant staat. Na nog een 
vragenkwartier wordt, als de ver-
gadering volgens de tijdsplan-
ning verloopt, om 22.30 uur afge-
sloten. Belangstellenden zijn wel-
kom tijdens beide vergaderingen 
om op de publieke tribune plaats 
te nemen. Inspreken kan alleen 
na vooraf aanmelding bij de grif-
� er. 

Aalsmeer - Ook voor het college van B&W en de gemeenteraad 
begint het ‘gewone’ leven weer, het zomerreces is voorbij. En dit 
betekent onder andere weer vergaderen. Op dinsdag 10 sep-
tember gaat de raadzaal om 20.00 uur open voor de leden van 
de commissie Ruimte en Economie. Slechts over één onderwerp 
wordt oordeelsvormend gepraat: het afvalbeleid. 

5 september 2019

ADVERTEREN?
IN DE

 INFORMATIE:
� 0297-341900
� 06-54216222
� VERKOOPAALSMEER@
 MEERBODE.NL

VOOR HET 
OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS 
ZIE PAGINA 6

Hagelschade? 
Welke hagelschade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker - Aalsmeer

Adres Schinkeldijkje 2, 1432 CE Aalsmeer

T     E info@abspijnaker.nl

abspijnaker.nl

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

zaterdag 21  en zondag 22 september 2019
22 locaties -  openingsti jden 12-17  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

Nieuwe Meerbode
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Rijsenhout: Omg. Aalsmeerderdijk, 
  Schipholdijk (100 kranten)

Activiteiten voor jong en oud
Feestmaand van start met 
braderie en Vuur en Licht 
Aalsmeer - Ondanks dat het ver-
krijgen van de benodigde ver-
gunningen niet bij alle evene-
menten even soepeltjes is verlo-
pen, kan Aalsmeer deze maand 
als vanouds groots feest gaan 
vieren. Maar liefst drie weeken-
den en een week worden inwo-
ners getrakteerd op allerlei acti-
viteiten. De start is aanstaande 
zaterdag 7 september met de al-
tijd gezellige braderie overdag 
in het Centrum en ‘s avonds Vuur 
en Licht op het Water met de ver-
lichte botenshow en ter afsluiting 
een spectaculair vuurwerk bij de 
Watertoren. 

Feestweek
De volgende dag, zondag 8 sep-
tember, start de Feestweek van 
Aalsmeer op het Praamplein met 
een tentdienst, die wordt georga-
niseerd door zeven kerken uit de 
gemeente, en ‘s middags wordt 
proefgevaren voor de Pramen-
race op de Poel. Op maandag is 
de SPIE-sport/spelavond voor de 
bepaling van de startvolgorde, 
dinsdag vindt in de middag en 
avond het Nostalgisch Filmfesti-
val plaats en de woensdag begint 
met de jaarlijkse (gratis) kinder-
middag en eindigt met een pop-
avond met optredens van de REM 
Band en Direct. Donderdag is de 
tent overdag voor de stichting 
Dag van de Leven en ‘s avonds is 

Explosieve situatie bij 
het politiebureau
Aalsmeer - Dinsdag 3 septem-
ber werd het wijkteam van de po-
litie opgeschrikt door een melder 
aan de balie. De man vertelde dat 
hij een handgranaat in zijn voer-
tuig had. De auto stond op zo’n 
vijf meter afstand van het poli-
tiebureau geparkeerd. Er werden 
meteen maatregelen genomen 
en een Team Explosieven Verken-
ning is naar de handgranaat ko-
men kijken. Het bleek een echte 
Engelse handgranaat te zijn. Ge-

lukkig was de handgranaat leeg 
en kon deze dus niet meer ont-
plo� en. De politie Aalsmeer Uit-
hoorn heeft het bericht over de 
handgranaat op facebook gezet 
en de reacties van lezers zijn uit-
eenlopend. Van: “Dat was even 
schrikken, gelukkig goed afge-
lopen” en “Het wordt bijna span-
nend in het dorp” tot: “Wel een 
bezorgde maar geen slimme in-
woner.” In ieder geval bleek de ex-
plosieve situatie minder knallend 

te zijn dat in eerste instantie werd 
ingeschat en gelukkig maar.

Foto en bron: Politie 
Aalsmeer Uithoorn

de eerste feestavond met onder 
andere Jan Smit en Gerard Joling. 
Op vrijdag is de (gratis) ouderen-
middag en ‘s avonds feestavond 
nummer twee en hier gaan de 
spots aan voor onder andere An-
dré Hazes en Mental Theo. 

Pramenrace
Zaterdag 14 september is de 
34ste Pramenrace met thema 
Winterwonderland. De start is 
om 12.30 uur bij de Pontweg en 
de prijsuitreiking is aan het ein-
de van de middag in de feesttent. 
In de avond vindt de derde en al-
weer laatste feestavond plaats 
met onder andere 2 Brothers en 
de Snollebollekes. Donderdag-, 
vrijdag- en zaterdagavond zijn 
overigens uitverkocht. 
Zaterdag 14 en zondag 15 sep-
tember zijn ook de landelijke mo-
numentendagen en onder meer 
kan de Gedichtentuin op het 
Boomkwekerskerkhof bezocht 
worden. 

KCA Kunstroute
Op zaterdag 21 en zondag 22 sep-
tember wordt aangeraden om de 
� ets te pakken voor een bezoek 
aan de KCA Kunstroute. De or-
ganisatie heeft weer vele verras-
singen in petto! Voor nu: Prettige 
feestmaand. Elders in deze krant 
meer informatie, aanvangstijden, 
etc. over alle evenementen.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
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

Eerste activiteit tijdens de Feestweek
‘Connected’ thema van 
de 25ste Tentdienst 
Aalsmeer - Ook dit jaar trapt de 
Feestweek af met de Tentdienst! 
Aanstaande zondag 8 septem-
ber komen ruim 1.400 men-
sen samen in deze dienst, geor-
ganiseerd door zes verschillen-
de Aalsmeerse kerken. Net zoals 
de Feestweek, viert ook de Tent-
dienst dit jaar haar 25-jarig jubi-
leum. Dat is reden voor een feest!
In deze unieke dienst nemen di-
verse sprekers de bezoekers op 
eigentijdse en multimediale wij-
ze mee in het thema ‘Connected’. 
In een tijd dat mensen meer ver-
bonden zijn dan ooit, kan de con-
nectie in het leven soms toch ge-
mist worden. Verder kan genoten 
worden van muziek, begeleidt 
door een professionele band en 
worden de kinderen natuurlijk 
ook niet vergeten.

Wat de bezoekers de afgelopen 
25 jaar zo waardevol vonden aan 
de Tentdienst, is dat kerkmuren 
wegvallen en dat de tent tijdens 
de altijd feestelijke Tentdiensten 
ieder jaar weer volstroomt met 
een gevarieerd gezelschap van 
jong tot oud. Na de dienst kun-
nen de bezoekers nog gezellig 
met elkaar napraten onder het 
genot van een lekkere kop ko�e.
Vanaf 9.30 uur gaan zondag 8 
september de deuren van de tent 
open en om 10.00 uur begint de 
dienst. 
Er is oppasdienst voor kinderen 
tot vier jaar in Gebouw Irene in de 
Kanaalstraat, naast de Dorpskerk. 
Kijk voor meer informatie op tent-
dienstaalsmeer.nl. Via de website 
is de dienst overigens ook live te 
volgen.  

Op woensdagmorgen bij het zwembad

Iedereen welkom bij de 
Rollator Wandelclub 
Aalsmeer - De Rollator Wandel-
club is groeiende in Aalsmeer. 
Inmiddels heeft de club zo’n 17 
trouwe deelnemers! Het is echt 
gezellig en met elkaar is het 
ook leuk om iets aan beweging 
te doen. Weer of geen weer, er 
wordt iedere week gewandeld, 
maar nergens naar toe. De groep 
wandelt gewoon in een rondje 
voor de deur van het zwembad 
of bij slecht weer in de sportzaal. 
Daarmee is het voor niemand te 
ver en maakt het ook niet uit als 
iemand even gaat zitten tussen-
door. En natuurlijk wordt nog kof-
�e of thee met elkaar na a�oop 
gedronken.

Iedere woensdagmorgen
Uiteraard is Iedereen van harte 
welkom om op woensdagmor-
gen van 10.30 tot 11.30 uur bij 
zwembad de Waterlelie aan de 
Dreef met de rollator te komen 

wandelen. De eigen bijdrage is 
2 euro per keer. Als het lastig is 
om een chau�eur te vinden om 
met rollator naar het zwembad 
gebracht te worden, kan contact 
opgenomen worden met de rol-
latorwandelclub via 06-10196667 
of stuur een mail naar rollator-
wandelclubaalsmeer@gmail.
com.

Chau�eurs gezocht
De club groeit behoorlijk, dus is 
men ook op zoek naar chau�eurs: 
Wie heeft er tijd om op woens-
dagmorgen een retourtje zwem-
bad te rijden? Een kleine moeite, 
maar het maakt voor deze men-
sen het verschil tussen thuisblij-
ven of mee kunnen doen. 

 Zondag 8 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Tentdienst. Thema; 
Connected. In feestweek-tent 
Praamplein.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Geen dienst. Tent-
dienst op Praamplein om 10u.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag om 10u. Tentdienst op 
Praamplein. Thema: Connec-
ted. Om 18.30u. Dienst met 
ds. J. Maliepaard. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Wies Blomjous. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: Gran-
nies2Grannies.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u.  
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. J. Haeck uit Zeist. 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Tentdienst op Praam-
plein. Thema: Connected. Om 
10u. Dienst in Zorgcentrum 
Aelsmeer met dhr. D.W. Voll-
muller.

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Tent-
dienst op Praamplein. Thema: 
Connected. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Martin Dol. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Vertaling in het 
Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds.  M. 
Hogenbirk uit Bennekom en 
18.30u. met ds. S.J. Maliepaard 
uit Barneveld, gez. dienst in 
CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Woordcom-
munieviering in Klooster-
hof met M. van Zoelen. Zon-
dag om 9.30u. Eucharistievie-
ring m.mv. diverse koren en 
om 14u. Poolse dienst met An-
drzej in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie: 

Zondag 9u. Utrenia en 1030u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. J. van Popering, Aalsmeer.

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

Zondag 10u. Dienst met pas-
tor A.M. Creemer-Allard.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Twee-
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 
17 september om 20u. Peter 
Slagter over ‘Het leven van Da-
vid’.

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.

Ontmoeting en 
Literaire avond

Aalsmeer - Op woensdag 11 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting, on-
der het genot van een kopje kof-
�e of thee, bij Oost-Inn. ’s Avonds 
wordt van 19.45 tot 21.30 uur een 
literaire avond gehouden. Deze 
keer worden de boeken bespro-
ken die de deelnemers zelf in de 
vakantie gelezen hebben. Het 
belooft een gevarieerde avond 
te worden. Heeft u interesse en 
wilt u meedoen? Kom er gerust 
bij. Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom bij deze activiteiten in 
de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Inloopmiddag 
voor 65+

Aalsmeer - Op zondagmiddag 8 
september is er in de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer weer 
een inloop. Het thema deze mid-
dag is ‘het verlaten van huis en 
haard’. De inloop is voor alle seni-
oren vanaf 65 jaar in Aalsmeer en 
omstreken die de zondagmiddag 
zo lang vinden duren. De midda-
gen hebben een open karakter en 
veel mensen hebben inmiddels 
de weg naar de inloop gevonden.
De inloopmiddag start om 15.00 
uur en duurt tot 16.30 uur. Er 
wordt begonnen met een kop-
je thee of ko�e, er klinkt een ver-
haal of mooi gedicht. Aanslui-
tend is er alle gelegenheid voor 
de ontmoeting met elkaar bij een 
goed gesprek of tijdens een van 
de spellen die klaarstaan. De mid-
dag vindt plaats in het kerkge-
bouw van de Doopsgezinde Ge-
meente in de Zijdstraat 55. Tele-
foon kerkgebouw: 0297- 326527. 
Er wordt een vrijwillige bijdra-
ge van 2 euro per persoon ge-
vraagd. Kijk voor meer informatie 
op www.dgaalsmeer.nl.

Participe Amstelland
Training ‘Ontspanning in 
Zicht’ van start
Aalsmeer - Wil je meer tijd en 
ontspanning voor jezelf? Wil je 
anders leren omgaan met stress? 
Heb je veel op je bordje liggen of 
wil je minder piekeren? Ben je op 
zoek naar meer balans in je leven, 
omdat je leeft bij de waan van de 
dag? Veel mensen ervaren dage-
lijks stress en hebben het gevoel 
dat ze worden geleefd. De (gratis) 

Stichting HPH op braderie
Aalsmeer - De stichting Help 
Paulien Helpen staat zaterdag 7 
september met een kraam op de 
braderie. De kraam van de stich-
ting is te vinden in de Zijdstraat, 
hoek Dorpsstraat. Naast uitge-
breide informatie over de stich-
ting en de lopende acties zijn er 
ook leuke prijzen te winnen. De-
ze prijzen zijn beschikbaar ge-
steld door diverse sponsoren  uit 
Aalsmeer. 
De opbrengst van deze dag zal 

worden besteed aan, naast het 
vervangen van het waterreser-
voir, voor het plaatsen van een 
windmolen die het water op een 
diepte van 90 meter uit de grond 
pompt. Vanuit het reservoir kun-
nen alle gebouwen op het ter-
rein van het kindertehuis ‘Pilar de 
Esparanza’ worden voorzien van 
water. Verder zijn er ook nog di-
verse onderhouds en reparatie 
werkzaamheden  aan gebouwen 
nodig. 

meer ontspanning), Piekeren 
(voor meer rust in je hoofd), Ener-
giebalans (voor meer balans tus-
sen je energiegevers en energie-
vreters) en Sociaal netwerk (voor 
meer inzicht in je sociale net-
werk). De training start vrijdag 6 
september en bestaat uit vier we-
kelijkse bijeenkomsten volgens 
een terugkerend patroon. Hier-
door kun je elke week starten. Na 
vier weken heb je het program-
ma doorlopen. De training is elke 
vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur bij 
Participe Amstelland in de Had-
leystraat 55. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en je hoeft je ook 
niet aan te melden. Voor meer in-
formatie kan contact worden op-
genomen via 0297-326670 of via 
team.aalsmeer@participe.nu 

training van Participe Amstelland 
biedt hierin hulp. Meer balans in 
je leven is essentieel voor je vita-
liteit, maar balans vinden in je le-
ven is vaak een hele kunst. Want, 
we moeten én willen heel veel. 
De kans dat je jezelf voorbij holt 
met stress en spanning als ge-
volg, is groot. Ontdek dat balans 
in je leven bijdraagt aan meer ge-
luk, een betere gezondheid en 
meer energie. Allemaal aspecten 
die zorgen dat je lekkerder in je 
vel zit en beter in staat bent om te 
doen wat je wilt.  De training Ont-
spanning in Zicht geeft je inzich-
ten en leert je bewuster te wor-
den van je behoeften. Het is geen 
praat- of therapiegroep, maar een 
praktijkgerichte training van er-
varen professionals. Een yogado-
cent van YogAletta geeft tijdens 
een van de bijeenkomsten ont-
spanningsoefeningen. In de trai-
ning worden vier thema’s behan-
deld: Omgaan met Stress (voor 









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële 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 o�ciële 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.

O�ciële Mededelingen
5 september 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 gri�e via gri�e@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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 ‘O�ciële 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 desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v/a 20 januari 2016 o�cieel 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

HET 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

Lisowski A. 01-01-1989 28-08-2019
Lisowski Z. 23-01-2018 28-08-2019 
Markiewicz A.K. 06-10-1993 28-08-2019

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. 
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.

VERGADERING DINSDAG 10 SEPTEMBER

Agenda voor de vergadering van de Commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 10 september 2019, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda

  OORDEELSVORMEND
In deze bespreking staat uitwisseling van 
argumenten centraal en het wegen van 
voor- en nadelen van een voorstel. Het 
college van B&W stelt besluitvorming 
voor in de eerstvolgende raadsvergade-
ring.

20.05 3. Kaders Inwonerparticipatie afvalbeleid
20.35 4. Regionale samenwerking
 5. Vragenkwartier
20.45 6. Sluiting

Agenda voor de vergadering van de Commissie Maatschap-
pij en Bestuur op dinsdag 10 september 2019

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

 7. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. van Willegen
 8. Vaststelling van de agenda

  BEELDVORMEND
Bij beeldvormende bespreking staat in-
formatievergaring centraal en is besluit-
vorming door de gemeenteraad (nog) 
niet voorzien. In deze fase gaat het er 
om dat alle deelnemers zich een beeld 
vormen over het onderwerp. Commissie-
leden krijgen de ruimte om hun beelden 
over het onderwerp bij elkaar te toetsen 
en vragen te stellen aan het college. Zijn 
alle belangen bekend? Is alle informatie 
gedeeld? Dit onderdeel biedt ook ruimte 
om onderwerpen te bespreken die door 
de fracties zijn geagendeerd.

20.55 9. Spelregels Right to Challenge
21.25 10. Nota ‘De kracht van Aalsmeer’, Strategie 
  Sociaal Domein 2019 – 2023

  OORDEELSVORMEND
In deze bespreking staat uitwisseling van 
argumenten centraal en het wegen van 
voor- en nadelen van een voorstel. Het 
college van B&W stelt besluitvorming 
voor in de eerstvolgende raadsvergade-
ring.

22.00 11. Gemeentegarantie lening Windsurfclub 
  Aalsmeer (WSCA)
22.15 12. Vragenkwartier
22.30  Sluiting

 
BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED OOST’

Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’ 
ten behoeve van de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelge-
bouw aan de Aalsmeerderweg 237 A t/m M (Z18-003731)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergun-
ning te verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. Met 
toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt het 
mogelijk gemaakt bovengenoemd bedrijfsverzamelgebouw 
te realiseren. Het ter plaatste geldende bestemmingsplan 
‘Landelijk Gebied Oost’ laat dit niet toe, omdat de gronden 
zijn bestemd voor ‘Bedrijf-Solitair’ (B-ST). Het bedrijfsverzamel-
gebouw zal worden gerealiseerd op een stuk braakliggende 
grond. Het perceel wordt door andere bedrijfsfuncties en een 
woning omsloten. 

Ter inzage
De ontwerpbeschikking, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen gedurende 6 weken van 6 september t/m 17 
oktober 2019 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- digitale vorm via website www.ruimtelijkeplannen.nl onder 

planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358. OIAVHB02xN-OW01
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: 
maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op woens-
dag van 16.30-20.00 uur en vrijdag van 08.30-10.30 uur;

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via de cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
08.30-15.30 uur, donderdag 08.30-12.30 uur).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schrifte-
lijke of mondelinge zienswijze betre�ende dit ontwerp wijzi-
gingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen wor-
den gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘Ontwerp-besluit 
omgevingsvergunning Aalsmeerderweg 237 A t/m M’. Een 
zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via http://0358.
ropubliceer.nl. Vervolgens selecteert u het betre�ende ruimte-
lijke plan uit de lijst en kiest u de optie ‘reageren’. Degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daar-
voor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via 
tel. 0297-387575. 

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.
-  Zwarteweg tussen nummer 67 en 73, 1431 VJ, (Z19-

052499), het kappen van een dode boom en het herplan-
ten van bomen 

-  Oosteinderweg 591 B, 1432 BM, (Z19-052496), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het realiseren van een 
terras op eigen terrein gedurende de zomermaanden 

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-052403), het plaatsen 
van een ballonhal naast het bestaande sportcentrum 

-  1e J.C. Mensinglaan 5 a , 1431 RV, (Z19-052059), het uitbrei-
den van het dakterras aan de achterzijde van het woonhuis 

-  Zonnedauwlaan 42, 1433 WB, (Z19-051722), het plaatsen 
van een dakkapel aan de achterzijde van de woning 

-  Spoorlaan tussen nummer 6 en 21, 1431 TL, (Z19-051627), 
het kappen van 6 bomen en herplanten van 11 bomen 
t.b.v. de herinrichting van de Spoorlaan 

-  Machineweg 293, 1432 ES, (Z19-051363), het maken van 
een nieuwe in- en uitrit over een watergang 

-  Einsteinstraat 107, 1433 KJ, (Z19-051328), het inrichten van 
een bouwterrein met container, schaftkeet en toilet t.b.v. 
van sloopwerk van de voormalige Rabobank 

Vervolg op volgende blz.
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Herenweg nabij nr. 99, Sectie D nr. 7345, (Z19-030170), het 

inrichten van een bagger- en gronddepot. Verzonden: 28 
augustus 2019

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen is met toepassing van artikel 3.9, lid 2 
van de Wabo verlengd:
- Langs de Burgemeester Kasteleinweg, (Z19-044769), het 

kappen van 31 waardevolle bomen t.b.v. het realiseren van 
een HOV-busbaan door Aalsmeer. Verzonden: 02 septem-
ber 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:
- Herenweg 66 A, 1433 HB, (Z19-042401), het aanbrengen 

van een oeverbescherming met stortstenen langs de oos-
telijke strekdam van het perceel. Verzonden: 30 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:
- Uiterweg nabij 95, Sectie H, nr. 4289, (Z19-045661), het 

gewijzigd uitvoeren van de constructie van de tijdelijke 
wegomleiding t.b.v. de vervanging van de Aardbeienbrug 
(vergund onder zaaknummer Z18-009743). Verzonden: 02 
september 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: 29 augustus 2019

-  Kastanjelaan 12, 1431 JC, (Z19-026097), het vervangen van 
de bestaande aanbouw aan de achterzijde van de woning. 
Verzonden: 29 augustus 2019

-  Kamperfoeliestraat 64, 1431 RP, (Z19-033203), het aanbou-
wen van een serre. Verzonden: 28 augustus 2019

-  Uiterweg 127 ws 17, 1431 AD, (Z19-036376), het vervan-
gen van een woonark door een bestaande woonark. Ver-
zonden: 28 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:
- Oosteinderweg 268b, 268d en 270a t/m 270e, 1432 BC, 

(Z19-025217), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. 
het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten. Verzonden: 
02 september 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 a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Parkeerplaats bij Schinkelbos (Z19-051730) Open dag bio-

based proeftuin N231 Bosrandweg op 12 oktober 2019, 
ontvangen 27 augustus 2019

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.
- Praamplein ( Z19-009885) Feestweek Aalsmeer van 8 t/m 

14 september 2019, verzonden 2 september 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aange-
vraagd:
- Ophelialaan 139 (Z19-051459) Foodmaster King Lao, ont-

vangen 26 augustus 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Ophelialaan 139 (Z19-051459) Foodmaster King Lao, ont-

vangen 26 augustus 2019

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Oosteinderweg 591B (Z19-030330) Lunchlokaal De Druk-

ker, aanvraag 28 augustus 2019 ingetrokken

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.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ophelialaan, 

gedeelte ten oosten van de Spoorlaan
- Aanwijzing parkeerplaatsen opladen elektrische motor-

voertuigen - Hellendaalstraat, gedeelte direct ten zuiden 
van de Sweelinckstraat

TER INZAGE

t/m 08-09-19 Ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied 
Oost - Machineweg 293a’ en ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z19-
001705

t/m 17-10-19 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikke-
ling van een bedrijfsverzamelgebouw aan 
de Aalsmeerderweg 237 A t/m M, de daarbij 
behorende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Wijkoverleg Hornmeer 
start met kennismaking
Aalsmeer - De scholen zijn weer 
begonnen en heel toepasselijk, 
het wijkoverleg Hornmeer begint 
dinsdagavond 10 september om 
acht uur ook weer. Meteen is een 
aantal interessante onderwerpen 
op de agenda gezet door het be-
stuur. Directeur Laura van Ros-
sen van IKC Triade komt informe-
ren over de nieuwe school in de 
Hornmeer. 

75+ Huisproject
Van een andere orde is de bij-
drage van Participe. Dyane Stam 
komt vertellen over het pro-
ject ‘Huisbezoek 75+’. Dit project 
heeft tot doel om inzicht te krij-
gen in de activiteiten en zinvol-
le tijdsbesteding van inwoners 
van 75 jaar en ouder. De gemeen-
te vindt het belangrijk dat elke 
inwoner zich prettig voelt en op 
zijn of haar manier mee kan doen. 
Participe voert het onderzoek uit 
met getrainde vrijwilligers. 
Er wordt overigens nog gezocht 
naar extra vrijwilligers. Dus ook 
jongere Hornmeerders zijn van 
harte uitgenodigd. Participe kan 
ook nog wat meer vertellen over 
de prachtige voorstellen om 
Aalsmeer en in het bijzonder de 
Hornmeer nog leefbaarder en 
plezieriger te maken.

Wijkagent en wijkboa
Met de naderende herfst en kor-
ter wordende dagen is het ook 
weer een goed moment om aan 

wijkagent Dave Witteveen vra-
gen te stellen over de mogelijk-
heden om de veiligheid in de wijk 
verder te verhogen. Denk bijvoor-
beeld aan het organiseren van de 
WhatsApp buurtpreventie. Dit is 
net weer iets anders dan de ge-
wone groeps-app. Om dit on-
derwerp meteen nog comple-
ter te maken is ook Thomas Ot-
sen aanwezig. Thomas is de wijk-
boa en verantwoordelijk voor de 
handhaving in de openbare ruim-
te in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Hij hoort graag wat u belangrijk 
vindt. Na a�oop van het wijkover-
leg, rond 22.00 uur, is er gelegen-
heid om met mede wijkbewoners 
te spreken met een drankje in de 
hand. Het wijkoverleg is een unie-
ke gelegenheid om met elkaar 
en de Gemeente te communice-
ren. Het bestuur van wijkoverleg 
Hornmeer stelt uw aanwezigheid 
daarom zeer op prijs. Plaats van 
samenkomst is het buurthuis aan 
de Dreef 1.

Pramenrace organisatie wil veel post
Thuisopdracht: Lever 
een kerstkaart in!
Aalsmeer - De zomervakantie 
is nog maar net voorbij en toch 
zal Aalsmeer en omgeving bin-
nenkort winters aandoen. Wer-
den de laatste weken alle sloot-
jes en de Westeinderplassen ge-
vuld met onder andere prachti-
ge sloepjes en snelle zeilschepen, 
op zaterdag 14 september zul-
len winterse pramen met prutte-
lende Penta’s het water opsieren. 
De jaarlijkse Pramenrace, met dit 
jaar het thema ‘Winterwonder-
land’, is dan een feit, een begrip 
in Aalsmeer maar zeker ook daar-
buiten. Ook dit jaar belooft het 
weer een grootse happening te 
worden en zowel organisatie als 
deelnemers kunnen niet wachten 
totdat het zo ver is. Bij de race zijn 
er onder andere prijzen te verdie-
nen voor de mooiste en gezellig-
ste praam, maar ook voor de snel-
ste of voor de groep die het beste 
de opdrachten weet te volbren-
gen. Voor wat betreft dat laatste 
volgt hier een belangrijke thuis-
opdracht!

Stempelpost 22
Je�rey en José Roodenburg be-
mannen samen met Bert en Ri-
anne Middelkoop stempelpost 
22, nabij het Koddespoeltje. Voor 
alle deelnemers hebben zij een 
mooie thuisopdracht waar ook 
later dit jaar anderen nog verblijd 

mee gaan worden. Op de schuit 
waarop dit gezelschap de wacht 
houdt, zal een speciale brieven-
bus komen te staan, welke tijdens 
de pramenrace door de deel-
nemers gevuld moet gaan wor-
den met tal van kerstpost! Deze 
post is uiteindelijk bestemd voor 
de mensen uit Aalsmeer en Ku-
delstaart die juist in de feestda-
gen wel een beetje liefde en aan-
dacht kunnen gebruiken, vanwe-
ge eenzaamheid, ouderdom of 
gewoon omdat iedereen het leuk 
vindt om kerstpost op de deur-
mat te vinden. De opdracht is dan 
ook: neem een beschreven kerst-
kaart mee, groot of klein, komisch 
of serieus met daarop de aller-
beste wensen, een vrolijke bood-
schap, een hart onder de riem of 
tip van de dag voor een onbeken-
de dorpsgenoot. 
Alle post zal in de pramenrace-
brievenbus verzameld worden 
en in de decembermaand door 
de organisatie van de Pramen-
race bezorgd gaan worden. Kort-
om: leef je uit, wees creatief of 
juist een beetje lief en zorg dat 
je kerstpost mee gaat aan boord 
van de praam om die middag te 
bezorgen op stempelpost 22. Ver-
geet niet de naam van de praam 
en startnummer te vermelden als 
afzender!  Er wordt gehoopt op 
bergen leuke reacties.

Initiatief Harm Koningen en Tim Fransen

Aalsmeerse zwembroek 
voor de burgemeester
Aalsmeer - “Daar sta je ineens 
naast de Aalsmeerse burgemees-
ter en wethouder met je zwem-
broekie”, de eerste reactie van 
Harm Koningen, die samen met 
Tim Fransen het initiatief heeft 
genomen om zwembroeken te 
laten maken in de kleuren van 
de Aalsmeerse vlag: Rood van de 
aardbeien, groen van de bladeren 
en zwart van de grond.
Harm vertelt een leuke mee-
ting te hebben gehad afgelo-
pen dinsdag 27 augustus in het 
gemeentehuis. Met burgemees-
ter Gido Oude Kotte en wethou-
der Robbert-Jan van Duijn is ge-
sproken over het ondernemen in 
Aalsmeer en het inspelen op het 
trotse gevoel van de mensen die 
in Aalsmeer wonen en werken. 
Deze ‘trots’ is de reden voor Harm 

en Tim geweest om een ech-
te Aalsmeerse zwembroek te la-
ten maken. “Tim is het brein ach-
ter de Aalsmeer zwembroek en ik 
doe de marketing”, vertelt Harm. 
Een top-idee van dit duo, want de 
zwembroeken vinden gretig af-
trek. “Ze zijn inderdaad graag ge-
wild”, vervolgt Harm. “Ze gaan als 
warme broodjes.”
Eén exemplaar had Harm op-
zij gehouden, want zo zegt hij: 
“Uiteraard kan een Aalsmeer-
se burgemeester niet zonder 
een Aalsmeerse zwembroek.” De 
burgemeester heeft de zwem-
broek met plezier aangenomen. 
Heel benieuwd of binnenkort 
de eerste burger ‘gespot’ wordt 
in de Westeinder of het zwem-
bad in deze unieke en exclusieve 
Aalsmeerse badkleding…

Bijeenkomst benadering bij dementerende
Aalsmeer - Dementie verandert 
veel in het leven. De diagnose 
heeft een grote impact, ook op 
de naasten. Medisch gezien is de-
mentie niet met een pilletje op te 
lossen. Dat betekent niet dat er 
helemaal niets gedaan kan wor-
den. Benaderen mensen in de 

omgeving iemand met dementie 
anders? Worden mensen met de-
mentie nog betrokken in het soci-
ale leven?. Dinsdag 10 september 
zal Carolien van Leussen uitleg 
geven over de sociale benade-
ring bij dementerende. De bijeen-
komst kan door iedereen bijge-

woond worden. De bijeenkomst 
is in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12, begint om 19.30 uur en 
duurt tot rond 21.00 uur. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur. Aanmel-
den is wenselijk en dit kan via El-
len Millenaar van het Ontmoe-
tingscentrum: 06 22468574.
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5 SEPTEMBER

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Fietsen met de Pedaalridders. 
Start: 13.30u. bij zwembad 
aan de Dreef.

 Nieuwe expositie ‘Zeegezich-
ten van over de hele wereld’ 
in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag t/m 
zondag 14 tot 17u. Zaterdag 
10-17. O�ciële opening zon-
dag om 16u.

 Wandelen met Op Stap in het 
bos van 19 tot 20.30u. Start bij 
Bosrandweg, hoek Rietwijker-
oordweg.

 Sjoelcompetitie van start in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 
20u.

6 SEPTEMBER
 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.

  Inloop voor ouderen in teken 
van oud Aalsmeer. In Irene, Ka-
naalstraat vanaf 14.30u.

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

 Optreden band Exces in café 
Op de Hoek, Kudelstaart, 21u.

 Scuttle’ Buttin live in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 21u.

7 SEPTEMBER
 Basket Stars van 9 tot 10u. 

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

 Grote braderie in straten Cen-
trum van 10 tot 17u.

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

 Gedichtentuin in het Boom-
kwekerskerkhof, Stommeer-
weg open. Zaterdag en zon-
dag van 12 tot 17u. Ook 14/15 
en 21/22 september. 

 Hakkuh voor kids (hakken, 
housen en spelletjes) in N201, 
Zwarteweg van 13 tot 19u.

 Vuur en Licht op het Water 
met 20u. verlichte botenshos 
en 23u. groots vuurwerk bij 
Watertoren.

 Boxin’ the Vox live in cultureel 
café Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.

8 SEPTEMBER
 Vogelbeurs de Rijsenvogel in 

SCW-gebouw, Konnetlaantje, 
Rijsenhout van 9.30 tot 13u.

 Tentdienst in feestent Praam-
plein vanaf 10u.

 Proefvaart Pramenrace. Verza-
melen 12.30u. bij Topsvoort.

 Shantyfestival in Leimuiden, 
Dorpsplein met De Marconis-
ten vanaf 13u.

 Watertoren aan Westeinder 
open voor publiek, 13-17u. 

 Inloop voor 65+ in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55 van 
15 tot 16.30u.

 Concert Song Journey Express 
in De Oude Veiling, Markt-
straat vanaf 15u. 

 Johnny Feel Good met Oscar 
Benton in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer van-
af 16u.

9 SEPTEMBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

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

  Proe�es Aalsmeers Jeugdor-
kest bij Cultuurpunt in De Ou-
de Veiling, Marktstraat van 16 
tot 17u.

  SPIE sportavond in feesttent 
op Praamplein vanaf 19u.

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

  Kaartavond Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

  Bingo-avond Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

10 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. 

 Nostalgisch �lmfestival in 
feesttent op Praamplein. Voor-
stellingen om 15u. en 20u. Uit-
verkocht.

 Bijeenkomst over dementie 
in gebouw Irene, Kanaalstraat 
van 19.30 tot 21u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 19.45u. 
Elke dinsdag.

 Wijkoverleg Hornmeer in 
buurthuis aan Dreef v/a 20u.

 Vergaderingen commissies 
Ruimte en Economie (v/a 20u.) 
en Maatschappij en Bestuur 
(vanaf 21.30u.) in raadzaal, ge-
meentehuis.

11 SEPTEMBER
 Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. Literaire avond van 
19.45 tot 21.30u.

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Kindermiddag in feesttent op 
Praamplein vanaf 14.30u.

 Lezing over uilen in zorgcen-
trum Aelsmeer, Molenpad 
vanaf 15u.

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

 Live Rem Band en Di-Rect 
in feesttent op Praamplein. 
Open vanaf 20.30u.

12 SEPTEMBER
 Ouderensoos in ‘t Middel-

punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Start seizoen Sjoelclub Rijsen-
hout in De Reede, Schouw-
straat vanaf 19.30u.

 Gala-feest Dag van je Leven in 
feesttent op Praamplein.

 Feestweek-avond met optre-
dens Gerard Joling, Jan Smit, 
Jeroen van der Boom, René 
Froger en Marcel Fisser Band. 
Open 20.30u. Uitverkocht!

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

NIEUW:

NIEUW:

AANBIEDING:

TIP:
ZATERDAG OP DE BRADERIE:

JUBILEUM
AANBIEDINGEN

ZATERDAG OP DE BRADERIE:

jaar!

Met dj’s Kees, Marcel en Jan
Dance Classics Show in 
The Beach: 3e editie
Aalsmeer - Op zaterdagavond 12 
oktober vindt voor het derde ach-
tereenvolgende jaar het gezellige 
dansfeest, Dance Classics Show, 
weer plaats. De deuren gaan 
open om 20.00 uur en het feest 
zal tot 01.00 uur duren. De Dance 
Classics Show speelt zich weer af 
in de evenementenhal van The 
Beach, de enige hal zonder zand, 
en thema dit keer is Classics.
Kees Markman, Marcel Wilkes en 
Jan de Groot (de oude Pannebar 
Dj’s) zijn alweer geruime tijd be-
zig met de voorbereiding van de-
ze avond. De drie zien het dans-
feest nog steeds als een reünie 
voor heel veel oude bekenden.
De muziek die ten gehore ge-
bracht zal worden is uitsluitend 
afkomstig vanaf vinyl, dus niks 
geen computer, maar kraken-
de, dampende stampende disco 
classics. De insteek van de heren 
is nog steeds: “Wij gaan niet met 
de tijd mee” en dit was ook de af-
gelopen twee edities te zien aan 
de enorme entourage in de hal. 
Prachtige decorstukken, oude zit-
hoeken, gezellige oud-Hollandse 
bar, oude gokkasten, ko�ers, cas-
settebandjes en nog veel en veel 
meer. Het vliegend tapijt is weer 
in orde gemaakt de kroonluch-
ters zijn weer gelucht, de vier op 
een rij stenen zijn weer compleet, 
de pim pam pet is weer gesmeerd 
en uiteraard zijn de spiegelbollen 
weer gepoetst! Ook hiervan zal je 

op 12 oktober weer het een en 
ander tegen gaan komen.
De entree is via de hoofdingang 
van The Beach, parkeergelegen-
heid is ruim voldoende aanwe-
zig naast The Beach, de verkeers-
regelaars zullen van het begin tot 
eind van de avond er voor zorgen 
dat iedereen veilig en overzichte-
lijk de pareerplaats op en af kan.
Ook voor de vele �etsen zal op de 
binnenplaats bij The Beach heel 
veel ruimte zijn.
Hou facebook in de gaten, de he-
ren zitten al ver over de helft met 
de kaartverkoop, dus het gaat 
weer een gezellige volle dans-
vloer worden. Wil je ook komen 
dansen? Kaarten zijn te reserve-
ren via www.danceclassicsshow.
nl. Maar, let op: Vol is echt vol, er 
moet tot slot ruimte overblijven 
om te kunnen dansen.

Start concertreeks in De Oude Veiling
Song Journey Expres met 
‘Love and Loss’ zondag
Aalsmeer - Pieter Groenveld start 
vanaf aanstaande zondag 8 sep-
tember weer met de maandelijk-
se concerten in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Met de Song 
Journey Expres wordt op zondag-
middag aangevangen. 
Amerikaanse songs worden ten 
gehore gebracht door Jan Don-
kers, Abel de Lange, Edo Donkers 
en  Louis Ter Burg. Het concert be-
gint om 15.00 uur en de entree is 
15 euro. Kaarten reserveren kan 
via scr@pietergroenveld.com.
De Song Journey Expres gaat na 
twee succesvolle edities in 2018 
ten derde male door het hele 
land met een nieuw programma. 
Het thema is dit keer ‘Love and 
Loss’. Opnieuw hebben Louis ter 
Burg, Abel de Lange, Edo Don-

kers en Jan Donkers gegrasduind 
in het Grote Amerikaanse Song-
book en komen tevoorschijn met 
een verrassende selectie songs 
die onder deze universele noe-
mer te rangschikken vallen. De 
emoties van een grote liefde, het 
onblusbaar geloof in de Ameri-
kaanse droom, maar ook het ver-
driet en de verbittering als die 
droom niet blijkt uit te komen en 
de grote liefde verdwenen is. Als 
je het hebt over deze thema’s dan 
is Bruce Springsteen natuurlijk 
nooit ver weg, maar verder zou-
den zomaar songs uit het reper-
toire van Tom T. Hall, Dayna Kurtz, 
George Jones, Nathan Bell, Greg 
Trooper, Merle Haggard en na-
tuurlijk Doug Sahm langs kunnen 
komen.

Coverband EXES vrijdag 
live in café Op de Hoek
Kudelstaart - Vrijdag 6 septem-
ber speelt coverband EXES in Op 
De Hoek in Kudelstaart. Het ca-
fé bestaat 3 jaar bestaat en dit 
wordt gevierd met livemuziek.
De band EXES bestaat uit muzi-
kanten uit Aalsmeer en omstre-
ken die allen jarenlang hun spo-
ren in de muziek verdiend heb-
ben. 
Het repertoire van de band is 
veelomvattend, moeiteloos wor-
den vele soorten muziek ten ge-
hore gebracht. Of het nu soul, 

reggae, Nederpop, country, funk 
of rock is, het komt allemaal langs 
tijdens een optreden. De band 
speelt onder andere nummers 
van Blöf, Ilse de Lange, Waylon, 
John Mayer, U2, Bob Marley, Bon-
nie Raitt, Gavin DeGraw en Bru-
no Mars en bestaat uit zanger Ka-
miel, zangeressen Babs en Mau-
dy, de gitaristen Donald en Kees-
Jan, toetsenist Dick, bassist Joop 
en drummer Raymond. Het op-
treden begint omstreeks 21.30 
uur en de toegang is gratis.

Duo Boxin’ the Vox opent 
cultureel seizoen Bacchus
Aalsmeer - Het Kwakels duo Da-
vid Plasmeijer en Anne-Lotte Pay-
mans beter bekend als de folk-
band Boxin’ the Vox zijn geen on-
bekenden in Aalsmeer. In de af-
gelopen paar jaar is er opgetre-
den in onder andere Bacchus en 
Joppe en heeft Aalsmeer ken-
nis kunnen maken met hun lek-
kere sound en vocale harmo-
nieën. Ook buiten De Kwakel en 
Aalsmeer is hun ster reizende en 
is er inmiddels een reputatie op-
gebouwd in zowel de Nederland-
se als Ierse Folk scene. De muziek 
van Boxin’ the Vox is beïnvloed 
door muzikanten als Luka Bloom, 
Sinead O’ Conner, Simon & Gar-

funkel maar ook door de Cranber-
ries. Kenmerkend voor de muziek 
van Boxin’ the Vox zijn de vocale 
harmonieën direct uit het hart die 
zo kenmerkend zijn voor de Ier-
se folk. De muziek van Boxin’ the 
Vox is muziek die blij maakt. Op-
tredens van Boxin’ the Vox zijn al-
tijd bijzonder en de intimiteit van 
Bacchus zal zeker bijdragen aan 
een speciale avond! Aanstaande 
zaterdag 7 september zijn David 
en Anne-Lotte  te zien en te horen 
tijdens de opening van het nieu-
we seizoen in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Open 
vanaf 21.00 uur en de toegang: 
uw/jouw gift.

Vrijdag en zondag livemuziek
Scuttle Buttin’ en Johnny 
Feel Good in The Shack
Oude Meer - Aankomend week-
end twee geweldige maar to-
taal verschillende bluesbands in 
The Shack. Op vrijdag 6 septem-
ber is het podium voor Scuttle 
Buttin’; een avond moddervette 
blues. Scuttle Buttin’ speelt ste-
vige blues in de Texaanse tradi-
tie, en brengt, met veel passie en 
energie, werk van onder andere 
Stevie Ray Vaughan, The Red De-
vils, John Mayall. Mike Schuur-
man is een ‘beest’ van een gita-
rist, zanger Joost van Veen is ge-
zegend met een bijzonder krach-
tige stem en met drummer Piet 
Wittebol speelt in dit trio blues 
met veel shu�e en power. 

Oscar Benton
Zondagmiddag 8 september mag 
The Shack niemand minder dan 
Johnny Feel Good verwelkomen. 
Heerlijke blues met in het achter-
hoofd Soul, Funk en Rock & Roll, 
met een heel speciale muzikale 
gast: Oscar Benton. De muzikan-
ten van Johnny Feel Good bren-
gen stuk voor stuk vele jaren po-
diumervaring met zich mee. Joh-
nny Laporte is al 40 jaar het ken-

merkende gitaargeluid van een 
van Nederlands bekendste en 
oudste bluesbands: Barrelhouse. 
Pianist Han van Dam is de andere 
helft van het kenmerkende Bar-
relhouse geluid. Naar zijn arties-
tennaam, daterend uit eind ja-
ren zestig (Oscar Benton Blues 
Band), is Barrelhouse uiteinde-
lijk vernoemd. Art Bausch drum-
de begin zeventiger jaren in de 
Oscar Benton Blues Band, en na-
dien onder andere in Living Blues. 
Jan Blaauw zong onder andere bij 
Rob Hoeke en diens zoon Ruben 
Hoeke. Mark Harmsma en Arman-
do Jansen zijn in de bluesscene 
vooral bekend als respectievelijk 
de bassist en gitarist/zanger van 
Southside Blues Revue. Tel daar 
de levende legende Oscar Ben-
ton bij op, dan ben je verzekerd 
van een tóp optreden. 

The Shack is op vrijdag 6 septem-
ber open vanaf 20.00 uur, Scut-
tle Buttin’ begint om 21.00 uur, 
entree 10 euro. Zondagmiddag 
open vanaf 15.00 uur. Johnny 
Feel Good ft Oscar Benton begint 
rond 16.00 uur. Entree 10 euro. 
Info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer
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Programmamaker Eric Spaargaren 
verkent de watertoren.

Aalsmeer - Het team van ‘De 
Mark en Eric Show’ weet Aalsmeer 
elke keer weer te verbazen met 
hun ludieke acties. Op de oproep 
waar de volgende locatie-uitzen-
ding moest plaatsvinden kwam 
veel respons: “Er is massaal gere-
ageerd en de meeste stemmen 
kwamen binnen voor het meest 
unieke boegbeeld van Aalsmeer: 
de Watertoren”, aldus program-
mamaker Eric Spaargaren. Wil je 
er bij zijn? Via de Instagram-pa-
gina ‘@markeneric’ worden gra-
tis tickets verloot. Tijdens de uit-
zending kun je bovendien de al-
lerlaatste Aalsmeerse zwembroek 
winnen. Genoeg redenen om 
aanstaande vrijdag tussen 19.00 
en 20.00 uur af te stemmen op de-
ze uitzending op niveau. 

Braderie en tentdienst
Op zaterdag 7 september zal de 
omroep live uitzenden vanaf het 
Molenplein tijdens de braderie 
in het Centrum. Tussen 10.00 en 
17.00 uur zullen diverse program-
mamakers aanwezig zijn om een 
gevarieerde uitzending te verzor-
gen. Kom gerust even langs. Ieder 
jaar vindt op de zondag van de 
Aalsmeerse Feestweek de Tent-
dienst plaats. Een bijzonder event 
dat wordt georganiseerd door 
zes samenwerkende kerken, waar 
meer dan 1.400 gelovigen op af 
komen. Dit jaar wordt de dienst 
op zondag 8 september vanaf 
10.00 uur ook live uitgezonden op 
het TV kanaal van Radio Aalsmeer. 
Via de radio doen Frans van der 
Wee en Adrie de Rooij verslag.

‘Echt Esther’ 
De als ‘eindeloos grappig en lief’ 
omschreven Bert van Duijn is 
donderdag in de hoofdrol bij Es-
ther Sparnaaij. Bert gaat afscheid 
nemen van het onderwijs om te 
gaan genieten van zijn pensioen. 
Daarom is hij 5 september tus-
sen 19:00 en 20:00 live op Radio 
Aalsmeer in een uur vol verrassin-
gen en gasten. Een leuke bood-
schap voor Bert? Stuur een mail 
naar esther@radioaalsmeer.nl.

Jonas en Laurens groeien door
Jarenlang was Let’s Go te horen 
op de vrijdagavond tussen 18.00 
en 19.00 uur en bestemd voor 
kinderen in de basisschoolleef-
tijd. Maar daar komt verandering 
in. Aanstaande vrijdag is de voor-
lopig laatste Let’s Go oude stijl 

te beluisteren. DJ’s Jonas en Lau-
rens verhuizen naar de woens-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 
uur en gaan een nieuw jeugd-
programma maken voor kinde-
ren tussen de tien en zestien jaar. 
Wie weet er een leuke naam voor 
het nieuwe programma? Stuur 
jouw suggestie in naar info@ra-
dioaalsmeer.nl. Tijdens de eerste 
uitzending op woensdag 18 sep-
tember wordt de winnaar bekend 
gemaakt en die krijgt een super-
leuke prijs.

‘Laatste Let’s Go’
Vrijdag tijdens de laatste ‘oude’ 
uitzending besteden de dj’s aan-
dacht aan de Feestweek Aalsmeer 
en dan met name de Rabo kinder-
middag die op woensdag plaats-
vindt. Maar ook vertellen ze meer 
over alle leuke activiteiten die de 
komende tijd worden georgani-
seerd in Aalsmeer. Vergeet niet te 
luisteren om 18.00 uur. 

‘De Top 10 van…’
Iedere maandag is er weer een 
nieuwe gast in het programma 
van Rinus van Itterzon, Frank van 
Klingeren en Talitha van Itterzon. 
De muziekkeuze komt van de 
gast. Er komen mooie gesprek-
ken, omdat de gekozen muziek-
nummers vaak veel emotie bevat-
ten. Door de ‘Top 10 van...’ kom je 
meer te weten over de gast. Deze 
week is dat Radio Aalsmeer colle-
ga Dennis Wijnhout.
‘
 ‘Blikopener Radio’
Als hem gevraagd wordt om kort 
te omschrijven wie hij is, dan luidt 
het antwoord: een ondernemen-
de internetfan. De 32-jarige Bram 
Kanstein helpt ambitieuze be-
drijven om ideeën te verkennen, 
ontwikkelen en laten groeien tot 
duurzame producten. Aanstaan-
de maandag 9 september is Bram 
te gast in ‘Blikopener Radio’.

‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag ging het ze-
vende seizoen van start van de 
Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’. Presentatoren Mylène 
en Elbert ontvingen Emilia Eigen-
huis als 262e gast. Zij is docen-
te Nederlands op Wellantcollege 
de Groenstrook, maar heeft ook 
haar eigen educatieve bureau en 
geeft ook al bijna 10 jaar NT2-les. 
Uiteraard heeft Emilia ook weer 
een nieuwe schakel aan de ket-
ting gevoegd. Komende maan-
dag zal Christiaan Jimmink aan-
schuiven in de studio. Hij werkt bij 
Bitcoin Meester. Wil je weten hoe 
dat nu zit met die bitcoins? Luis-
ter dan maandag vanaf 19.00 uur 
naar ‘Door de Mangel’. Mocht je 
als luisteraar ook een vraag heb-
ben voor Christiaan, mail deze 
dan naar: info@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending 
naar de studio: 0297-325858. Ra-
dio 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. 

Drukke week vol speciale uitzendingen
Radio Aalsmeer vrijdag 
live vanuit de watertoren

Levende radio voor en door de regio
Nieuwe streekomroep: 
Radio Amstelmeerland
Amstelland - Afgelopen zondag 
1 september is om 12.00 uur de 
nieuwe streekomroep Amstel-
meerland feestelijk on air gegaan. 
Streekomroep Amstelmeerland is 
een initiatief van een groep erva-
ren programmamakers uit de re-
gio met maar één doel: radio ma-
ken zoals dat gebeurde voordat 
het internet het dominante medi-
um werd. Het was de tijd dat het 
maken van programma’s niet al-
leen een vak was, maar ook een 
bevlieging. Je zette als luisteraar 
voor bepaalde programma’s spe-
ciaal de radio aan en had het ge-
voel had de makers persoonlijk 
te kennen. Je leefde mee met de 
verhalen en de muziek en keek 
steeds weer uit naar de volgen-
de uitzending. Alle medewerkers 
van Amstelmeerland hebben dit 
gevoel gekend en doen hun best 

het in ere te herstellen. Levende 
radio voor en door de regio met 
muziek en informatie die je raakt! 
Amstelmeerland maakt radio 
voor de regio Aalsmeer, Am-
stelveen, Uithoorn, Ouderkerk 
en Diemen. Geleidelijk zullen er 
nieuwe radioshows aan de pro-
grammering worden toege-
voegd. Er zijn warme contacten 
met enthousiaste programma-
makers die interesse hebben ge-
toond en ook de eerste samen-
werkingen met andere omroe-
pen komen van de grond. 
Tegelijkertijd worden ook de op-
ties voor reclame en sponsoring 
geopend. Met nieuwe inkom-
sten zal Amstelmeerland in staat 
zijn zich verder te ontwikkelen tot 
een volwaardige streekomroep.
Luister naar Amstelmeerland via 
www.amstelmeerland.nl.

In november in Dorpshuis Kudelstaart
Toneelvereniging trakteert
op knotsgekke circus revue
Kudelstaart - Inwoners heb-
ben er 2 jaar op moeten wach-
ten, maar dit najaar kan nie-
mand er meer omheen: Er komt 
weer een revue! De toneelvereni-
ging Kudelstaart heeft de afgelo-
pen 2 jaar echt wel nodig gehad 
om voorbereidingen te tre�en 
voor het spektakel dat u straks te 
wachten staat. De repetities voor 
deze knotsgekke circus revue zijn 
al in volle gang. Misschien heeft 
u er zelfs al iets van mee gekre-
gen aangezien er woensdag 4 
september �lmopnames waren 
bij het Surfeiland. Wat dit hilari-
sche waterspektakel met het cir-
cus te maken heeft, zal in novem-
ber snel duidelijk worden. Wat 
dat betreft wordt het echt een ‘re-
vue 2.0’ waarbij het publiek on-
der andere getrakteerd wordt op 
komische sketches, ontroerende 
liedjes en swingende dansacts, 
maar ook technische �lm-hoog-
standjes. Tevens zal er als klap-
stuk een spectaculaire verrassing 
zijn van een professionele partij, 
maar daarover komende weken 
zeker meer.
Voor nu is het van belang om 
in november de avonden vrij te 
houden, want dan zullen de spe-
lers en crew gaan stralen. Het the-
ater in het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg is tegen die tijd 
compleet vernieuwd, momen-
teel is de verbouwing nog volop 

gaande maar als alles goed is, zal 
dat op tijd klaar zijn en wordt u in 
november in een prachtige ambi-
ance verwelkomd.

Grande opening
Wellicht staat u nu al te popelen 
om met elkaar naar dit circus af te 
reizen. Hoe u aan entreekaarten 
kunt komen en per wanneer deze 
te verkrijgen zijn, dat zal binnen-
kort bekend worden gemaakt. 
Voor nu is het van groot belang 
dat u vrijdag 15 november in uw 
agenda reserveert voor de Gran-
de opening van dit doldwaze cir-
cusavontuur, dan wel één van de 
andere data (vrijdag 22, zaterdag 
23, vrijdag 29 of zaterdag 30 no-
vember). In totaal zal de revue ze-
ven keer worden opgevoerd; er 
wordt ook opgetreden voor de 
OVAK en Ondernemersvereni-
ging Kudelstaart, dit zijn echter 
besloten bijeenkomsten. 
Het circus komt naar Kudelstaart, 
iedereen mag het horen en nie-
mand hoeft dit te missen. De 
mensen voor en achter de scher-
men zijn onder leiding van re-
gisseuse Iris van Rooi druk in de 
weer met kostuums, decorstuk-
ken en het leren van teksten. Zij 
hebben er heel veel zin in om u 
een mooie avond uit te bezor-
gen en dat gewoon dicht bij huis. 
Komt dat zien, komt dat zien: 
Hooggeëerd publiek!

Drie weekenden in september open
Dromen in Gedichtentuin
Aalsmeer - Ook als je nooit een 
gedicht leest, is een wandeling in 
de Gedichtentuin een aanrader 
tijdens de eerste drie weekenden 
van september. Korte stukjes po-
ezie die toegankelijk en het lezen 
waard zijn.
Meestal blijven ze verborgen, 
maar 26 dichters hebben hun 
dagdromen of nachtelijke ge-
dachten verwoord. De belevenis-
sen die hen ‘s nachts in slaap sus-
sen of juist uit hun slaap houden 
Voor de elfde keer hebben dich-
ters gehoor gegeven aan de op-
roep van KCA om het thema 
‘Droom’ te verwerken. Lees over-
eenkomsten met je eigen dro-

men, wensen of verwachtingen. 
Zie de humor van sommige poë-
ten in de regels en verwonder je 
hoe dit verteld wordt door dich-
ters uit Aalsmeer en omstreken.
Van de geselecteerde gedichten 
is een bundel gemaakt die voor 
5 euro vanaf zaterdag 7 septem-
ber te koop is bij het Boekhuis en 
in de stand van KCA tijdens de 
Kunstroute op 21 en 22 septem-
ber. Loods Otto, Uiterweg 94.
De Gedichtentuin in het Boom-
kwekerskerkhof aan de Stom-
meerweg (naast de Karmelkerk) 
is open in de weekenden (7/8, 
14/15 en 21/22 september) van 
12.00 tot 17.00 uur.

Eerste cursussen op 30 september
De Werkschuit start met 
nieuw, creatief seizoen
Aalsmeer - Voor kinderen, en vol-
wassenen biedt de Werkschuit 
Aalsmeer diverse creatieve cur-
sussen. Het seizoen gaat van start 
op maandag 30 september in de 
nieuwe locatie aan de Oostein-
derweg 287. Op de maandagmor-
gen en -avond is er ‘Portretschil-
deren’ onder leiding van Aman-
da Poortvliet. Die avond is er ook 
een cursus ‘Edelsmeden’. Deze 
cursus geeft de mogelijkheid om 
eigen ontwerpen te maken on-
der professionele begeleiding. 
Dinsdagmorgen vindt de cursus 
‘Zelf een beeld maken van steen’ 
plaats.  Deze cursus zit vol, maar 
er is nog wel plaats voor de cursus 
‘Beeldhouwen’ op dinsdagavond. 
Ook op de dinsdagavond de cur-
sus ‘Art Journaling’ en hier draait 
het  voornamelijk om afbeeldin-
gen en illustraties. In deze cursus 
worden verschillende vormen en 
stijlen van Art journaling behan-
deld, evenals de daarbij de beho-
rende technieken. Op de woens-
dagavond is er de cursus ‘Leer de 
Werkschuit kennen’. In deze ge-
varieerde cursus nemen verschil-
lende docenten je in de vorm van 
workshops mee en maak je ken-
nis met de cursussen die bij de 
Werkschuit worden aangebo-
den. Ook op de woensdagavond 
is er de cursus ‘Tekenen en schil-
deren’ met Lia Oudshoorn. De-
ze cursus is vol. Op de donder-
dagavond  van 20.00 tot 22.00 
uur en vrijdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 is de cursus ‘Boetseren 
met klei’. Ook deze cursussen zijn 

vol. Op de donderdagavond is er 
ook een cursus ‘Creatief naaien 
met de machine’. Voor iedereen 
die graag kleding wil leren ma-
ken of vermaken. Tijdens de les-
sen leer je de volgende technie-
ken: patroon tekenen, op stof leg-
gen en knippen, patroon aanpas-
sen, naaitechnieken omtrent het 
gekozen project en tips en trucs 
hoe om te gaan met een naai-
machine. Op de zaterdagmorgen 
start bij de Werkschuit een ‘Foto-
cursus’. In deze praktijkgerichte 
fotocursus neemt een  fotograaf  
de cursisten mee in de veelzijdige 
wereld van de fotogra�e.

Cursussen voor kinderen 
Voor de kinderen vanaf 6 jaar zijn 
er cursussen ‘Creatieve vorming’ 
op de woensdagmiddag en don-
derdagmiddag en ‘Het tekenate-
lier’ op de woensdagmiddag en 
op de zaterdagmorgen en mid-
dag. De Werkschuit organiseert 
ook kinderpartijtjes vanaf 6 jaar. 
Gekozen kan worden uit kleien, 
schilderen, �guurzaken, solderen 
en mozaïeken. De partijtjes du-
ren ongeveer twee uur en de kos-
ten zijn 12 euro per kind. Verde-
re inlichtingen via  www.creatie-
ve-kinderpartijtjes.nl. 

Op de braderie
Meer over het cursussenaanbod 
van de Werkschuit op www.werk-
schuit-aalsmeer.nl en het creatie-
ve centrum is aanstaande zater-
dag 7 september aanwezig op de 
braderie in het Centrum. 

Voor dertiende maal in Leimuiden
Shantyfestival met Dulle 
Griet en De Marconisten
Leimuiden - Zondag 8 septem-
ber wordt voor de 13e keer het 
Shantyfestival gehouden op het 
Dorpsplein in Leimuiden. Het fes-
tival wordt georganiseerd door 
het shantykoor De Marconisten 

uit Leimuiden en omstreken. Om 
13.00 uur gaat het festival o�ci-
eel van start en omstreeks 17.00 
uur wordt het feest afgesloten 
met een gezamenlijk optreden 
van alle koren. De deelnemen-

de koren zijn dit jaar: shantykoor 
Bravour uit Woerden, viswijven-
koor Dulle Griet uit Enkhuizen  
en natuurlijk shantykoor De Mar-
conisten. De koren gaan op een 
groot podium het publiek verma-
ken met vrolijke en soms melan-
cholieke zeemansliederen, waar-
onder diverse bekende meezin-

gers. Na a�oop van het festival is 
er de mogelijkheid om deel te ne-
men aan een Mediterraans Aan-
melden hiervoor kan via de mail: 
bericht@shantykoordemarconis-
ten.nl of bel 06-13945018. Er kun-
nen ook dinerbonnen gekocht 
worden bij de kraam van De Mar-
conisten, maar vol is vol. 
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Deze week: Locaties 19, 20 en 21

Gastvrij onthaal in Art Centre 
tijdens KCA Kunstroute
Aalsmeer - In aanloop naar de 
KCA Kunstroute zaterdag 21 en 
zondag 22 september besteedt 
De Nieuwe Meerbode aandacht 
aan de verschillende locaties 
en deelnemende kunstenaars. 
Deze week: Afke Borgman (lo-
catie 21), Art Centre Aalsmeer 
(locatie 20) en Keramiekatelier 
Tries Smilde (locatie 19). 

Bezoekers aan de KCA Kunstrou-
te zullen zich zeker van voorgaan-
de jaren De KunstKas van Tobias 
en Trudy Rothe (nu locatie 22) 

herinneren, maar op diezelfde 
Aalsmeerderweg zitten nog een 
paar locaties die zeker de moei-
te waard zijn! Zoals het Art Cen-
tre Aalsmeer, waar kunstenaars 
en hobbyisten een fraaie ruimte 
kunnen huren. Tijdens de Kunst-
route is zeer uiteenlopend werk 
te zien van: Willeke Dokter, Moni-
que van der Heidt, Jeltje van Hou-
ten, Sanna Kaper, Swanet Mus-
kee, Paula Schulte, Astrid Sto�els 
en Romana Vaclavikva. Om sa-
men te exposeren vinden zij ge-
weldig! Voor de bezoekers wordt 

het direct  al duidelijk hoe de ne-
gen kunstenaars zich thuis voelen 
in hun atelier. Dus stap nieuws-
gierig hun wereld binnen voor 
een gastvrij onthaal. Schuin aan 
de overkant van het Art Centre 
is het sfeervolle atelier van Af-
ke Borgman. Afke presenteert dit 
jaar een geheel nieuwe collectie. 
De vogels lijken weggevlogen en 
de bloemen hebben plaatsge-
maakt voor landschap en portret-
ten. In de Emmastraat (zijstraat 
van de Aalsmeerderweg) is het 
keramiekatelier van Tries Smil-

de. Tries heeft zich laten inspire-
ren door Keith Haring. “Het aarde-
werk valt op door een bijzonder 
uiterlijk, frisse kleur en is bruik-
baar”, aldus de keramiste. 
Alle ateliers zijn tijdens het KCA 
Kunstweekend op zaterdag 21 en 
zondag 22 september geopend 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Janna van Zon 

Dick Piet: “Ik heb er veel zin in”
Nostalgisch Filmfestival 
geheel uitverkocht!
Aalsmeer - Alle 1500 kaarten 
voor het achtste Nostalgisch Film-
festival, op dinsdag 10 septem-
ber in de feesttent op het Praam-
plein, zijn uitverkocht. Vlogen 
de 750 plaatsbewijzen voor de 
avondvoorstelling in een half uur 
als zoete broodjes over de toon-
bank van het Boekhuis, de laatste 
twee van de 750 kaarten voor de 
middagvoorstelling werden za-
terdagmorgen om half tien, di-
rect na de openstelling van de 
winkel, verkocht. “Dat de avond 
snel uitverkocht zou zijn, was ge-
zien voorgaande jaren voorspel-
baar”, zegt organisator/presen-
tator Dick Piet. “Het is voor het 
eerst, dat nu ook de middag he-
lemaal is uitverkocht. Zelfs ruim 
een week voordat de �lms wor-
den vertoond. Geweldig natuur-
lijk, maar dit had ik echt niet ver-
wacht. Moet je je voorstellen: 750 
mensen die op een dinsdagmid-
dag naar de �lms komen kijken.” 
Het was in 2012, dat het bestuur 
van Feestweek Aalsmeer de jour-
nalist vroeg een nostalgisch �lm-
programma op de dinsdagavond 
te presenteren. Bekend was zijn 
betrokkenheid met de nostal-
gische �lmavonden in de jaren 
’80 en ’90 en zijn �lmarchief van 
het vroegere Aalsmeer. De eerste 
nostalgische �lmavond tijdens de 
feestweek trok zeshonderd be-
zoekers. Het jaar erop, werd Dick 
Piet gevraagd ook de dinsdag-
middag voor zijn rekening te ne-
men, die door zo’n driehonderd 
mensen werd bezocht.

Het Nostalgisch Filmfestival op 
de dinsdag van de Feestweek is 
inmiddels uitgegroeid tot een 
traditie. Vorig jaar konden dank-
zij een andere opstelling van de 
stoelen ruim honderd bezoekers 
meer in de zaal. Evengoed was 
toen de avond snel uitverkocht, 
terwijl de middag zo’n zeshon-
derd bezoekers trok. Bij elkaar 
rond 1300 bezoekers. Dit jaar dus 
nog eens tweehonderd meer, het 
maximum aantal.
“Ik voel me een bevoorrecht 
mens, dat ik mijn hobby – speu-
ren naar en verzamelen van ou-
de �lmbeelden van Aalsmeer, die 
tot een verhaal monteren en van 
toepasselijke muziek voorzien –  
mag delen met zoveel mensen”, 
aldus Dick Piet. “Met elkaar genie-
ten van de nostalgische beelden. 
En vooral samen een ontzettende 
leuke, reünieachtige middag of 
avond te beleven. Zelf heb ik er in 
elk geval weer veel zin in.’’

Animo voor Feestweek groot
De animo voor de Feestweek is 
sowieso bijzonder groot dit jaar. 
De feestavond op donderdag 
was in no time uitverkocht en 
ook voor de vrijdag- en zaterdag-
avond zijn geen kaarten meer te 
koop. Vol! Naar de feesttent op de 
woensdagavond kan wel. Er zijn 
nog kaarten voor de optredens 
van de Rem Band en Direct. Maar 
ook hiervoor geldt: Wacht niet te 
lang, de kaartverkoop gaat ook 
bijzonder hard. Bestellen en meer 
informatie via www.feestweek.nl

Initiatief Sandra Alderden
1e Schrijversparade in 
bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 2 novem-
ber zal het bruisen in de Biblio-
theek van Aalsmeer. Vanaf 12.00 
tot 17.00 uur wordt de eerste 
Schrijversparade geopend waar-
aan in Aalsmeer wonende of wer-
kende dichters, sing a song wri-
ters, columnisten, journalisten, 
schrijvers van �ctie en non-�ctie, 
kinderboekenschrijvers en blog-
gers gaan meewerken. Er worden 
vraag en antwoord hoeken ge-
creëerd, een samengesteld panel 
gaat vertellen over eigen erva-
ring hoe het is om zelf een boek 
uit te geven of/en wat hun erva-
ring is met uitgevers. Er zijn work-
shops, er komen zeepkisten en ie-
dereen die het leuk vindt om voor 
te dragen uit eigen werk of iets 
van een favoriete schrijver kan er 
op plaats nemen. Kortom, voor 
iedereen met schrijvers ambities 
is deze dag een must. En natuur-
lijk is er ook muziek!

De aanschuiftafel
Voor deze speciale gelegenheid 
komt de aanschuiftafel naar de 
bieb waar de beeldend kunste-
naars Tobias Rothe en Sander 
Bosman vertellen over hun kunst 
en kunstenaarschap. 

Taalcafé  
In Aalsmeer wonen gelukkig ook 
mensen met een niet Nederland-
se achtergrond. Al die verschillen-
de nationaliteiten maakt het wo-
nen in Aalsmeer nog leuker. Via 
het taalcafé is een aantal van hen 
benaderd en het blijkt dat zij het 
geweldig vinden om in hun eigen 
taal een gedicht voor te dragen.

Film
De omweg is altijd de beste weg 
om iets te bereiken. Initiatief-

neemster van deze Schrijverspa-
rade: Sandra Alderden weet hier 
over mee te praten. Zij schreef 
er een boek over, maar er is ook 
een �lm gemaakt over het be-
staan dat zij nu leidt samen met 
haar man Santi. De �lm toont een 
romantisch maar ook realistisch 
beeld van hun ideaal: Een onge-
wone glamping in Frankrijk. 

Opschrijven
Wij kennen het vast allemaal: Je 
zit in een gezelschap en vertelt 
een verhaal waarop de reactie 
komt: Dát zou je nu eens op moe-
ten schrijven! Met de schrijvers 
parade hoopt Sandra Alderden 
mensen over de streep te trekken 
en hen aan het schrijven te krij-
gen, want vanuit eigen ervaring 
weet zij wat schrijven in het le-
ven van de mens kan betekenen. 
Ooit begon zij haar belevenis-
sen op papier te zetten. Het ver-
haal werd zo omvangrijk dat de - 
toen nog - ‘stoute’ gedachte ont-
stond; Misschien is dit wel leuk 
voor een boek. Zij benaderde een 
schrijverscoach, vervolgens werd 
er maanden geschaafd en verbe-
terd en het boek kwam er! En het 
werd ook nog eens succes.  

Zo kan de Schrijversparade voor 
iedereen die schrijven heerlijk 
vindt een brug slaan naar de lite-
raire wereld.  Kom daarom zater-
dag 2 november naar de biblio-
theek in de Marktstraat en maak 
kennis met alle schrijvers! Deel 
en doe ervaringen op met ande-
re geïnteresseerden. 
Stuur voor meer informatie en 
aanmeldingen een mail naar 
sansan@symplycanvas.eu

Janna van Zon

Nieuwe expositie in Oude Raadhuis
Zeegezichten van over 
de hele wereld
Aalsmeer - KCA begint het nieu-
we expositieseizoen met werk 
van vijftien leden van de Neder-
landse Vereniging van Zeeschil-
ders. Het schilderachtige Oude 
Raadhuis is de komende zes we-
ken de plaats om te zien hoe kun-
stenaars de zee zien en ervaren. 
Het gaat niet alleen om �gura-
tief werk, maar ook om abstrac-
te impressies, beelden en kera-
miek die de zee als bron van in-
spiratie hebben. Deze expositie 
is een beetje als naar zee gaan. Je 
hoort al de golfslag, je ruikt al de 
zee en het licht dat alsmaar hel-
ler wordt, totdat de zee zich op 
het top van het duin zich dan aan 
je ogen ontrolt. Deze expositie is 
ook een beetje zo.
De Vereniging van Zeeschilders 
bestaat al sinds 1953 en is ge-
worteld in de Koninklijke Marine. 
Sterker nog het is de oorsprong 
en tot op de dag van vandaag is 
statutair vastgelegd dat er min-
stens twee leden van de Marine 
in het bestuur van de vereniging 
plaats hebben. Het thema zee 
is natuurlijk al veel ouder in de 
beeldende kunst. Het zeegezicht 
is een genre dat, net als het land-
schap, al op het einde van de zes-
tiende eeuw ontstond. De zeege-
zichten die op het einde van de 
zestiende en aan het begin van 
de zeventiende door zeeschil-
ders werden vervaardigd zijn gro-
te decoratieve werken. Het zijn 
schilderijen van historische ma-
ritieme gebeurtenissen zoals bij-
voorbeeld de zeeslag om Gibral-
tar. De opdrachtgevers wilden in 
hun stadhuizen een tastbare her-
innering aan een historische zee-
slag.

Oorsprong in Gouden Eeuw
Rond 1650 was Amsterdam voor 
zeeschilders van groot belang, 
want daar huisde de Amsterdam-
se Admiraliteit. Er waren voor zee-
schilders interessante opdrach-
ten te bemachtigen. Er ontstond, 
naast gewone zeegezichten, veel 
vraag naar schilderijen die de 
heldhaftige rol van de Holland-
se marinevloot in de zeeoorlogen 
verbeeldden. Bekende namen uit 
die tijd zijn Hendrick Vroom, Cor-
nelis van Wieringen en vader en 
zoon Willem van de Velde de Ou-
dere en Willem van de Velde de 
Jongere om er een paar te noe-
men. Werk van deze meesters 
is in belangrijke musea terug te 
vinden. De Noordzee, IJsselmeer, 

Waddenzee en de grote rivieren 
zijn de basis voor alle maritie-
me activiteiten in Nederland. Bij-
na een derde deel van Nederland 
ligt onder de zeespiegel. Ontdek-
kingsreizen naar verre landen, 
visserij, koopvaardij, binnenvaart, 
marine, baggeraars, scheeps-
bouwers, dijkenbouwers, inpol-
deraars en watertoerisme maakt 
de maritieme sector belangrijke 
voor Nederland.

De zee is en blijft actueel
Anno 2019 heeft de vereniging 
33 leden en kan zoals bestuurslid 
Winnifred Bastian dat zegt, ’nog 
wel wat jonge aanwas gebruiken’. 
Simpelweg van de zee houden is 
echter niet voldoende om toege-
laten te worden tot de club kun-
stenaars. Elk lid heeft zich aan een 
strenge ballotage onderworpen, 
want het werk dat de verenging 
wil bieden moet wel van een ze-
ker niveau zijn. Dolf MIddelhol� 
is één van die exposanten. Op de 
vraag waarom de zee zegt hij het 
volgende: “De zee is voor mij het 
licht. Hoe dichter bij de kust, hoe 
lichter het wordt. Het gaat mij om 
de verandering, de beweging en 
dan de kleur van de zee zien te 
vangen. En dat is echt veel meer 
dan blauw alleen. Mijn hart gaat 
er van open.” Winnifred Bastian is 
wat minder enthousiast. In haar 
werk laat ze de zee als bedreiging 
zien met religieuze gebouwen 
die onderlopen vanwege een ge-
stegen zeespiegel. Hoe actueel. 
En toch is ook haar leven als Rot-
terdamse met de zee verweven 
met een opa in het havenbedrijf. 
Zoals het leven van veel mensen 
en de geschiedenis van Neder-
land sinds mensenheugenis met 
de zee verweven is. De exposan-
ten die meedoen zijn: Winnifred J. 
Bastian, Coob Zeeman, Geer Huy-
bers, Ellen van Toor, Leentje Lin-
ders, Marc Langer, Edith Madou, 
Dolf Middelho�, Johan Mees-
ke, Ageeth van den Oever, Jaap 
Ploos van Amstel, Maarten Groot, 
Louis Swagerman, Rein de Vries, 
Aly van de Wal.
De expositie is te zien vanaf 5 sep-
tember tot en met 20 oktober, ie-
dere donderdag tot en met zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Aan-
staande zaterdag 7 september is 
het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat geopend vanaf 10.00 uur. 
De o�ciële opening is op zondag 
8 september om 16.00 uur en be-
langstellenden zijn welkom.

de Kunstploeg. Waar het om gaat 
is dat deelnemers eerst een paar 
regels schrijven over die ene plek 
en er vervolgens een tekening, 
schilderij, fotocollage of borduur-
werk bij maken. Het eindproduct 
moet wel in de A4 lijst passen die 
elke deelnemer van De Kunst-
ploeg meekrijgt. Het mag over 
van alles gaan. Dat ene hoekje 
in de tuin, de boom waar de eer-
ste kus is gegeven, dat kruispunt 
met dat ongeluk, varen, die ene 
brug, een levendige winkelstraat, 
het graf van opa, weerspiegeling 
op het water, dat ene eiland, een 
kunstwerk of dat ene bankje aan 
het water. Het mag over vroeger 
en het kan over nu gaan, zolang 
het maar persoonlijk is over die 
ene mooiste plek. 

Ode aan verborgen Aalsmeer
Een ode aan het verborgen 
Aalsmeer, dat is wat De Kunst-
ploeg wil maken met het Pano-
rama. Het project borduurt hier-
mee voort op de succesvolle Kin-
derkunstroute over mooiste plek-
ken in het centrum van Aalsmeer.
Lijstje ophalen. Zoals gezegd er 
is nog ruimte om mee te doen. 
Deelname kost net als in ande-
re jaren 10 euro per persoon en 
natuurlijk bestaat er de moge-
lijkheid om met een groep een 
workshop te volgen in het atelier. 
Elke deelnemer krijgt hiervoor 
een A4 lijstje dat wel even moet 
worden opgehaald bij het atelier 
aan de Uiterweg 185 Wel eerst 
even mailen of bellen: DeKunst-
ploeg@xs4all.nl of 06-12096497.

Nog ruimte om mee te doen
Project van Kunstploeg: 
Klein maar verrassend

KCA deelt mee in de feestvreugde
Het Oude Raadhuis open 
tijdens de braderie
Aalsmeer - Zaterdag 7 septem-
ber begint de opening van de 
feestweek om 10.00 uur traditie-
getrouw met de braderie in de 
Zijdstraat, Altijd weer een gro-
te publiekstrekker. Het centrum 
van Aalsmeer is dan hét ontmoe-
tingscentrum van het jaar. Je 
komt iedereen weer eens tegen 
praat wat bij, eet samen een vis-
je of gezellig po�ertjes, pro�teert 
van de koopjes en viert het leven 
met elkaar! 
En dan ’s avonds het grootse eve-
nement: Vuur en Licht op het wa-
ter met de verlichte botenshow 
waar inmiddels de hele regio op 

afkomt. Stichting Kunst en Cul-
tuur (KCA) laat iedereen meede-
len in de feestvreugde en daarom 
is het Oude Raadhuis op deze spe-
ciale dag van 11.00 uur tot 17.00 
uur geopend. De expositiebege-
leiders zorgen vast weer voor iets 
lekkers, vertellen u over de nieu-
we tentoonstelling en over de ko-
mende Kunstroute (derde week-
end van september). Genoeg re-
denen of even uit het gewoel te 
stappen om zich vervolgens te la-
ven aan de fraaie kunst het prach-
tige gebouw en de heerlijke tuin 
in de Dorpsstraat. 
Janna van Zon 

Aalsmeer - Het jongste project 
van De Kunstploeg voor de Kuns-
troute belooft iets verrassends te 
worden. Het gaat zeker niet zo’n 
groot community kunstwerk op-
leveren als in andere jaren, maar 
kwalitatief gezien komt het wel 
goed met Panorama Aalsmeer. 
Er doen ongeveer 50 deelnemers 
mee met hele diverse en verras-
sende bijdragen. Zij vertellen in 

woord en beeld over welke plek 
in Aalsmeer hun persoonlijke fa-
voriet is. Natuurlijk is er nog ruim-
te om mee te doen.
Tijdens de Kunstroute in het der-
de weekend van september wor-
den de bijdragen samen geëxpo-
seerd in dat Panorama Aalsmeer. 
Die expositie is in de oude roman-
tische boomgaard aan de Uiter-
weg, al jaren het thuishonk van 
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Help meezoeken!
Rubberen boot vanuit 
jachthaven gestolen
Aalsmeer - Vanuit een jachthaven 
aan de Uiterweg is waarschijnlijk 
op woensdag 28 augustus rond 
vijf uur in de ochtend een rubbe-
ren boot gestolen. De boot is van 
het merk Nimarine, type Black 
Rhino 290 en is voorzien van een 
Yamaha 6 pk witte motor met ro-
de tekst. De eigenaren uit Ku-
delstaart hopen natuurlijk dat hun 
boot (zwart van kleur) terug ge-
vonden wordt en vragen inwoners 
om mee te zoeken. Wie informatie 
over de boot heeft, of de Nimarine 

ergens heeft zien liggen of varen, 
wordt gevraagd contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Winkels, verenigingen, goede doelen
Zaterdag braderie in het 
Centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - Op de eerste zaterdag 
van september is het weer tijd 
voor de grootste en gezelligste 
markt van het jaar waar bezoe-
kers bij de kraampjes met onder 
andere sieraden, kleding, boeken 
en etenswaren kunnen snu� elen. 
Zoals elk jaar staat op de eerste 
zaterdag van de maand septem-
ber het centrum tussen 10.00 en 
17.00 uur vol met kramen. In het 
gebruikelijke ‘rondje’ in de straten 
van het dorp komt u allerlei koop-
waar tegen. 
Een groot aantal winkeliers uit het 
centrum heeft een kraam voor de 
winkel met mooie aanbiedingen, 
maar op de braderie staan na-
tuurlijk ook verenigingen, goe-
de doelen en andere non-pro� t 
organisaties. Zij presenteren zich 
door middel van demonstraties, 
prijsvragen en informatiestands. 
Aan de voet van Korenmolen de 
Leeuw wordt weer een gezellig 
foodplein met terras ingericht 
maar neerplo� en op de terrassen 
van de plaatselijke horeca is na-
tuurlijk ook altijd een goed idee. 

Bereikbaarheid en parkeren
Vanwege de verwachte druk-
te wordt aangeraden om met de 
� ets of de bus naar het centrum 
te komen. Voor wie toch met de 
auto het dorp in komt, de School-
straat, Dorpsstraat en Wetering-

straat zijn (deels) afgesloten voor 
de braderie en parkeren op het 
Praamplein is niet mogelijk van-
wege de tent voor de Feestweek. 
Het publiek wordt daarom aan-
geraden om te parkeren in de 
parkeergarage van de Studio’s 
Aalsmeer, ingang Van Clee� kade 
(volg de borden P Centrum). Voor 
slechts 5 euro kunt u hier de he-
le dag en avond zorgeloos uw au-
to parkeren. De Albert Heijn en 
Deen zijn tijdens de braderie al-
leen bereikbaar via de Uiterweg 
en bij beide supermarkten kan 
1,5 uur voor de deur geparkeerd 
worden met een blauwe schijf.
Komt u met de boot? Dan kunt u 
gratis aanmeren aan het Praam-
plein dat bereikbaar is vanaf de 
Ringvaart of komende vanaf de 
Kleine Poel aan de Kolenhaven, 
achter watersportvereniging 
Nieuwe Meer. 
Kijk voor alle informatie op www.
meeraalsmeer.nl.

Leuk dagje uit
In de avonduren van deze na-
zomerse dag vinden op loopaf-
stand de verlichte botenshow en 
het vuurwerk bij de Westeinder-
plassen plaats. Een leuk dagje uit 
voor jong en oud. Kijk voor alle in-
formatie over de verlichte boten-
show en het vuurwerk op www.
vuurenlichtophetwater.nl.

Toezicht op het water wordt verder uitgebreid

Veilig het water op tijdens 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Zaterdagavond 7 sep-
tember aanstaande gaan er weer 
heel veel mensen het water op 
om in hun verlichte boot deel 
te nemen aan Vuur en Licht op 
het Water. De start van de tocht 
van de verlichte boten is op de 
Kleine Poel om 20.15 uur bij het 
Topsvoort bos. Hier ligt het jacht 
van de organisatie dat voorop 
vaart, met een grote verlichte 
Aalsmeerse Leeuw op het dek. In 
een rustig tempo wordt koers ge-
zet naar ’t Zwet en bij Jachthaven 
Stenhuis gaat de stoet rechtsaf de 
Ringvaart op. 

Jury in tuin Zorgcentrum
In de tuin van zorgcentrum 
Aelsmeer bevindt zich de jury 
die beoordeelt welke de mooi-
ste grote en kleinere boot is en 

dit jaar de vernieuwde Vuur en 
Licht Award verdient.  Daarna 
keert de stoet verlichte boten bij 
de Aalsmeerderbrug, om daar-
na in tegengestelde richting naar 
Rijsenhout te varen. Bij de Blauwe 
Beugel gaat de stoet linksaf via 
het Balkengat de Grote Poel op. 
Op bijna 600 meter afstand van 
de Watertoren ligt een cordon 
van verlichte boeien waar de bo-
ten achter dienen te blijven. De 
route kan in detail bekeken wor-
den op www.vuurenlichtophet-
water.nl. 

Er is dit jaar meer menskracht 
op het water dan ooit om al-
les in goede banen te leiden. De 
brandweer, politie en reddings-
boten van Watersportvereniging 
Aalsmeer begeleiden de stoet en 

kunnen optreden indien dit no-
dig is. De verlichte boten gaan 
tussen 22.00 en 22.30 uur voor 
anker op de Grote Poel. Daar is op 
veilige afstand van het vuurwerk, 
dat om 23.00 uur begint, een cor-
don van verlichte boeien aange-
bracht. Jordy en Arnaud Brou-
wer houden hier toezicht namens 
de organisatie met in totaal ne-
gen boten met zwaailicht. Zij zor-
gen er met z’n allen voor dat bo-
ten niet voorbij de boeien varen. 
Zij doen dat samen met de poli-
tie en de reddingsboten. Aan het 
begin van de avond hebben al-
le hulpdiensten een gezamenlij-
ke brie� ng. 

Spelregels
Voor deelname aan de verlich-
te botenshow is geen aanmel-

ding nodig. De organisatie ver-
wacht wel dat alle deelnemers 
vooraf de spelregels goed doorle-
zen en zich hier aan houden. De-
ze spelregels zijn op www.vuur-
enlichtophetwater.nl te vinden. 
Ze vraagt met name ook aan ou-
ders om hun kinderen de spel-
regels goed uit te leggen. Mike 
(Multi) van der Laarse en Ap Ei-
genhuis: “Kinderen varen vaak in 
kleine bootjes tussen de grote 
boten en dat kan gevaarlijke situ-
aties opleveren. Dat geldt des te 
meer indien er geen goede ver-
lichting gevoerd wordt. Overi-
gens mogen kinderen jonger dan 
12 jaar helemaal niet zelf varen 
in een boot met motor. We doen 
een dringend beroep op ouders 
om de spelregels met hun kinde-
ren door te nemen. Dus zorg voor 
goede verlichting, ken de regels 
en houd je daar aan.”
Handhaving heeft vorig jaar met 
succes enkele zogenaamde ‘par-
typontons’ aangepakt waar-
op tientallen mensen samenge-
propt waren onder onveilige om-
standigheden. Ze voeren welis-
waar niet mee in de stoet, maar 
zorgden in het verleden met na-
me voor lawaaioverlast. Vorig jaar 
ging het beter. Na 24.00 uur dient 
de muziek gestopt te worden. De 
politie zal op het water ook na dit 
tijdstip nog enkele uren aanwe-
zig zijn om er op toe te zien dat 
dit gebeurt. Indien nodig zullen 
overtreders worden bekeurd en 
kan de muziekapparatuur in be-
slag genomen worden. Ook kun-
nen de opsporingsambtenaren 
van de gemeente bestuurlijk op-
treden tegen de pontons. 

Saamhorigheid
“Vorig jaar gedroegen de deelne-
mers aan de verlichte botenshow 
zich behoorlijk gedisciplineerd 
volgens de politie en de verwach-
ting is dat dit ook nu weer het ge-
val zal zijn. De sfeer aan boord 
van een boot tussen zoveel ande-
re boten is bijzonder. Veel men-
sen hebben het over een gevoel 
van saamhorigheid dat ontstaat. 
En daar kunnen we met z’n allen 
niet genoeg van krijgen”, beslui-
ten Mike van der Laarse en Ap Ei-
genhuis. 

Beste advies: Kom op de fi ets!
Extra verkeersmaatregelen 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Zaterdag 7 septem-
ber aanstaande wordt extra ver-
keersdrukte verwacht in verband 
met Vuur en Licht op het Water. 
Naast de Aalsmeerders zelf be-
zoeken steeds meer mensen van 
buitenaf Aalsmeer voor met na-
me het vuurwerk. In overleg met 
de gemeente zijn een reeks ver-

keersmaatregelen genomen:
Aalsmeerderdijk
Vanaf 20.00 uur zal de Aalsmeer-
derdijk vanuit Rijsenhout afgeslo-
ten worden voor alle verkeer, be-
halve � etsers. Van de kant van de 
Aalsmeerderbrug/N 196 zal één-
richtingsverkeer mogelijk zijn. 
Aangeraden wordt om de ach-
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Betreft: Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens evenement 

Evenement: Vuur en Licht op het Water 

Datum: 1 september 2018 

Tijdstip: 20.00 uur – 23.30 uur 

ter de Aalsmeerderdijk gelegen 
Aalsmeerderweg in de Haarlem-
mermeerpolder te gebruiken. Zij-
wegen van de Aalsmeerderdijk 
worden met de bekende rood-
witte hekken afgesloten. Volg de 
aanwijzingen van de aanwezige 
verkeersregelaars.
Stommeer-/Kudelstaartseweg
Vanaf 18.00 uur wordt het ge-
deelte van de Stommeerweg en 
de Kudelstaartseweg tussen de 
Zwarteweg en Beethovenlaan 
afgesloten voor autoverkeer. Er 
wordt een omleidingsroute aan-
gegeven via de Zwarteweg, Dreef 
en Beethovenlaan. Vanaf 21.00 

uur zal de afsluiting gelden voor 
alle verkeer, dus inclusief � etsers, 
scooters, e.d.
Tijdelijke � etsenstalling
Op de kleine parkeerplaats langs 
de Kudelstaartseweg net voorbij 
de kruising met de Zwarteweg en 
voor de stoplichten richting Ku-
delstaart is een tijdelijke � etsen-
stalling gemaakt. 
Afsluiting deel Hornmeer 
Vanaf 21.00 uur zal een deel van 
de Hornmeer worden afgesloten 
voor autoverkeer. Vanaf de krui-
sing met de 1e J.C. Mensinglaan 
wordt de Stommeerweg afgeslo-
ten. De Zwarteweg wordt afge-
sloten vanaf de rotonde met de 
Hortensialaan en Dreef. De Wa-
terhoenstraat en Roerdomplaan 
zijn eveneens niet toegankelijk. 
De Kudelstaartseweg vanuit de 
richting Kudelstaart blijft ook na 
21.00 uur afgesloten na de krui-
sing met de Beethovenlaan. Alle 
bewoners in het voor autoverkeer 
afgesloten gebied hebben een 
brief gekregen waarin de maat-
regelen worden uitgelegd. De af-
sluitingen worden gerealiseerd 
met de bekende rood-witte hek-
ken en verbodsborden. Bij iedere 
afzetting zijn twee verkeersrege-
laars aanwezig. Volg hun aanwij-
zingen.
Parkeerroute
Voor autoverkeer dat zaterdag-
avond de Hornmeer in komt, 
wordt een parkeerroute aange-
geven. Op de Burgemeester Kas-
teleinweg wordt deze met tekst-
borden zowel vanuit de richting 
Hoofddorp als Uithoorn aange-
geven. De parkeerroute wordt 
met P-borden aangegeven en 
parkeerwachters begeleiden het 
verkeer en geven aanwijzingen. 
Bij aankomst ontvangen de be-
zoekers een kaartje met de beste 
route om na het evenement weer 
te vertrekken uit de Hornmeer.
Stoplichten
De werking van de stoplichten 
op de kruising van de Zwarteweg 
met de Burgemeester Kastelein-
weg wordt aangepast om het ver-

keer uit de Hornmeer zo snel mo-
gelijk weg te laten komen. On-
danks deze maatregel kan er toch 
vertraging zijn bij het vertrek na 
a� oop van Vuur en Licht op het 
Water. 

De organisatie hoopt op begrip 
voor de reeks maatregelen. Bij-
na veertig parkeerwachten, ver-

keersregelaars, e.d. zullen op za-
terdagavond aan het werk zijn 
om een en ander in goede ba-
nen te leiden. Met zoveel inspan-
ning is al het mogelijke gedaan 
om knelpunten te voorkomen en 
de organisatie hoopt dat alle be-
trokkenen op een prettige manier 
hier op zullen reageren. Het eve-
nement verdient het.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Vrijdagavond 6 
september haalt de Muziekver-
eniging Flora samen met de Ten-
nis Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. Gaarne de 
papiercontainer of dozen met pa-
pier plaatsen waar ook de vuil-
containers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Stich-
ting Supporting Kudelstaart �-
nancieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus, 
verzamel het papier (geen melk- 

Risico voor kinderen beperken
Brandbeveiliging voor 
kinderdorp Oeganda
Aalsmeer - Recentelijk zijn er 
in Oeganda diverse scholen in 
brand gestoken. Helaas hadden 
deze scholen geen brandblussy-
stemen, waardoor er tientallen 
kinderen zijn omgekomen. De 
Aalsmeerse stichting Kinderhulp 
Afrika draagt zorg voor weeskin-
deren in Oeganda en wil dat ‘haar’ 
kinderen veilig zijn. Deskundige 
inspectie van de brandweer ad-
viseerde de brandblusinstallatie 
uit te breiden en de watervoor-
raad te vergroten. Dit houdt in 
dat de wateropslagcapaciteit met 
10.000 liter verhoogd moet wor-
den. Daarnaast moet er een lei-
dingstelsel worden aangelegd 
en moeten er veel brandslangen 
en meer schuimbrandblussers 
komen. De stichting heeft be-
sloten dit met spoed uit te voe-
ren en houdt hiervoor actie. Ten-
slotte staat veiligheid boven al-
les en willen zij elk risico tot ge-
vaar voor de kinderen tot het mi-

nimum beperken. De totale kos-
ten bedragen 14.630 euro. Geluk-
kig zijn er al veel giften binnenge-
komen, maar is er thans nog een 
tekort van 3.000 euro. Kinder-
hulp Afrika zal bij Stichting OSA 
een aanvraag indienen, zodat de 
giften van inwoners worden ver-
dubbeld. Helpt u mee? Giften zijn 
welkom op giro 5066 t.n.v. St. Kin-
derhulp Afrika. Ga voor meer in-
fo naar www.kinderhulp-afrika.nl

OSA reikt cheque uit voor 
MAMA-project in Honduras
Aalsmeer - Onlangs is een sub-
sidiecheque uitgereikt aan ver-
tegenwoordigers van de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer 
(kring Tabitha). De Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer heeft 
geld ingezameld voor een MA-
MA-project in Honduras. Het be-
treft een ontwerp van een trai-
ningsprogramma waarmee ge-
werkt gaat worden door trainers 
en ouders hoe kinderen te bege-

leiden in hun ontwikkeling. Daar-
naast wordt een deel van het 
geld besteed aan basismeubilair 
en drinkwatertappunten voor de 
nieuwe voor- en na-schoolcentra.
De cheque 2.500 euro werd uit-
gereikt door de penningmeester 
van OSA. Meer informatie over 
het MAMA-project is te vinden op 
www.mamaproject.org. Kijk voor 
meer informatie over OSA op de 
website: www.osa-aalsmeer.nl

Nieuwe seizoen gaat weer beginnen!
Kennismaken en zingen 
bij vrouwenkoor Davanti
Aalsmeer - De zomerstop is voor-
bij en ook de stemmen van Da-
vanti worden vanaf 3 september 
weer gesmeerd en opgewarmd 
voor een nieuw seizoen. Mis-
schien een mooi moment om in 
te stappen. Ondanks dat Davanti, 
met 13 zangeressen, nog uitste-
kend én regelmatig van zich laat 
horen mag er best nog wat vo-
lume bij! Er is vooral hoge nood 
bij de mezzo sopranen en alten. 
Gezocht wordt naar enthousi-
aste vrouwen die van een uitda-
ging houden, een goed gehoor 
hebben en het liefst enige koor-
ervaring hebben of zanglessen 
hebben gevolgd.  Tijdens de we-
kelijkse repetities, onder leiding 
van een professionele dirigen-
te, wordt gewerkt aan repertoire, 

zangtechniek en balans. Veelzijdi-
ge, meerstemmige A-capella mu-
ziek voert de boventoon, gezon-
gen in allerlei talen en indien pas-
send, door verschillende opstel-
lingen of kleine bewegingen on-
dersteund. Mocht het zingen in 
een klein, gezellig en ambitieus 
vrouwenkoor je interesse hebben 
neem dan eens contact op! Het is 
altijd mogelijk om een repetitie 
bij te wonen om de sfeer te proe-
ven en vrijblijvend kennis te ma-
ken. Eén of meerdere repetities 
meedraaien is ook een mogelijk-
heid. Deze vinden elke dinsdag-
avond plaats van 20.00 tot 22.00 
in het Dorpshuis in Kudelstaart. 
Meer informatie over Davanti en 
de eerstvolgende optredens op 
www.davanti.nl

Nieuwe zangers hartelijk welkom
Tinus van Tol 55 jaar bij 
mannenkoor Con Amore
Aalsmeer - Tinus van Tol is afge-
lopen maandag 2 september in 
het zonnetje gezet bij Con Amo-
re. Sinds 10 mei 1964 is Tinus lid 
van het Aalsmeers mannenkoor 
en dit betekent dit jaar dus al-
weer 55 jaar wekelijks zingen. Ti-
nus is op dit moment de nes-
tor van het koor. Hij is een goe-
de zanger, altijd aanwezig en in-
zetbaar voor vele klusjes voor het 
koor. Jarenlang maakte hij deel 
uit van de podiumploeg en ver-
zorgde de opslag, vervoer, op-
bouw en afbraak bij weer en wind 
en bij nacht en ontij. Ook houdt 
Tinus zich bezig met het opha-
len van het oud papier. “Voor Ti-
nus is zingen nog steeds zijn lust 
en zijn leven. Van zulke leden heb 
je er nooit genoeg, schouders er 
onder en gaan. Al gaat de leeftijd 
mee spelen, zingen houd je jong 
en gezond”, aldus een ‘greep’ uit 
de toespraak van de secretaris af-
gelopen maandag 2 september 
bij de start van het nieuwe sei-
zoen. Hierna waren er vele feli-
citaties voor Tinus van Tol en na-
tuurlijk werd echtgenote Matje 
op een prachtig boeket bloemen 
getrakteerd. Maar daarna was 

er ‘werk aan de winkel’. Repete-
ren voor de komende (kerst)con-
certen. Con Amore oefent elke 
maandagavond vanaf 20.00 uur 
in The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Nieuwe zangers zijn 
van harte welkom. 

Tinus van Tol met echtgenote Mat-
je. Voor aanvang van de wekelijkse 
repetitie op maandagavond is de 
jubilaris in het zonnetje gezet.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Ook in het nieu-
we seizoen organiseert Vogel-
vereniging De Rijsenvogel weer 
maandelijks een vogelbeurs. De-
ze beurs die van september tot 
en met mei gehouden wordt in 
het gebouw van voetbalvereni-
ging SCW aan het Konnetlaantje  
vindt plaats op zondag 8 septem-
ber. Tussen 9.30 en 13.00 uur zijn 
belangstellenden van harte wel-
kom. De entree bedraagt 1 euro, 
kinderen onder de tien jaar met 
begeleiding mogen gratis naar 
binnen. De Rijsenvogel heeft er 

weer voor gezorgd dat er een 
grote variatie aan tropische vo-
gels en diverse soorten grote en 
kleine parkieten te koop worden 
aangeboden. Problemen met het 
kweken van vogels of ook begin-
nen met deze hobby? Voor meer 
informatie kan altijd contact op-
genomen worden met een van 
de leden van de vereniging. Op 
de beurs is een groot aantal van 
hen aanwezig. Naast vogels wor-
den diverse soorten vogelvoer en 
vogelaccessoires te koop aange-
boden.

Voor de kerst diploma in huis
EHBO Aalsmeer start in 
oktober nieuwe cursus
Aalsmeer - De meeste ongeval-
len gebeuren in en om het huis. 
Het kan iedereen overkomen, 
niet alleen bij de buren. Ook bui-
tenshuis gaat er wel eens wat 
mis, bijvoorbeeld op het werk, de 
speelplaats, tijdens het sporten. 
Weet u wat u moet doen in zo’n 
situatie? 
Op 17 oktober start een nieuwe 
EHBO-opleiding en deze wordt 
gegeven op donderdagavond. 
De cursus bestaat uit tien avon-
den, inclusief één examen avond. 
U wordt wegwijs gemaakt in het 
herkennen van letsels na een on-
geval, maar ook de kenmerken 
van lichamelijke aandoeningen, 
zoals hartfalen, beroerte, suiker-

ziekte worden behandeld; en wat 
is dan de eerste hulp die gebo-
den kan worden. U krijgt een ge-
degen opleiding inclusief reani-
matie en het bedienen van een 
Automatische Externe De�brilla-
tor (AED). Er wordt gewerkt met 
een LOTUS (landelijke organisatie 
tot uitbeelding van slachto�ers). 
De cursus wordt in december af-
gesloten met een examen. U kunt 
dus voor de kerst het EHBO-di-
ploma behalen. Heeft dit uw be-
langstelling gewekt?
Ga dan voor meer informatie en 
voor het inschrij�ormulier naar 
de website www.ehboaalsmeer.
nl of neem telefonisch contact op 
via 06-44562378.

Activiteiten, quiz en ijs!
27ste Buurtbarbecue in 
Beethovenlaan
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
31 augustus werd voor de 27ste 
keer een buurtbarbecue gehou-
den op het speelpleintje van 
de Beethovenlaan. Met veel en-
thousiaste bewoners uit de Beet-
hovenlaan en de Apollostraat 
is weer een gezellig en sfeervol 
buurtfeest gehouden waar ieder-
een weer even met elkaar kon bij-
praten. Er waren activiteiten voor 
de kinderen met spelletjes, glit-

tertatoeages en gekleurde haar-
vlechtjes. Zoals ieder jaar kregen 
de buren ook weer bezoek van de 
ijscoman. Met de grote kennis- en 
audio- quiz kon de avond weer 
prachtig afgesloten worden.
Het evenement kon mede mo-
gelijk gemaakt worden door het 
budget buurtinitiatieven, ver-
kregen via buurtverbinder Hel-
ma Keesom (h.keesom @partici-
pe.nu).

Wat ging er mis? Wiens fout was het?
Lezing ‘Operatie Market 
Garden’ in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40- ‘45 organiseert op zaterdag 
14 september de lezing over de 
Operatie Market Garden in Arn-
hem. 75 Jaar geleden stonden de 
geallieerden aan de grens van be-
zet Nederland. De deur stond op 
een kier. Nu is het moment hem 
open te duwen, dacht Generaal 
Montgomery. Maar Arnhem was 
een brug te ver. Wat ging er mis? 
Wiens fout was het?  Was het ver-
raad? Of een stommiteit? Wie kon 
de schuld gegeven worden van 
die dure mislukking, die half Ne-
derland kwam te staan op nog 
een half jaar oorlog en de hon-
gerwinter. Er is sindsdien ontzet-
tend veel gezegd en geschreven 
over die 12 dagen, waarin een 
groot deel van Arnhem en Nijme-
gen verwoest werd. Er waren vele 
generaals, die het anders hadden 
aangepakt.
Nu, na al die jaren kan een goed 
beeld geschetst worden van de-
ze immense lucht-landingsope-
ratie, van de anders zo voorzichti-
ge generaal Montgomery en ge-
neraal Eisenhouwer die deze keer 
een fataal compromis sloot.
Dan gaat het over grote ego’s, fa-
lende radio’s, Engelse en Pool-
se helden, maar ook verbazend 

snelle Duitse improvisaties. Bij 
dat alles lieten vielen vele Gelder-
se burgers het leven of raakten na 
hun gedwongen evacuatie vrij-
wel alles kwijt. Belangstellenden 
zijn van harte welkom om deze 
lezing, die wordt gegeven door 
Dick Weber, bij te komen wonen 
in het Crash Luchtoorlog en Ver-
zetsmuseum ’40-’45. De aanvang 
is 13.00 uur.
De lezing is goed te combineren 
met een uitgebreid bezoek aan 
het CRASH luchtoorlog- en ver-
zetsmuseum ’40-’45. Het muse-
um is geopend op woensdag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur, 
de vaste zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur en elke tweede zondag 
van de maand van 11.00 tot 16.00 
uur. De toegang bedraagt 5 euro 
voor volwassenen en 2 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang. 
Het museum is gevestigd in 
het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug (nabij Rijsenhout).
Kijk voor meer informatie over 
het museum en het werk van het 
CRASH Luchtoorlog –en Verzets-
museum ’40- ‘45 op de websi-
te (www.crash40-45.nl), op insta-
gram of op facebook. 

Bingo bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 9 sep-
tember organiseert Viva Aqua-
ria  weer een gezellige avond 
in buurthuis Hornmeer aan de 
Dreef 1. De aftrap van het twee-
de deel van clubjaar starten de 
aquariumvereniging met de tra-
ditionele en welbekende bingo. 
Het wordt weer een heel gezelli-
ge avond en er zijn mooie prijzen 
te winnen. Belangstellenden wor-
den uitgenodigd om deze avond 
te bezoeken en een poging te 
wagen om een hele arm vol met 
prijzen te scoren. Hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd. Komt allen 
en neem familie, vrienden of een 
kennis mee. De bingo in buurt-
huis Hornmeer begint om 20.00 

uur en de toegang is gratis. Voor 
meer informatie over Viva Aqua-
ria kan contact opgenomen wor-
den met de heer C. Keim via 0297-
343854.

en frisdrankpakken) voor de eer-
ste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums/nieuws of 
een aanvraag voor een �nancië-
le bijdrage op www.stichtingsup-
portingkudelstaart.nl
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www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Lezing over uilen in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 11 september 
om 15.00 uur is er een lezing 
over uilen; onder andere de 
oehoe en de kerkuil komen 
aan bod. We mogen kennis 
maken met deze prachtige 
mysterieuze vogels en er is 
een mogelijkheid om met de 
dieren op de foto te gaan. U 
bent van harte welkom.

Dineren in Voor Elkaer 
Woensdag 11 september 
kunt u genieten van o.a. een 
tomaat-pompoensoep met 
stokbrood en kruidenboter, 
wienerschnitzel met garni-
tuur, shaslicksaus, haricoverts, 
witlofsalade, pommes ris-
solées en een stracciatellaijs 
met baileyslikeur met 
slagroom naar keuze voor 
maar € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via Tel. 
0297 820979.

Vrijdag 13 september kunt u 
genieten van o.a. een pasteitje 
met kippenragout, stokbrood 
met kruidenboter, procureur-
lapje met duchelles, vleesjus, 
jonge kapucijners met spek 
en ui, witte koolsa

lade, aardappel crème fraîche 
en een ananas bavarois met 
cocossaus en slagroom naar 
keuze voor € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via Tel. 
0297 820979.

Bijeenkomst sociale bena-
dering bij dementerende 
Dementie veranderd veel in 
het leven. De diagnose heeft 
een grote impact, ook op de 
naasten. Medisch gezien is 
dementie niet met een pilletje 
op te lossen. Dat betekend 
niet dat we helemaal niets 
kunnen. Benaderen mensen 
in de omgeving iemand met 
dementie anders? Worden 
mensen met dementie nog 
betrokken in het sociale 
leven? Dinsdag 10 septem-
ber zal Carolien van Leussen 
uitleg geven over de sociale 
benadering bij dementeren-
de. De bijeenkomst kan door 
iedereen bijgewoond worden. 
De zaal in gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 is open om 
19.00 uur, de bijeenkomst is 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Aanmelden is wenselijk via 
Ellen Millenaar, Ontmoetings-
centrum 06 22468574

Lezing over uilen in 

Activiteiten overzicht

Nieuwe merknaam: HilverdaFlorist
HilverdaKooij en Florist 
Holland samen verder

Rooskleurig Coaching in bibliotheken
Check je loopbaan tijdens 
de Week van de Loopbaan
Amstelland - In heel Nederland 
zetten Noloc loopbaanprofessio-
nals en jobcoaches hun deuren 
voor je open tijdens de landelij-
ke Week van de Loopbaan van 16 
tot en met 21 september. Ook Ro-
se-Marie Lucas van Rooskleurig 
Coaching doet, zoals ieder jaar, 
weer mee! Zij maakt tijdens de 
Week van de Loopbaan een rond-
je langs vier bibliotheekvestigin-
gen in de regio en voert daar gra-
tis adviesgesprekken. 
Ben je werkzoekend? Wil je meer 
plezier en energie uit je werk ha-
len? Sta je stil in je ontwikke-
ling? Ben je toe aan een volgen-
de stap in je loopbaan? Wil je 
weten waar je kwaliteiten lig-
gen? Er kunnen talloze rede-
nen zijn waarom je vastloopt in 
je werk. Het kost veel energie 
als je te lang met loopbaanvra-
gen blijft rondlopen. Je zelfver-
trouwen loopt een forse deuk 
op. Als je bedenkt dat je gemid-
deld zo’n 90.000 uur van je leven 
werkt, dan besef je nog meer hoe 

belangrijk het is om werk te doen 
dat bij je past en waar je geluk-
kig van wordt. Een loopbaanpro-
fessional helpt je je doel scherp te 
krijgen en een ontwikkelplan op 
te stellen, zodat je in beweging 
blijft. Ben jij zoekende in werk- 
en loopbaanzaken en heb je be-
hoefte om eens van gedachten te 
wisselen? Maak dan een afspraak 
met Rooskleurig Coaching. Dat 
kan op dinsdag 17 september 
van 14.00 tot 17.00 uur in Biblio-
theek Aalsmeer, Marktstraat 19, 
op woensdag 18 september van 
14.00 tot 17.00 uur in Bibliotheek 
Uithoorn, Dorpsstraat 43, vrijdag 
20 september van 14.00 tot 17.00 
uur in Bibliotheek Mijdrecht, Dr. 
J. van der Haarlaan 8 en zater-
dag 21 september van 14.00 tot 
17.00 uur de Bibliotheek Amstel-
veen, Stadsplein 102. Aanmelden 
kan door een WhatsApp te sturen 
naar 06-5313 5015 o.v.v. WvdL 
2019. Reageer snel, want vol is 
vol. Meer informatie is te vinden 
op www.rooskleurigcoaching.nl.

Alle medewerkers gaan mee over
Weernekers groep neemt 
AH Kudelstaart over
Kudelstaart - Maandag 9 septem-
ber neemt de Weernekers Groep 
de exploitatie van de Albert Heijn 
supermarkt Kudelstaart over van 
de familie Alders. In 1968 nam 
J.G. Alders een melkzaak over van 
een lokale ondernemer. Naast de-
ze winkel werd er ook vanuit een 
rijdende winkel verkocht. In 1974 
werd er besloten een supermarkt 
te openen in Kudelstaart waar-
door de rijdende winkel werd ver-
kocht. Door de groei van het dorp 
maakte deze noodwinkel in 1985 
plaats voor een  C1000 super-
markt in het geheel nieuw ont-
wikkelde winkelcentrum. 
In 1992 kreeg de supermarkt 
weer een andere locatie waarbij 
men verder ging onder de vlag 
van Albert Heijn. Na een volgen-
de verbouwing in 2005 werd er 
besloten na ruim vijftig jaar suc-
cesvol ondernemen de super-
markt te verkopen. De Weerne-
kers Groep runt nog een vijftal Al-
bert Heijn supermarkten, waar-
van vier in Almere en één in Hoek 
van Holland. De kans bood zich 
aan nog geen jaar na de over-

name van AH Hoek van Holland 
om AH Kudelstaart te verwerven. 
Die is gegrepen, de partijen wa-
ren het snel eens. Met de overna-
me van de Albert Heijn komt het 
aantal dus op zes. De Weernekers 
Groep wordt aangestuurd door 
de heer R. Kramer, adjunct direc-
teur.

Investeren in toekomst
De familie Alders behoudt het 
vastgoed en er zijn reeds ge-
sprekken om de verouderde win-
kel te gaan verbouwen tot een 
geheel nieuwe up to date AH su-
permarkt. Dat is de Weernekers 
Groep wel toevertrouwd en dat is 
ook waar zij voor staat: Investeren 
in de toekomst en haar klanten.
Alle medewerkers gaan mee over 
en er is een nieuwe supermarkt-
manager aangenomen om met 
de bestaande medewerkers deze 
groei-uitdaging aan te gaan. De 
gesprekken verlopen in goede 
harmonie en samen wordt uitge-
keken naar een mooie toekomst. 
Kijk voor meer info over Weerne-
kers op www.weernekers.nl.

Meerbode Tour de France prijsvraag
Blij met wijn van Wittebol
Aalsmeer - Al diverse prijzen zijn 
uitgereikt na de bekendmaking 
van de winnaars van het Meer-
bode Tourspel. Ook winnares Ca-
roline van der Linden heeft haar 
prijs opgehaald. De Kwakelse 
mocht bij Wittebol Wijn in de Op-
helialaan een doosje wijn van de 
maand ophalen en hier was zij 
heel content mee. Caroline woont 
op de grens met Aalsmeer en be-

zoekt regelmatig de winkels in de 
Ophelialaan en de Zijdstraat. Wit-
tebol Wijn werd door haar diverse 
malen bedankt voor het leuke ca-
deau en de Meerbode bedankt bij 
deze de drankenhandel in de Op-
helialaan ook. Wittebol Wijn stelt 
namelijk al vele jaren een mooie 
prijs voor het Tourspel beschik-
baar en daar is de krant (en alle 
winnaars tot nu toe) heel blij mee!

“Ik ga elke dag met plezier aan het werk”

Stage Music Service 
bestaat 40 jaar
Aalsmeer - Stage Music Ser-
vice bestaat 40 jaar en ter gele-
genheid van dit jubileum heb-
ben muziekwinkel-eigenaar Leen 
Mulder en zijn medewerkers in 
augustus een bezoek gebracht 
aan Londen. “We hebben al on-
ze collega-muziekwinkels in Den-
markstreet bezocht”, vertelt Leen 
Mulder enthousiast. “Geweldig 
om de inrichtingen van de win-
kels te zien, eigenaren en mede-
werkers te spreken en natuurlijk 
hebben we inspiratie opgedaan.” 
Enthousiast gaat hij verder: “Ui-
teraard hebben we ook allerlei 
bezienswaardigheden bezocht 
en geproost met een biertje op 
ons jubileum in een echte Engel-
se pub.” 
Nu in september wordt er weer 
hard gewerkt en is volop inge-
kocht om alle muziekmakers 
weer te kunnen bedienen. Mu-
ziekwinkel Stage Music Service 
is veelzijdig. Gitaren voor jong en 
oud, natuurlijk snaren, ook los, en 
accessoires als banden, statieven, 
stemapparaten, tassen en ko� ers. 
Voor blazers liggen rietjes in aller-
lei diktes klaar, drummers  kun-
nen hun voorraad stokken en vel-
len aanvullen en zullen zich pri-
ma vermaken in de marktkraam 
vol percussie-instrumenten. Ver-
der verkoopt Stage Music Service 
ukelele’s (keuze uit zo’n 50 stuks), 
betaalbare keyboards micro-
foons, blok� uiten en zijn de kas-
ten vol met mondharmonica’s en 
cadeau-artikelen indrukwekkend. 

Kabels en reparaties
Net als overigens de ruime hoe-
veelheid microfoon- en gitaar-
kabels. Toch een betre� ende ka-
bel niet gevonden of liever een 
andere lengte? “Die maak ik dan 
even. Geen probleem, daar heb ik 
voor gestudeerd”, zegt Mulder la-
chend. “Ik voer ook reparaties uit 
en knap gitaren en violen op. Ge-
weldig om te doen. Alleen even 
een setje snaren op een gitaar 
zetten, doe ik ook hoor. Ik snap 
best dat beginnende muzikanten 
hier moeite mee hebben.” 

De violen hebben een speciaal 
plekje in het hart van Mulder. 
“Ik speel zelf viool en help graag 
jong en oud aan een speelklare 
viool. Ik ben vele jaren beroeps-
muzikant geweest en speelde bij-
na dagelijks viool en mandoline. 
Met  ‘mijn’ bandje, de Hobo String 
Band, heb ik door heel Nederland 
getourd.” 

Verhuur en � ightcases
In 1979 ging het roer om en start-
te Leen Mulder een verhuurbe-
drijf in geluidsapparatuur. “Het 
was een geweldige tijd. Allerlei 
bands doorversterkt en op heel 
veel festivals gestaan in binnen- 
en buitenland. Ik verhuur overi-
gens nog steeds geluidssets. De 
huurder moet de apparatuur wel 
zelf bedienen. Mijn verhuurbe-
drijf is ook de reden dat ik nog 
steeds � ightcase-materiaal ver-
koop voor zelfbouwers. Voor mijn 
verhuurbedrijf had ik alle � ight-
cases, boxen en monitoren zelf 
gebouwd.” 

Trots op bedrijf
Na 20 jaar werd opnieuw een 
switch gemaakt, Leen Mulder 
opende zijn eigen muziekwin-
kel. “Nu ook alweer 20 jaar gele-
den. We zijn al 40 jaar gehuisvest 
in hetzelfde pand in de School-
straat 7 in het Centrum. Tja”, mij-
mert hij. “Veertig jaar alweer m’n 
eigen bedrijf. Ik ben er trots op. Ik 
ga nog elke dag met plezier aan 
het werk. Op naar de 50 jaar!” 

Op de braderie
Tijdens de braderie aanstaan-
de zaterdag 7 september heeft 
Stage Music Service een kraam 
voor de winkel en deze gaat ge-
vuld worden met allerlei interes-
sante (jubileum)-aanbiedingen. 
”En de winkel is natuurlijk ook ge-
woon open”, besluit Leen Mulder. 
“Kom gerust neuzen in onze uit-
gebreide voorraad muziekboe-
ken en bewonder ons gevarieer-
de assortiment.” Alvast een kijkje 
nemen kan (ook) op de website: 
www.stagemusic.nl.

Aalsmeer - Vanaf 1 september 
gaan HilverdaKooij en Florist Hol-
land gezamenlijk verder onder de 
merknaam HilverdaFlorist. De-
ze stap vormt de start van de fu-
sie die tegen maart 2020 tussen 
de twee bedrijven wordt afge-
rond. Tijdens het komende sei-
zoen wordt de merknaam in alle 
communicatie geïmplementeerd 
en worden de bedrijfsprocessen 
gefaceerd gecombineerd. 
HilverdaFlorist is de leverancier 
van hoogwaardig uitgangsma-
teriaal voor het complete assor-
timent in snijbloemen en pot- 
en perkplanten. Het assortiment 
in pot- en perkplanten bestaat 
uit: Anjers, Alstroemeria, Dah-
lia, Echinacea, Salvia, Hellebo-
rus, Garvinea en Gerbera’s en de 
snijbloemen: Alstroemeria, Anjer, 
Helleborus. Gerbera, Gips, Limo-
nium en Scabiosa.

Volgende mijlpaal
HilverdaFlorist vestigt zich op de 
huidige locatie van Florist Hol-
land nadat de verbouwing en 
nieuwbouw is afgerond. Nieuw 
land is verworven om nieu-

we productiefaciliteiten te creë-
ren voor de productie van jonge 
planten en zaden. In het najaar 
start de uitbreiding van het kan-
toor, de expeditiehal, de produc-
tie- en veredelingsafdeling. De 
volgende fase is de bouw van de 
kassen en industriële gebouwen. 
Aansluitend zijn de bouw van een 
nieuw R & D-laboratorium en een 
meerlagen teeltsysteem gepland 
voor realisatie. Een intensief pro-
ject waarbij de nadruk ligt op in-
vesteringen in automatisering en 
duurzame, innovatieve teelt- en 
veredelingstechnieken.

Sterke toekomst
FloristHolland en HilverdaKooij 
fuseren vanaf maart 2020. “Door 
kennis en middelen te combine-
ren, kunnen we ons assortiment 
verder verbeteren en uitbreiden. 
De gezamenlijke focus ligt onder 
meer op investeren in automa-
tisering en innovatieve teelt- en 
veredelingstechnieken. We kijken 
ernaar uit om deze stap samen te 
zetten en op te bouwen naar een 
sterke toekomst”, aldus de direc-
ties van beide bedrijven.

Duurzaam woon-werkverkeer
GoinGDutch: Fietsen van en 
naar Schiphol stimuleren

van 25 kilometer van Schiphol 
wonen. Het is duurzaam woon-
werk verkeer, goed voor de vi-
taliteit en het ontlast de andere 
toegangswegen richting Schip-
hol. Samen met de partners van 
goinGDutch heeft Schiphol de 
ambitie om eind 2020 te kunnen 
zeggen dat 7.000 medewerkers 
regelmatig de � ets pakken naar 
de luchthaven en in eind 2024 
zelfs 10.000.
Miriam Hoekstra-van der Deen, 
directeur Airport Operations bij 
Amsterdam Airport Schiphol: “In 
het � etsprogramma goinGDutch 
staan concrete plannen om het 
� etsen naar en rond Schiphol te 
stimuleren. Deze plannen richten 
zich op de infrastructuur, de � ets-
voorzieningen en het stimuleren 
van � etsgedrag. Schiphol en I&W 
investeren in verbreden van de 
zogenoemde snel� etspaden tus-
sen Hoofddorp, Schiphol en Am-
sterdam. Ook worden kruispun-

ten nog veiliger gemaakt om de 
infrastructuur te verbeteren. Ver-
volgens zullen � etsvoorzieningen 
uitgebreid worden, zoals het aan-
tal � etsenstallingen en oplaad-
punten. Daarna gaat Schiphol ac-
tief aan de slag om ervoor te zor-
gen dat medewerkers op de � ets 
stappen, bijvoorbeeld door het � -
nancieel aantrekkelijk te maken.”
Stientje van Veldhoven, staatsse-
cretaris van Infrastructuur & Wa-
terstaat: “Goede routes en voor-
zieningen voor � etsers naar de 
luchthaven leveren veel op. Niet 
alleen voor de bereikbaarheid 
van de luchthaven, maar ook 
voor de gezondheid en de porte-
monnee van de � etsers zelf. En el-
ke extra � etser ontlast de andere 
toegangswegen richting Schip-
hol. Als je kijkt naar het aantal rei-
zigers op Schiphol zie ik daar ook 
veel potentie, vooral voor de rei-
ziger die vaak moet vliegen en 
weinig bagage heeft.”

Regio - Schiphol heeft de ambi-
tie om in de komende jaren het 
aantal luchthavenmedewerkers 
dat met de � ets naar Schiphol 
komt te laten stijgen. Om deze 
ambitie te realiseren, is het � ets-
programma ‘goinGDutch’ ontwik-
keld. Afgelopen maandag 2 sep-
tember gaf Stientje van Veldho-
ven, staatssecretaris van Infra-
structuur & Waterstaat (I&W) , of-
� cieel het startschot voor dit pro-
gramma. Er werken ruim 66.000 
mensen op de luchthaven, daar-
van komen ongeveer 4.000 men-

sen met de � ets naar Schiphol. 
Schiphol is één van de nieuwste 
� etsambassadeurs van staats-
secretaris Stientje van Veldho-
ven (I&W). Vanuit deze rol en om 
het aantal luchthavenmedewer-
kers dat met de � ets naar Schip-
hol komt te laten stijgen heeft 
Schiphol in samenwerking met 
partners BAM, Microsoft en Oran-
geNXT een � etsvisie ontwikkeld 
onder de naam ‘goinGDutch’.
De (elektrische) � ets is een inte-
ressant vervoersmiddel voor me-
dewerkers die binnen een straal 
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Yoga inspiratie dag met 
Laura, Manon en Tom
Aalsmeer - Raja Yoga Aalsmeer 
organiseert in samenwerking met 
Laura’s Yoga en Studio Plasia een 
Yoga inspiratie dag. Op zondag 
15 september zullen Laura, Ma-
non en Tom je laten kennismaken 
met enkele Yoga vormen. Zij heb-
ben alle drie een eigen organi-
satie, met een gezamenlijke pas-
sie voor Yoga. Deze drie docen-
ten geven onder andere les op de 
locatie Zijdstraat 72a. Laura, be-
kend van haar zwangerschapsyo-
ga, zal de hele morgen aanwezig 
zijn voor informatie over haar les-
sen in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Meer info op: www.laurasyoga.
nl. Manon zal Raja Yoga, Yin Yoga, 
en Yoga Nidra toelichten door-
middel van een les. Tevens geeft 
zij informatie over onder ande-
re haar kinderyoga en Coaching 
Opgave voor les via: www.studio-
plasia.nl. Tom, reeds 19 jaar Ra-
ja Yoga docent in onder andere 
Aalsmeer, verzorgt een Raja Yoga 
les en geeft een lezing ‘Hoe werkt 
je denken’. Daarmee laat hij zien 
dat er naast fysieke ook menta-

le controle mogelijk is.  Yoga be-
tekent onder andere dat jezelf de 
touwtjes in handen heb, en be-
se� en dat niemand alleen kan 
bestaan en mensen elkaar nodig 
hebben om te sturen. Check de 
website www.rajayogaaalsmeer.
nl voor het programma. Iedereen 
is welkom, ook voor alleen ko�  e, 
thee en gezelligheid. Adres: Zijd-
straat 72a.

Laat je verrassen!
tret h a er roefl oo  

dagen bij Smit schoenen
Mijdrecht -  Op vrijdag 6 en zater-
dag 7 september zijn er weer de 
Stretchwalker proe� oopdagen bij 
Smit schoenen Mijdrecht. Ieder-
een die kennis wil maken met de 
award-winnende balansschoen is 
van harte welkom om zelf te tes-
ten wat een verschil deze revolu-
tionaire schoen voor je houding 
kan betekenen. De klanten mo-
gen met een paar test schoenen 
een uur lang buiten gaan wande-
len of winkelen en ervaren hoe 
balans je leven kan veranderen!
De oorsprong van Stretchwal-
ker (zool) is gebaseerd op het ba-
lansprincipe van de oude tradi-
tionele Japanse sandaal, Ippon-
ba geta, een balanssysteem, dat 
de harmonie tussen mens en na-
tuur symboliseert. Deze houten 
Japanse sandaal balanceert op 
een hak, die in het midden van 

de zool is geplaatst waardoor de 
drukverdeling onder de voet ver-
deeld wordt en je gewrichten 
met 30% minder belast worden.
Doordat de zool iets verhoogd is 
worden de bekkens gekanteld en 
komen de wervels boven elkaar 
te staan, waardoor je nog mak-
kelijker loopt. Het gepatenteer-
de stretchleer zorgen voor een 
perfecte pasvorm en een ware 
wellness voor uw voeten. Uiter-
mate geschikt voor mensen met 
reumatische klachten, gevoelige 
voeten, rugklachten of diabetes 
en voor iedereen die lekker wil lo-
pen op hippe pasvormschoenen.
De medewerkers van Smit schoe-
nen zien u graag op vrijdag 6 of 
zaterdag 7 september in de win-
kel in Mijdrecht. Laat je verras-
sen door deze award winnende 
schoenen. 

Vanaf 25 september in Oude Veiling
Danslessen bijna van start bij 
Robert en Chantal Bogaart
Aalsmeer - Binnenkort (25 sep-
tember) gaan de nieuwe dansles-
sen van Dansschool Robert Bo-
gaart weer van start in de grote 
zaal van De Oude Veiling. Behal-
ve de stijldanslessen voor de be-
ginners, gevorderden en verge-
vorderden, is er ook een sport-
dansles, namelijk de Latin  Ener-
gy Workout. Deze les is heerlijk 
voor iedereen die houdt van be-
wegen op de opzwepende ritmes 
van latinmuziek. Danservaring is 
niet vereist, iedereen die het leuk 
vindt kan deelnemen. Tijdens de-
ze lessen zal er heerlijk gedanst 
maar ook gezweten worden, het 
is tenslotte een workout. 

Openingsdans
Robert en Chantal houden zich 
ook bezig met het maken van 
openingsdansen op maat. Het is 
op dit moment helemaal in om 
tijdens de bruiloft een spette-
rende openingsdans te doen. Dit 
kan van alles zijn, van klassiek tot 
hiphop tot hardrock tot muziek-
mixen. “Het is altijd weer leuk om 

iets te creëren wat bij een paar 
past, geen dans is hetzelfde en 
dat maakt het ook heel leuk en af-
wisselend”, geeft Robert Bogaart 
aan.

Dansen met ouderen
Eén van de projecten waar dans-
school Robert Bogaart  actief mee 
bezig is, is het dansen met oude-
ren in verzorgingstehuizen. Een 
combinatie van show en plezier 
maken met de ouderen zorgt ge-
garandeerd voor een geslaagde 
middag. Iemand in een rolstoel 
kan nog steeds heel erg genieten 
van het bewegen over een dans-
vloer op bekende muziek van 
vroeger. Behalve dit alles, trainen 
Robert en Chantal ook meerdere 
wedstrijdparen die zowel natio-
naal als internationaal actief zijn. 
Is het druk? “Ja dat wel, maar als 
je van je hobby je werk hebt ge-
maakt, kost het geen moeite en 
geeft het alleen maar energie!” 
Robert en Chantal hopen dit ple-
zier ook mee te kunnen geven 
aan de leerlingen.

“Workshops zeer verhelderend”
Marianne de Vries: Groot 
pleitbezorger van ZAAI
Aalsmeer - Tot 1 oktober kun-
nen aspirant Zaailing zich nog 
inschrijven voor de vierde editie 
van het ZAAI coach traject, dat 
� nancieel wordt ondersteund 
door de gemeente Aalsmeer, Ra-
bobank regio Schiphol en On-
dernemend Aalsmeer. Geduren-
de een half jaar wordt een per-
sonal en plenaire training aange-
boden, intervisie-avonden, mas-
terclasses Sales en Social media 
en een mentor-panelavond.  De 
zes maanden training werpen 
hun vruchten af. Zo heeft Mari-
anne de Vries inmiddels een ei-
gen goed lopend bedrijf. Als Ho-
listisch masseur geeft zij ontspan-
nende massages. “Door aanra-
king kun je mensen dichter bij 
zichzelf laten komen.” Naast haar 
handen gebruikt zij ook graag 
hotstone en � exibele cupping. 
“Om op een andere manier weef-
sel en spieren uit te nodigen tot 
ontspanning.” Op haar uitgebrei-
de website is meer over haar me-
thode te lezen. 

Sceptisch
Marianne was in eerste instan-
tie nogal sceptisch: “Is dat wel 
wat voor mij en heb ik daar bin-
nen mijn vak wat aan?” Op aan-
dringen meldde zij zich vier jaar 
geleden toch aan en heeft daar 
nog nooit spijt van gehad. In-
middels is zij een groot pleitbe-
zorger van ZAAI en zegt daar het 
volgende over: “Het ZAAI traject 
gaat over ondernemen. Je ont-
moet ervaringsdeskundigen die 

weten hoe je een eigen bedrijf 
kan starten. Uitwisseling met an-
dere Zaailingen heeft mij veel ge-
bracht evenals de personal coach 
sessies met Anja de Die. Ook 
de masterclasses en workshops 
over social media en het succes-
vol doelen stellen waren voor mij 
zeer verhelderend. Ik heb ZAAI 
als buitengewoon informatief er-
varen, er werd veel interesse ge-
toond, meegedacht en ik kreeg 
ondersteuning tijdens de startfa-
se van mijn bedrijf. ZAAI heeft er 
zeker toe bijgedragen dat ik mijn 
droom - een eigen praktijkruim-
te - heb kunnen verwezenlijken. 
Ik kreeg ook meer lef en vertrou-
wen. Voor startende onderne-
mers is ZAAI een prachtige mo-
gelijkheid om jezelf en je plannen 
onder de loep te nemen.” 
Interesse? Neem voor meer in-
formatie contact op met Kirsten 
Verhoef (projectleider) via 0297-
366182 of stuur een mail naar 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon

Kudelstaart - “Het einde van 
een tijdperk, maar ook het be-
gin van een mooie nieuwe uit-
daging. Na jaren van onder-
nemerschap in Kudelstaart 
gaat onze werkgever het stok-
je overdragen aan de familie 
Weernekers uit Almere. Wij kij-
ken terug op een mooie tijd als 
werknemers van de familie Al-
ders. Velen van ons werken al 
jaren bij Jos, André en Michel, 
sommigen waren er zelfs in 
de C1000 al bij, en eentje liep 
zelfs daarvóór al in de houten 
noodwinkel rond. Dat moet 
een goed teken zijn. In 1992 
werd de toenmalige C1000 
een prachtige nieuwe Albert 
Heijn. Een paar jaar later na-
men André en Michel de zaak 
van Jos over. André was voor 
ons een makkelijke werkge-
ver. Daar hebben we wel eens 
over gemopperd, maar nog 
veel vaker was dat een groot 
voordeel. Hij stond niet boven 
zijn personeel, maar ernaast. 
We hebben in al die jaren veel 
meegemaakt met elkaar. Daar 
zaten nare dingen bij, maar te-
rugblikkend kunnen we zeg-
gen dat we het vooral erg leuk 
hebben gehad.
Ook voor de Kudelstaartse ge-
meenschap heeft de familie 

Alders veel betekend. Scho-
len, verenigingen, kerk, sport-
clubs, organisaties voor oude-
ren of jongeren, iedereen die 
kwam vragen voor sponsoring 
of iets dergelijks kreeg een po-
sitief antwoord. Er werd zelden 
of nooit nee gezegd, maar daar 
werd ook zeker niet mee te 
koop gelopen. Jezelf daarmee 
op de borst kloppen vindt de 
familie Alders niet nodig.
Wij, André’s personeel, gaan 
met vertrouwen een nieuwe, 
spannende periode in. Een 
nieuwe werkgever, een op 
handen zijnde verbouwing en 
een nieuwe manier van wer-
ken. 

Wij willen André bedanken 
voor de afgelopen jaren en 
wensen hem veel succes met 
alles wat in de toekomst op zijn 
pad komt. Ook willen we langs 
deze weg de familie Weerne-
kers en onze nieuwe manager 
Stefan Scholten van harte wel-
kom heten in Kudelstaart. We 
kijken uit naar hun plannen en 
ambities voor de komende tijd, 
en zien de toekomst met hen 
met enthousiasme tegemoet!”
 
Medewerkers Albert Heijn 
Kudelstaart.

LEZERSPOST

AH-Werkgever draagt stokje over
Einde van tijdperk en begin 
van een nieuwe uitdaging

Erkenning, waardering en betrokkenheid
Loogman helpt studenten 
schuldenvrij de wereld in
Aalsmeer - Een studieschuld 
heeft veel gevolgen voor de toe-
komst van een student en zijn hy-
potheek. In Nederland is dit in-
middels een maatschappelijk 
probleem geworden. De directie 
van de Loogman Groep vindt dat 
hier iets aan gedaan moet en kan 
worden. Dit is de reden dat de 
Loogman Groep nieuwe mede-
werkers de kans geeft om schul-
denvrij te studeren.  
Bij de Loogman Groep werken 
veel studenten parttime naast 
hun studie. Ondanks deze bij-
banen bouwen studenten als-
nog hoge studieschulden op. Dit 
heeft veel gevolgen; het is bij-
voorbeeld moeilijker om een eer-
ste huis te kunnen kopen. Jonge-
ren zijn zo nog jaren na hun stu-
die bezig met het afbetalen van 
deze schulden. Sommigen kiezen 
er door deze schulden wellicht 
voor om helemaal niet te gaan 
studeren. Dat kan anders, vindt 
Kees Yzebaart, algemeen direc-
teur van de Loogman Groep. 
Hbo- en wo-studenten die bij de 
Loogman Groep een bijbaan zoe-
ken kunnen op verschillende lo-
caties en afdelingen aan de slag. 
Als deze studenten bereid zijn 
om gemiddeld 15 uur per week te 
werken, dan verdienen zij tussen 
de 400 en 600 euro netto. Dat is 
een mooie basis. “Wij zijn altijd op 
zoek naar deze talenten en wil-
len ze vervolgens ook graag hel-
pen bij hun studie. Daarom gaan 
we voor deze werknemers niet 
alleen het studiegeld, maar ook 
de kosten voor boeken en even-
tuele excursies betalen. Zo kun-
nen studenten écht schuldenvrij 
studeren. Stagelopen is, afhan-
kelijk van de studierichting, ook 
vaak mogelijk binnen onze orga-
nisatie”, aldus Yzebaart. Na hun 
studie bij de Loogman Groep 
in dienst blijven? Dat is niet no-
dig. “Wij willen dat onze mensen 
goed terechtkomen, waar ze ook 
heen gaan. We hebben de moge-
lijkheid om deze studenten echt 
te helpen om een betere start te 
maken na hun studie.” 
De Loogman Groep is een fami-

liebedrijf en vindt maatschappe-
lijke betrokkenheid belangrijk als 
werkgever. “Wanneer erkenning, 
waardering en betrokkenheid sa-
menkomen bereik je zoveel meer. 
Dat blijkt ook wel uit het aan-
tal werknemers dat al langdurig 
bij ons in dienst is. Veel werkne-
mers groeien intern door naar an-
dere functies, volgen opleidingen 
die door het bedrijf betaald wor-
den en blijven zo bezig met hun 
ontwikkeling en toekomstper-
spectief. Wij bieden kansen om 
te groeien en het is mooi om te 
zien dat zoveel werknemers dit 
waarderen en deze kansen pak-
ken. Als moderne werkgever hel-
pen we mensen graag waar we 
kunnen. Zeker wanneer dit bete-
kent dat we toekomstige studen-
ten helpen die anders misschien 
niet waren begonnen aan een 
studie vanwege de hoge studie-
schulden.”
De Loogman Groep is vertegen-
woordigd in diverse branches. 
Studenten kunnen aan het werk 
bij Loogman Carwash, Huur Een-
Box self-storage, Loogman tank-
station, FEBO, Brasserie 10 en Golf 
Amsteldijk. Genoeg dus om een 
leuke keuze uit te maken! Op dit 
moment zijn maximaal tien plek-
ken in de steden Amsterdam, 
Aalsmeer, Amstelveen, Heerhu-
gowaard, Utrecht, Hoofddorp, Al-
mere en Lelystad. 
In aanmerking voor de Loogman 
studiebeurs? Solliciteer dan via 
de website: https://www.loog-
man.nl/werken-bij/studenten-
gezocht-voor-de-loogman-stu-
diebeurs-2363721.

Taalfestival, voorlezen en scrabble
Week van Alfabetisering 
in de bibliotheek

pij waarin er geen taboe heerst op 
laaggeletterdheid en waarin men-
sen de kans krijgen om ook op la-
tere leeftijd beter te leren lezen, 
schrijven en rekenen. Er hebben 
zich al honderden bedrijven, bibli-
otheken, gemeenten, scholen en 
vele tienduizenden mensen aan-
gemeld om mee te doen.

Doe mee met activiteiten 
In Amstelveen en Uithoorn kun je 
op verschillende plekken deelne-
men aan leuke taalactiviteiten. Zo 
is er op 10 september het ‘Taalfes-
tival’ in Bibliotheek Uithoorn waar 
je onder andere kunt meedoen 
aan ‘De Slimste Taalmens’. Op 
11 september komt wethouder 
Frank Berkhout voorlezen in Bibli-
otheek Amstelveen Stadsplein en 

zal wethouder Marijn van Balle-
gooijen langsgaan bij de Taal-ac-
tie in de Buurtkamer aan de Linde-
laan in Amstelveen. Op zaterdag 
14 september kun je vanaf 11.00 
uur levensgroot Scrabble spelen 
in het winkelcentrum in Amstel-
veen. In het winkelcentrum vindt 
op die dag ook een Kinderboeke-
ninzamelactie plaats. En als laat-
ste presenteert Koos Vervoort op 
17 september zijn boek ‘Koos, van 
laaggeletterde tot schrijver’ in Bi-
bliotheek Amstelveen Stadsplein, 
ook hierbij zal wethouder Marijn 
van Ballegooijen aanwezig zijn. 
Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten en over de week van 
de alfabetisering op www.debi-
bliotheekamstelland.nl/weekvan-
dealfabetisering.

Zondag 22 september
Tweede Verhoef Boten 
Toertocht op Westeinder
Aalsmeer - Op zondag 22 sep-
tember wordt voor de tweede 
keer de Verhoef Boten Toertocht 
gevaren. Na het succes van vo-
rig jaar is besloten om ook dit jaar 
weer met een bonte stoet Ver-
hoef boten een tocht te varen 
over de Westeinderplassen. Ten-
slotte is de Westeinder de baker-
mat van de Verhoef boten. Alle 
Verhoef boten, groot of klein, zijn 
van harte welkom om mee te va-
ren. Om 14.00 uur begint het ver-
zamelen wij bij Verhoef Alumini-
um Scheepsbouwindustrie ter 
hoogte van Aalsmeerderdijk 239, 

waarna om 15.00 uur de trossen 
los gegooid worden om met el-
kaar de tocht te gaan varen. Na af-
loop gaan de deelnemers onder 
het genot van een hapje en een 
drankje met elkaar napraten en 
de boten van de andere Verhoef 
boten bezitters bewonderen. Wilt 
u meevaren of extra informatie? 
Neem dan contact op met Sandra 
Joore via 06-21932622. Leuk als u 
meevaart, maar ook leuk als u de 
deelnemers toezwaait vanaf de 
kant. De Verhoef Boten Toertocht 
Aalsmeer is ook te volgen via fa-
cebook.

Amstelland - Om iedereen be-
wust te maken van hoe belangrijk 
taal is in de samenleving organi-
seert de Stichting Lezen & Schrij-
ven van maandag 9 tot en met 

zondag 15 september de Week 
van de Alfabetisering. Naast de 
bewustwording is het doel van 
de week dat er met z’n allen ge-
bouwd wordt aan een maatschap-
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Botsing 
scooters

Aalsmeer - Vrijdagavond 30 
augustus rond kwart voor tien 
heeft naast de Burgemees-
ter Kasteleinweg, ter hoog-
te van de Oosteinderweg, een 
aanrijding plaatsgevonden. 
Een snorscooter en een brom-
scooter zijn met elkaar in bot-
sing gekomen. Een persoon is 
door het ambulancepersoneel 
nagekeken, maar hoefde niet 
mee naar een ziekenhuis. Naar 
de oorzaak van het ongeval 
wordt onderzoek gedaan door 
de politie.

Ongeval, auto op z’n kop 
Aalsmeer - Op het �y-over bij de 
Legmeerdijk over de N201 is za-
terdag 31 augustus rond drie uur 
in de middag een voertuig op z’n 
kop terecht gekomen. 
Door nog onbekende oorzaak 
heeft de automobilist de macht 
over het stuur verloren. De be-
stuurder is licht gewond geraakt 

en naar het ziekenhuis gebracht. 
Toen de hulpdiensten arriveer-
den, was de bestuurder wel al zelf 
uit de auto geklommen. De poli-
tie stelt een onderzoek in naar de 
toedracht van het ongeval.

Foto: Davey Photography
Davey Baas

Forse snijwond 
na aanrijding

Aalsmeer -  Op donderdag 
29 augustus rond drie uur in 
de middag heeft een aanrij-
ding plaatsgevonden op het 
bedrijfsterrein aan Betula. Een 
51-jarige automobilist uit Be-
verwijk wilde wegrijden uit 
een parkeervak. Hij zag hier-
bij de aankomende brommer-
rijder over het hoofd. Een bot-
sing kon niet meer voorko-
men worden. De 49-jarige be-
stuurder uit Kudelstaart kwam 
ten val en is met een forse snij-
wond aan zijn knie per ambu-
lance naar het ziekenhuis ver-
voerd. De automobilist was 
�ink geschrokken. Beide voer-
tuigen liepen schade op.

Poging inbraak 
in woning

Aalsmeer - Tussen woensdag 
28 en vrijdag 30 augustus is 
geprobeerd in te breken in een 
woning in de Clauslaan. Dieven 
hebben geprobeerd het huis 
te betreden via zowel de voor- 
als de achterzijde. Er is schade 
gemaakt aan de voordeur en 
de achterdeur. Het is de die-
ven niet gelukt de woning in 
te gaan. 

Met spoed naar 
ziekenhuis

Aalsmeer - Op maandag 2 
september om negen uur in 
de ochtend zijn de hulpdien-
sten gevraagd naar het einde 
van de Hornweg te gaan voor 
een reanimatie. Toen de poli-
tie en de ambulancedienst ter 
plaatse kwamen, werd reeds 
eerste hulp verleend door om-
standers. De 58-jarige man uit 
Kudelstaart is vervolgens met 
spoed naar een ziekenhuis ge-
bracht. 

Naar ziekenhuis 
na reanimatie

Aalsmeer - Op dinsdag 27 au-
gustus om elf uur in de och-
tend werd hulp gevraagd voor 
een reanimatie in een woning 
in de Wilgenlaan. Een 73-jarige 
man was onwel geworden en 
hiervoor op de grond beland. 
Medewerkers van de ambulan-
cedienst hebben eerste hulp 
verleend. De inwoner is na de 
positieve reanimatie (met hart-
slag) naar een ziekenhuis ge-
bracht voor verdere behande-
ling.

Vals rijbewijs 
Aalsmeer - Op vrijdag 30 au-
gustus is een 28-jarige man uit 
Roemenië aangehouden door 
de politie. De man was op sol-
licitatiegesprek bij een bedrijf 
aan de Legmeerdijk. Tijdens 
het controleren van het pas-
poort en het rijbewijs bleek de 
Roemeen in het bezit te zijn 
van een vals rijbewijs. Hierop is 
de politie gealarmeerd. Het rij-
bewijs is in beslag genomen en 
agenten hebben de man over-
gebracht naar de Vreemdelin-
gendienst.

Meer vliegverkeer op Aalsmeerbaan
Twee weken onderhoud 
aan de Kaagbaan

baan niet beschikbaar voor vlieg-
verkeer en volgen de vliegtuigen 
andere routes van en naar Schip-
hol. De Kaagbaan en de Polder-
baan zijn zogenoemde ‘preferen-
te banen’ en worden bij voorkeur 
altijd ingezet, omdat de aan- en 
uitvliegroutes minder over dicht 
bewoond gebied komen dan an-
dere banen. Om de periode van 
overlast tot een minimum te be-
perken, voert Schiphol gelijktij-

dig verschillende werkzaamhe-
den aan de baan uit. Daardoor 
is de Kaagbaan niet langer dan 
strikt noodzakelijk buiten ge-
bruik.

Aangepast baangebruik
Door buitengebruikstelling van 
de Kaagbaan wordt het vliegver-
keer dat normaal gebruik maakt 
van deze baan tijdens de werk-
zaamheden overdag verdeeld 

Start onderhoud aan deel 
van de Oosteinderweg
Aalsmeer - Op maandag 9 sep-
tember start de gemeente met 
de reconstructie-werkzaamheden 
aan de Oosteinderweg tussen de 
Mr. Jac. Takkade en de Noordpol-
derweg. Naast deze werkzaam-
heden wordt ook het parkeerter-
rein en de bestrating langs de Mr. 
Jac. Takkade tot aan het zwem-
bad gereconstrueerd en komt er 
een nieuwe beschoeiing langs de 
Oosteinderweg tussen de Mr. Jac. 
Takkade en huisnummer 523. De 

planning is dat deze werkzaamhe-
den vrijdag 8 november klaar zijn. 
De werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd. 

Tijdelijk éénrichting
Om alle werkzaamheden veilig 
te uit te voeren geldt van maan-
dag 9 september tot en met vrij-
dag 1 november éénrichtingsver-
keer. De rijrichting is vanaf de Mr. 
Jac. Takkade naar de Noordpol-
derweg / Schinkeldijkje. Het is dus 

avond (12 tot en met 14 septem-
ber) op onder andere de Oostein-
derweg zowel heen naar de tent 
als weer terug naar huis in twee 
richtingen. Er komen verkeersre-
gelaars te staan om dit in goede 
banen te lijden. 

Asfalteren in weekend en nacht
Om de overlast zoveel mogelijk 
te beperken, is ervoor gekozen 
om de asfaltwerkzaamheden in 
de weekenden en de nacht uit te 
voeren. Tijdens deze werkzaam-
heden is de Oosteinderweg af-
gesloten voor het al het wegver-
keer. De woningen en bedrijven 
zijn dan uitsluitend te voet be-
reikbaar. Bewoners en bezoekers 
kunnen hun auto in deze periode 
buiten het werkgebied parkeren. 
Tijdens de bestratingswerkzaam-
heden worden ook de inritten 
naar de woningen en bedrijven 
opnieuw aangelegd. Dit houdt 
in dat de percelen voor een zeer 
korte tijd voor de auto niet toe-
gankelijk zijn maar wel te voet. 
Alle woningen en percelen blij-
ven te allen tijde bereikbaar voor 
de hulpdiensten zoals brand-
weer, ziekenauto en politie. Uiter-
aard houdt de gemeente de hulp-
diensten op de hoogte van de af-
sluitingen, planningen en voort-
gang. De gemeente vraagt uw 
begrip voor de eventuele overlast 
tijdens deze werkzaamheden. 
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met toezichthouder 
de heer T. Konijn, bereikbaar op: 
06-47291419, directievoerder de 
heer J. Overbeek, bereikbaar op: 
06-26070605 of projectleider de 
heer M. Abrahams, bereikbaar op: 
06-53868518. Uitgebreide infor-
matie met fasering en planning 
is te vinden op: www.aalsmeer.nl 
(werk in uitvoering).

niet mogelijk om vanaf de Noord-
polderweg de Oosteinderweg op 
te rijden richting de Mr. Jac. Takka-
de. Deze verkeersomleiding wordt 
aangegeven met omleidingsbor-
den. Deze omleiding geldt ook 
voor de �etsers en scooters. 

Pendelbus Feestweek
Er wordt overigens een uitzon-
dering gemaakt voor de pendel-
bus van de Feestweek. Deze rijdt 
donderdag-, vrijdag- en zaterdag-

Aalsmeer - Schiphol voert sinds 
zondagavond 1 en tot en met 
zondagavond 15 september on-

derhoudswerkzaamheden uit 
aan en bij de Kaagbaan. Tijdens 
deze werkzaamheden is de Kaag-

over de Aalsmeerbaan, de Buiten-
veldertbaan en de Zwanenburg-
baan. In de nacht zal het verkeer 
bij voorkeur gebruik maken van 
de Zwanenburgbaan. Het Minis-
terie van Infrastructuur en Water-
staat heeft onthe�ng verleend 
om, indien noodzakelijk, in de 
nacht, voor het starten gebruik te 
maken van de Buitenveldertbaan 
(baan 09-27) en voor het landen 
van de Oostbaan (baan 22).

Werkzaamheden
Tijdens het reguliere onderhoud 
worden het asfalt van de baan 
en de baanmarkering waar nodig 
vernieuwd. Waar mogelijk wordt 
baanverlichting door duurzame 
ledverlichting vervangen. Tevens 
worden er bij de Kaagbaan werk-
zaamheden uitgevoerd ter voor-

bereiding op het aanleggen van 
een extra taxibaan over de snel-
weg A4, in het kader van de ver-
betering van de veiligheid.

Bewoners met vragen
Het geplande onderhoud voor 
2019 is aangekondigd op de 
website van het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS). Voor 
meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden kunnen omwonen-
den contact opnemen met BAS, 
het informatie- en klachtencen-
trum over het vliegverkeer van, 
naar en op Schiphol, via tele-
foonnummer 020-6015555 of het 
raadplegen van www.bezoekbas.
nl. Onder invloed van het weer en 
operationele verstoringen kan de 
planning veranderen.

Van 8 t/m 14 september op Praamplein
Laatste kaarten voor DI-RECT 
in Jubileumfeestweek
Aalsmeer - De spanning stijgt 
bij het bestuur van Feestweek 
Aalsmeer. Jelle Ruesink, René 
Martijn, Dorine Strampel-Been, 
Roland Hofman, Ruben Piet en 
Dave Strampel hebben zin in het 
jubileumjaar waarin extra wordt 
uitgepakt. “Met trots kunnen we 
zeggen dat voor deze vijfentwin-
tigste editie de donderdag-, vrij-

dag- en zaterdagavond compleet 
zijn uitverkocht” begint Jelle “en 
ook voor de Nostalgische �lm-
middag en –avond zijn alle kaart-
jes op. Wanneer bezoekers nog 
wel hun hart kunnen ophalen, en 
waar nog een paar kaarten voor 
beschikbaar zijn, is woensdag-
avond. De bekende Nederlandse 
band DI-RECT maakt dan zijn op-

wachting en in het voorprogram-
ma kan men genieten van de 
Aalsmeerse Remband & Friends. 
Zij spelen samen met diverse 
gastmuzikanten. Het wordt een 
feestje. En dat voor maar 11 euro 
(15 euro aan de deur).” De tent is 
vanaf 20.30 uur geopend. 

RABO Kindermiddag 
Uiteraard is men op zondag wel-
kom vanaf 10.00 uur voor de ker-
kelijke tentdienst en ’s avonds 
vindt een jongerenevent plaats. 
Maandagavond staat de SPIE-
avond zoals gebruikelijk op het 
programma en leven de Pra-
menracers zich uit op de Sport-
avond vanaf 19.00 uur en woens-
dag worden kinderen uitgeno-
digd voor de RABO Kindermid-
dag. Ook hier pakt het bestuur 
extra uit. Er is een Kids Cocktail-
bar en Limonade-koe, je kunt een 
karikatuurtekening laten maken, 
een leuke ballon halen of je laten 
schminken, vette games spelen 
in de gamestand en er zijn optre-
dens van Het Zandkasteel en Ste-
fania. Zij is bekend van het Juni-
or songfestival. Na de optredens 
kun je met de artiesten op de fo-
to. De Kindermiddag begint om 
14.30 uur (zaal opent uur eerder), 
dus handig voor scholen die het 
continurooster hanteren. Ieder-

een kan op tijd meegenieten en 
de toegang is gratis.
 
Jumbo Seniorenmiddag
De toegang voor de Jumbo Senio-
renmiddag op vrijdag is ook gratis. 
Van 13.00 tot 16.00 uur is men wel-
kom voor een gezellig praatje met 
elkaar en vanaf 14.00 uur begin-
nen spectaculaire optredens van 
Aalsmeerder Dirk Box en de Volen-
damse formatie Jan & Anny. 
“Het tweetal heeft te kennen ge-
geven te stoppen, dus het zal een 
van hun laatste shows zijn. Zéker 
de laatste in Aalsmeer dus komt al-
len!” Aldus de bezige Jelle, die met 
zijn bestuurlijke feestweek-colle-
ga’s de laatste puntje op de i zet. 

Pendelbus
Ook dit jaar rijden er op donder-
dag-, vrijdag- en zaterdagavond 
elk kwartier pendelbussen van 
en naar Kudelstaart en Aalsmeer 
om veilig bij de feesttent op het 
Praamplein en weer thuis te ko-
men. De bus rijdt ook heen en 
terug op de Oosteinderweg, on-
danks de werkzaamheden. Er 
worden verkeersregelaars inge-
zet om dit in goede banen te lei-
den. Kijk voor alle tijden, haltes en 
informatie op de website www.
feestweek.nl/pendeldienst.  
Door Miranda Gommans 

SPIE-acties: Braderie, 
proefvaart en sporten
Aalsmeer - Met nog iets meer 
dan een week voor de boeg heeft 
de organisatie achter de Pramen-
race het weer druk. De startzak-
ken staan al gevuld te wachten 
tot het Palaver, de Postkisten zijn 
gereed, het meel voor de brood-
jes is al gekocht voor het praam-
ontbijt en de spullen voor de bra-
derie staan al in de auto. De bra-

derie is aanstaande zaterdag 7 
september en net als voorgaan-
de jaren staat ook SPIE weer met 
een kraam bij de kerk in de Zijd-
straat. Er is in de stand veel infor-
matie te vinden; de route ligt er 
én voor de oplettende kijker is er 
ook een opdracht zichtbaar. Ook 
zijn er weer pramenrace items te 
koop, van afwasborstel tot vlag 

en van bidon tot handdoek. Ook 
zijn de felbegeerde polo’s weer 
verkrijgbaar. Alle teams, die mee-
doen, mogen bij de kraam hun 
ontbijt kaart op komen halen. 
SPIE is aanwezig tussen 10.00 en 
16.00 uur.  

Zondag 8 september is het tijd 
voor de proefvaart. De deelne-
mers verzamelen om 12.30 uur bij 
Topsvoort. En na een rondje varen 
is uiteindelijk het starteiland het 
eindpunt. Het proefvaren is om 
de penta te testen, je muziekin-
stallatie mag dus thuis blijven. Let 

op, er wordt gecontroleerd door 
handhaving. Maandag 9 septem-
ber staat sporten in de feesttent 
om het beste startnummer (in de 
categorie waarin je vaart) op het 
programma. Uiteraard staat de 
sportavond in het teken van het 
thema, winterwonderland. Het 
te spelen spel houdt het SPIE-be-
stuur nog even geheim.  De tent 
is om 19.00 uur open en het spor-
ten start om 19.30 uur. Hou face-
book en de website in de gaten 
voor het laatste nieuws. Wie nog 
een vraag heeft, kan een mail stu-
ren naar: info@pramenrace.nl





Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Atletiek NK voor D junioren
Steven Waasdorp kampioen 
polsstokhoogspringen
Amstelveen - Op zondag 1 sep-
tember vonden in Amsterdam in 
het Olympisch Stadion de D Spe-
len plaats. Dit zijn de o�cieuze 
Nederlandse Kampioenschappen 
voor D junioren. Voor AV Start-
baan deden 12 D junioren (12 en 
13 jaar) mee die de laatste we-
ken na hun vakantie nog hard 
getraind hebben op de onder-
delen waarvoor ze zich hadden 
ingeschreven. Uit Aalsmeer de-
den Steven Waasdorp (jongens 
D1) en Djuna Gersen (meisjes D1) 
mee. Djuna had de laatste weken 
nog hard getraind op de aanloop 
van het speerwerpen. Dat heeft 
geholpen, want ze wierp een dik 
persoonlijk record van 16.33 me-
ter. Na het speerwerpen liep Dju-
na nog een persoonlijk record op 
de 150 meter sprint. 
Steven had eveneens nog hard 
getraind de laatste weken voor 
het polsstokhoogspringen. In het 
Olympisch Station sprong hij op-
nieuw een persoonlijk record met 
een sprong van 2 meter. Hiermee 
werd hij Nederlands Kampioen 
bij de D1 junioren. 

Aan het einde van de dag, toen 
het stadion al leeg was, liep hij 
voor het eerst een 1000 meter 
steeplechase, wat hij vooral heel 
leuk vond.
Steven doet op 20 en 21 sep-
tember mee aan het Nederlands 
Kampioenschap Meerkamp in 
Zoetermeer. Steven en Djuna ko-
men eind september ook weer in 
actie tijdens de Nederlandse Esta-
fette Kampioenschappen in Am-
stelveen.

Nederlands kampioen 
Steven Waasdorp met medaille.

Aalsmeer - Afgelopen seizoen 
wisten de meiden van Green Park 
Aalsmeer DC1 het landskampi-
oenschap in de wacht te slepen. 
Inmiddels spelen de dames een 
leeftijdscategorie hoger (B-junio-
ren) en na drie weken van inten-
sieve training werd er afgereisd 
naar Duitsland waar op uitnodi-
ging van HSG Bensheim is deel-
genomen aan de Flames Juni-
or Cup met onder andere teams 
uit de Duitse en Zwitsers hand-
baltop. Een bijzonder leerzame 
ervaring. Op vrijdagavond wer-
den al twee oefenwedstrijden ge-
speeld, tegen de thuisspelende 
vereniging Bensheim Flames en 
de kampioen van Zwitserland, GC 
Amicita uit Zürich. Beide wedstrij-
den gingen met een nipt verschil 
verloren. Opvallend is het fysie-
ke spel wat er gespeeld werd, het 
gaat er stevig aan toe. Daarnaast 

werd er voor het eerst gespeeld 
met hars. In Nederland is dit nog 
niet gebruikelijk op B-jeugdni-
veau, maar in het buitenland wel. 
Vooral wennen dus. 
Op zaterdag werd er gespeeld in 
toernooivorm met twee poules. 
De dames tro�en hier nogmaals 
de Bensheim Flames en vervol-
gens het team van THC uit Türin-
gen. Ook hier een zelfde beeld, 
sterke en fysieke wedstrijden. 
Wel heel mooi om te zien en ook 
Aalsmeer laat zich hier gelden. 
Een mooi toernooi om van te le-
ren en beter te worden. De Green-
park dames worden uiteindelijk 
vijfde na een laatste overwinning 
tegen TSV Birkenau. De komen-
de drie weken wachten nog meer 
mooie uitdagingen voordat eind 
september weer wordt aange-
vangen met de competitie voor 
deze Meiden op een Missie.

Met Duitse en Zwitserse handbaltop
Deelname Greenpark DB1 
aan Flames Junior Cup

Deze week: Klussen en oppimpen
Bok uit water getakeld!
Aalsmeer - Op donderdag 29 au-
gustus rond een uur in de mid-
dag heeft een grote kraan een 
bok uit de sloot getakeld aan de 
Stommeerkade. Het verkeer op 
de Stommeerkade heeft hierdoor 
enige tijd hinder ondervonden. 
De boot gaat over een week, op 
zaterdag 14 september, deelne-
men aan de jaarlijkse Pramen-
race. Totaal 160 pramen en bok-

ken gaan deze tocht met op-
drachten varen. De bok was on-
der water gelegd om het hout te 
beschermen tegen rotting. De ko-
mende dagen gaat vast hard ge-
klust worden om de boot vaar-
klaar te maken en natuurlijk om 
op te pimpen voor de Pramen-
race met dit jaar het thema Win-
terwonderland.
Foto VTF – Laurens Niezen

Sjoelseizoen 
van start

Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 5 september, start het nieu-
we sjoelseizoen van Sjoelclub 
Aalsmeer. In het vernieuwde 
Dorpshuis in Kudelstaart gaan 
vanaf 20.00 uur de sjoelschijven 
weer richting gaten. Wie behaalt 
deze avond de hoogste score? 
Wie stijgt er boven zijn gemid-
delde uit? Per avond (eens per 

Galafeest bij Dag van je 
Leven in de feesttent
Aalsmeer - Ieder jaar tellen hon-
derden mensen met een verstan-
delijke beperking af naar het Dag 
van je Leven feest in de feesttent 
op het Praamplein. En dit jaar 
helemaal, want door het 25-ja-
rige jubileum van Feestweek 
Aalsmeer wordt het een heus ga-
lafeest. 
Donderdag 12 september is het 
dan eindelijk zover. Dan ligt van-
af 10.00 uur de rode loper uit 
voor de feestgangers die feeste-
lijk worden ontvangen door twee 
lakeien met (kinder)champagne. 
Dit jaar krijgt het Dag van je Le-
ven feest een iets andere insteek. 
Mocht voorgaande jaren ieder-
een het podium bestijgen met 
een liedje of een dansje, nu zijn 
er voorrondes geweest op de 
verschillende voorzieningen van 
Ons Tweede Thuis. Daaruit zijn 
dertig optredens geselecteerd 

die op 12 september te zien zijn. 
Naast deze optredens, variërend 
van zang, dans en het bespelen 
van een muziekinstrument, gaan 
ook zangers René Eshuis en Den-
nis Wijnhout een paar nummers 
zingen. Dat gaat weer een gezelli-
ge boel worden. Zeker ook omdat 
Clown Hoky Poky rondloopt met 
zijn ballonnen. 
Iedereen wordt �ink in de wat-
ten gelegd, want voor een lunch 
wordt ook gezorgd. En er is zelfs 
een fotohoekje waar je op de foto 
kan met één van de artiesten. Dit 
alles wordt bekostigd door spon-
soren uit de Club van 100, want 
Stichting Dag van je Leven is af-
hankelijk van sponsorgeld en do-
naties. Wilt u ook uw steentje bij-
dragen aan dit fantastische feest, 
dat dit jaar heel bijzonder wordt? 
Dat kan, uiteraard. Mail dan naar 
info@dagvanjeleven.org.  

Op zaterdag 21 september
Aalsmeer Bloemen Tour 
organiseert Truckersrun
Aalsmeer - Op zaterdag 21 sep-
tember organiseert de Stichting 
Aalsmeer Bloemen Tour weer de 
Truckersrun. Met de meest mooie 
vrachtwagens, oldtimers en an-
dere bijzondere voertuigen wordt 
een tour gemaakt door Aalsmeer 
en omstreken voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Er rijdt onder andere een antie-
ke bloemenwagen mee van Ver-
haar Bloemen Export. Op het ter-
rein en in de loodsen van Merijn 
van Zaal start en eindigt de Truc-
kersrun. De deelnemers van ons 
Tweede Thuis worden opgehaald 
door Stichting Oldtimerbussen 
vanaf verschillende locaties, maar 
ook deelnemers die individueel 
wonen zijn van harte welkom. Op 
de locatie krijgen alle deelnemers 
een warm onthaal en zal er een 
lunch klaar staan. 
Daarna is er een gelegenheid 
voor de mensen met een beper-
king om in alle rust een mooie 
vrachtwagen, bus of andere au-
to uit te zoeken waarin ze de tour 
gaan maken. In de hal en op het 
terrein vindt tevens een specta-
culaire show plaats van de Sca-
nia motorclub met radiogra�sch 
bestuurbare vrachtwagens, is het 
Show-en Jachthoorn korps aan-
wezig en zal de muziek verzorgd 
worden door Fireballs Disco dit 
jaar. Intussen wordt er vanuit een 
hoogwerker en met drones het 

nodige beeldmateriaal gemaakt.
Rond 12.30 uur gaan de seinen op 
groen en gaat het hele konvooi 
vertrekken bij van Zaal Transport. 
Er zullen zo’n 100 vrachtwagens 
de weg op gaan, die begeleid 
worden door een team van moto-
ren. In het centrum van Aalsmeer 
zal het Show- en jachthoornkorps 
het konvooi weer begeleiden tot 
in Kudelstaart, waarna de stoet 
weer verder zal rijden richting De 
Kwakel en Uithoorn. 
De organisatie hoopt dat er zo-
veel mogelijk mensen langs de 
kant zullen kijken (en genieten) 
van de leukste, gezelligste en 
mooiste vrachtwagentour van 
Nederland en natuurlijk dat zij 
zwaaien naar alle inzittenden. 

Barbecue en ijsje
De chau�eurs worden rond 10.00 
uur verwacht op het terrein van: 
Van Zaal transport aan de Poel-
weg 12 in De Kwakel. De deel-
nemers worden welkom gehe-
ten tussen 11 uur en half 12. Voor 
de chau�eurs en deelnemers is 
de hele dag gratis. Er zal gezorgd 
worden voor voldoende eten en 
drinken. Na a�oop van de rit is er 
een grote barbecue met als toetje 
een heerlijk ijsje bij de ijskar. De 
Truckersrun wordt weer mogelijk 
gemaakt door heel veel sponso-
roren. Meer informatie op www.
aalsmeerbloementour.nl.

Repetities vrouwenkoor hervat
Jubilarissen bij Vivace in 
het zonnetje gezet

Aalsmeer - Na een lange en soms 
hete zomer is Aalsmeers Vrou-
wenkoor Vivace op dinsdag 27 
augustus weer begonnen met de 
repetities. Tijdens de repetitie van 
dinsdag 3 september zijn twee ju-
bilarissen van het koor gehuldigd: 
Coby Zandvliet, 10 jaar lid, en Ri-
ta Pannekoek, 25 jaar lid van het 
koor. Coby heeft een hanger in de 
vorm van een G-sleutel ontvan-
gen, Rita kreeg een mooie oor-
konde van de Nederlandse Bond 

Start van de feestweek in zorgcentrum

Jaarlijkse bloemenfestijn 
in ‘t Kloosterhof

boot, seringenslee, watertoren, 
meerval en corso maquettes 
zijn verwerkt in de bloemstuk-
ken. De bewoners hebben zelf 
ook een bloemstukje gemaakt 
voor op hun kamer. Natuurlijk 
hoorde daar ko�e, thee en iets 
lekkers bij. Het was een gezelli-
ge creatieve middag.

Bloemenlijst
De grote fotolijst gemaakt van 
bloemen bleek ook een groot 
succes. Vrijwilligers zijn met de 
bloemenlijst en een goede ca-
mera het huis rond gegaan om 
iedereen op de foto te zetten. 
Een initiatief dat zeer gewaar-
deerd werd door de bewoners, 
maar ook door familieleden.

Vrijwilligers en sponsors
De bloemen voor het bloemen-
festijn zijn allemaal geschon-
ken door kwekers uit Aalsmeer 
en omstreken net als de andere 
materialen: de bloempotjes, oa-
sis, pompoenen en mooie deco-
raties. De vrijwilligers zijn trouw 
en hecht. De meeste helpen al 
vanaf het eerste jaar mee. De or-
ganisatie is trots op deze helpers 
en sponsors. Het bloemenfestijn 
kan ieder jaar weer plaatsvinden 

twee weken op de donderdag-
avond) worden er twee keer tien 
bakken gegooid, met tussen-
door enkele pauze-momenten 
om gezellig bij te praten. Lijkt het 
je leuk om een keer te proberen? 
Kom gerust eens langs en gooi 
die stenen er maar in! Er wordt 
in 4 klassen gesjoeld, ieder op 
zijn eigen niveau. Leeftijd maakt 
niet uit. Voor meer informatie 
kan een mail gestuurd worden 
naar info@sjoelclub-aalsmeer.nl 
of kijk op de website www.sjoel-
club-aalsmeer.nl

van Zangkoren. En voor beiden 
natuurlijk een mooi boeket bloe-
men. Er moet stevig gerepeteerd 
worden door de dames. Er staan 
nogal wat optredens in de agen-
da: Zondag 29 september Ko-
rendag in de Rustende Jager in 
Nieuw-Vennep, donderdag 10 ok-
tober in de Doopsgezinde Kerk te 
Aalsmeer en vrijdag 11 oktober in 
Verpleeghuis Groenelaan te Am-
stelveen. Om vervolgens aan de 
slag te gaan voor reeds geplande 
Kerstconcerten in Zorgcentrum 
Aelsmeer op 17 december en in 
het Kloosterhof op 19 december. 
De dames van Vicace worden be-
geleid door de altijd enthousiaste 
dirigente Irma Zethof. 

Nieuwe leden welkom
Het koor kan overigens altijd 
nieuwe leden gebruiken. Geïn-
teresseerd? Kom gerust langs tij-
dens de repetitieochtend in het 
Dorpshuis te Kudelstaart, elke 
dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.  Of 
neem voor meer informatie con-
tact op met voorzitter Marijke 
Brussaard via 0297-326564.

De jubilarissen Rita Pannekoek en 
Coby Zandvliet (rechts).

Aalsmeer - Vrijwilligers heb-
ben zorgcentrum ’t Kloosterhof 
in de bloemen gezet tijdens het 
jaarlijkse bloemenfestijn. Gedu-
rende twee dagen zijn zij be-

zig geweest met het schikken 
van de bloemstukken. De en-
tree, de hal, de eetzaal, overal 
staan mooie bloemstukken. Het 
thema dit jaar is Aalsmeer. Een 

stelling over Aalsmeer toen en 
nu staat op het programma en 
er worden oud Hollandse spel-
letjes gespeeld. Muziek mag tij-
dens de feestweek niet ontbre-
ken. Een optreden van accorde-
onvereniging ‘De vrolijke noot’ 
staat op het programma en de 
feestweek wordt vrijdag afge-
sloten met een optreden van de 
Dutch Vocals.

dankzij de inzet van deze fantas-
tische mensen.

Feestweek
Het bloemenfestijn is voor de 
bewoners tevens de start van de 
feestweek in hun zorgcentrum. 
Tijdens de feestweek worden 
de bewoners extra verwend. Bij 
de ko�e en thee worden heer-
lijke ‘Westplasjes’ en ‘Aalsmeerse 
tur�es’ geserveerd. Een diavoor-
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Activiteiten binnen en buiten
Zaterdag: Hakkuh voor 
kids in N201 
Aalsmeer - Hardcore liefhebbers 
van de eerste generatie organi-
seren met hun Community Ear-
ly Gabbers Underground diverse 
evenementen en meetings door 
heel Nederland, maar de bekend-
ste en meest sympathieke is toch 
wel Hakkuh voor kids op zaterdag 
7 september in N201. 
Hardcore liefhebbers van het eer-
ste uur zijn inmiddels ook ouders 
geworden (sommigen zelfs al 
grootouder) en zo is in 2016 voor 
het eerst het idee opgevat om 
een hardcore evenement te or-
ganiseren waar ook de kids mee 
naartoe kunnen. 
Dat was zo’n groot succes dat het 
een vast jaarlijks item is gewor-
den. De vorige twee edities was 
de opkomst enorm, de organi-
satie rekent ook dit jaar weer op 
veel drukte. Dus, als je in de buurt 
woont: kom om de �ets en als je 
met de auto komt, parkeer dan 
op het industrieterrein aan de 
overkant.

Hakken en spelletjes
Binnen kun je lekker hakken op 
oude en nieuwe hardcore hits en 
buiten zijn er tal van attracties en 
activiteiten voor de kids, zoals 

springkussens en leuke spelletjes.
Uiteraard wordt er op alle manie-
ren rekening gehouden met de 
kids, dus het geluidvolume wordt 
beschaafd gehouden, drugs is uit 
den boze en de organisatie houdt 
overal toezicht op de veiligheid 
van iedereen. Als je iets hebt of 
had met hardcore: neem je zoon-
tje dochtertje , kleinkind , neef-
je nichtje of gewoon je buurjon-
getje mee en kom gezellig langs; 
gegarandeerd een geweldig mid-
dagje uit! Na Stichting KiKa en 
Opkikker gaat de opbrengst dit 
keer naar Stichting Make a Wish 
Nederland

Houseveteranen
In de line up ook deze keer weer 
een aantal bekende housevetera-
nen met hun kids achter de draai-
tafels: Promo & Super Leahn, Tita-
nic & dj Spidey, Mainstage Ma�a 
en ook nog Amisha Noxa, T-Go, 
Baba & EdNozem. Kaarten zijn 
verkrijgbaar op www.earlygab-
bers.nl. Hakkuh voor kids op za-
terdagmiddag 7 september is van 
13.00 tot 19.00 uur.
Kijk voor meer info op de Face-
bookpagina van Early Gabbers 
Underground.

Hele week feest na grootse opening
Theater, sport en spel en 
circus Tadaa bij IKC Triade
Aalsmeer - Na maanden wach-
ten was dinsdag 27 augustus de 
grote opening van kindcentrum 
Triade. Op de eerste verdieping 
zijn de lokalen van de groepen 
3 tot en met 8. De aansluitende 
leerpleinen bieden inspirerende 
werkplekken en ook in de klassen 
is duidelijk te zien dat leerlingen 
worden uitgedaagd samen te le-
ren. Ook in de kleutergroepen 
is de frisse indeling zichtbaar en 
maken de kinderen dankbaar ge-
bruik van alle hoeken en de alge-
mene ruimte. De kinderopvang 
was al vanaf donderdag 22 au-
gustus open voor kinderen, waar-
bij gelijk duidelijk werd dat de 
prachtige ruimtes in het gebouw 
uitnodigen tot (samen) spelen. 
Elke hoek werd benut en al het 
speelmateriaal uitgeprobeerd. 
Naast de reguliere lessen was het 
de hele week feest op IKC Tria-

de: van improvisatietheater tot 
een poppenkast en een sport- en 
spelmiddag, met als kers op de 
taart het circus Tadaa op vrijdag. 
De hele ochtend mochten de kin-
deren kennis maken met diverse 
onderdelen van het circus: acro-
batiek, jongleren, trapeze, een-
wieler�etsen en goochelen. Na 
deze uitgebreide kennismaking 
konden de kinderen een favo-
riet onderdeel kiezen om een act 
mee te maken voor het optreden. 
In de tussentijd werd het school-
plein omgetoverd tot circus met 
echte piste en onder leiding van 
ouders en leerkrachten werd er 
geoefend voor de act. Het school-
plein liep ‘s middags vol om te kij-
ken naar de circusvoorstelling. Uit 
de lachende gezichten bij zowel 
publiek als circusartiesten kan 
opgemaakt worden dat deze dag 
een groot succes was. 

Start maandagmiddag 9 september
Kom gratis spelen bij het 
Aalsmeers Jeugdorkest
Aalsmeer - Ben jij tussen de 
8 en 13 jaar oud en bespeel je 
een muziekinstrument? Dan is 
het Aalsmeers Jeugdorkest mis-
schien wel iets voor jou! Of je nog 
maar pas les hebt of al wat langer 
speelt, je kunt altijd meespelen. 
Je krijgt gewoon een taak of op-
dracht die past bij jouw niveau. 
Ook maakt het niet uit wat voor 
instrument je speelt, in dit jeugd-
orkest passen alle instrumenten, 
zoals toetsinstrumenten, blaasin-
strumenten, snaarinstrumenten 
en slagwerk. 

Repetities
Het orkest repeteert wekelijks 
op de maandagmiddag. De re-
petities zijn van 16.00 tot 17.00 
uur en vinden plaats in de work-
shopruimte van Cultuurpunt 
Aalsmeer in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Deelname aan het 
Aalsmeers Jeugdorkest is gratis.

Optredens
Samen repeteren is leuk, maar sa-
men optreden is nog leuker! Tij-
dens de repetities oefen je ver-
schillende liedjes, zowel moder-

ne popsongs als oude klassiekers, 
en werk je als groep toe naar op-
treedmomenten, die op diverse 
momenten van het jaar plaatsvin-
den. Natuurlijk volgt aan het ein-
de van het schooljaar een groot 
slotoptreden.

Volg een proe�es
Weet je nog niet zeker of je je bij 
het jeugdorkest wilt aansluiten? 
Dan kun je aanstaande maan-
dagmiddag 9 september mee-
doen met een proe�es. Toetsin-
strumenten, blaasinstrumenten, 
snaarinstrumenten, slagwerk: al-
le soorten instrumenten zijn wel-
kom! Ook als je nog niet zo lang 
speelt, of alleen hebt meegedaan 
aan een kennismakingsproject, 
ben je van harte welkom. De par-
tijen worden namelijk met ver-
schillende moeilijkheidsgradaties 
aangeboden. 
Wil je alleen even komen kijken 
om de sfeer te proeven, dan is dat 
natuurlijk ook mogelijk. Ouders, 
broertjes, zusjes, vriendjes en 
vriendinnetjes zijn ook van harte 
welkom om te komen kijken bij 
Cultuurpunt Aalsmeer.

Circus Etoile zondag in 
openluchttheater Elsrijk
Amstelveen - Vorig jaar was Cir-
cus Etoile voor het eerst te gast in 
Openluchttheater Elsrijk. Vanwe-
ge het enorme succes is het cir-
cus dit jaar weer te gast. Op zon-
dag 8 september nemen de ar-
tiesten van Circus Etoile belang-
stellenden mee terug in de tijd 
van het echte onvervalste Vari-
été. Hondennummers, vrouwen 
die worden doorgezaagd, illusi-
onisten, jongleurs en muzikale 
clowns zorgen voor een heerlij-

ke middag voor jong en oud. Di-
recteur en oprichter Ron Ronell 
zorgt voor de presentatie.
Het openluchttheater opent de 
deuren om 14.30 uur, aanvang 
programma is 15.00 uur. Kaarten 
à 5 euro aan de zaal. Houders van 
een Amstelveen- of Aalsmeerpas 
krijgen korting. Het uitgebreide 
programma met aanvangstijden 
en meer nieuws is te vinden op 
de website www.openluchtthea-
terelsrijk.nl. 

Voor kinderen van 4 tot 9 jaar
Camoufleren in het Bos
Amstelland - Hoe goed kun jij 
je camou�eren? Op zondagmid-
dag 22 september presenteert 
het Amsterdamse Bos om 12.00 
uur, 13.30 uur of 15.00 uur ‘Ik zie, 
ik zie wat jij niet ziet’. Vogels vin-
den insecten een lekker hapje, 
maar daar hebben insecten wat 
op bedacht. Ze camou�eren zich-
zelf. Deze activiteit staat onder 
leiding van Natuur is een Feest en 
is geschikt voor kinderen van 4 
tot 9 jaar en (groot)ouders/bege-
leiders. Kosten 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.amsterdam-
sebos.nl of in De Boswinkel, Bos-
baanweg 5. Openingstijden: dins-
dag tot en met zondag van 10.00 
tot 17.00 uur.

Winnaar leukste sportclub!
Oceanus start met een 
plons het zwemseizoen
Aalsmeer - Op vrijdagavond 30 
augustus is het nieuwe Oceanus 
Zwemseizoen gestart met een 
plons! Diverse zwemonderde-
len deden mee aan een avondje 
Poldersport in De Kwakel. Er wa-
ren maar liefst 60 deelnemers van 
de afdelingen Waterpolo, Recre-
atiezwemmen, Wedstrijdzwem-
men en Triatlon aanwezig om in 
een prachtig avondzonnetje in 
de slootjes van het Poldersporten 
te plonzen. Dat toont maar weer 

dat de liefde voor de zwemsport 
afdelingsoverstijgend is. En wat is 
er nu leuker dan samen te genie-
ten van deze zwemsport. 
Niet voor niets is Oceanus 
Aalsmeer winnaar geworden van 
de provincie Noord Holland in 
de categorie leukste sportclub. 
Mocht jij ook bij de leukste sport-
club van Noord Holland willen 
horen, kijk dan voor meer infor-
matie op de website www.ocea-
nusaalsmeer.nl. 

Voetbal jeugd
Droomdebuut RKDES JO8.2
Kudelstaart - Vlak voor de zo-
mervakantie werden de teams 
voor aankomend seizoen bekend 
gemaakt. De kleine mannetjes 
van RKDES JO8.2 waren er klaar 
voor, de mini’s worden omgeruild 
voor een vast team; Jeugd On-
der de 8 jaar. Afgelopen woens-
dag werd er voor het eerst geoe-
fend in de nieuwe samenstelling. 
De speelsheid van de jonge voet-
ballertjes wordt afgewisseld met 
focus op de bal. Soms lachend 
over elkaar op de grond gecom-
bineerd met vastberaden richting 
doel, hollend schoppend tegen 
de grote bal. Blij en juichend als 
ze scoren versus gefrustreerd als 
het niet lukt. 
Wat gaan ze veel leren komend 
jaar. Wat zullen ze gaan groeien. 
De mini’s lijkt ver achter hun te 
liggen als ze zaterdag 31 augus-
tus hun eerste echte wedstrijd 
spelen. Uit tegen de Legmeervo-
gels. Altijd lastig zegt men maar 
daar kunnen de voetballertjes 
nog niet over mee praten. Vroeg 
uit de veren en na een weekje 
school lijkt iedereen aardig in het 

ritme te zijn gekomen want mooi 
op tijd vertrekken team en bege-
leiding gezamenlijk om 8.15 uur 
vanaf het schoolplein richting de 
buren. 
Een eigen kleedkamer, een eigen 
tas, in hetzelfde tenue het veld op 
en met elkaar heel professioneel 
een warming-up. Tjonge, hoe 
stoer is dat! En om het nog o�ci-
eler te maken: er wordt een munt 
gegooid voor wie er mag begin-
nen. 
RKDES trapt af en al snel wordt 
duidelijk dat dit team best heel 
veel heeft geleerd bij de mi-
ni’s. Binnen 5 minuten staat het 
team 2-0 voor en daar blijft het 
niet bij! De jonge voetballertjes 
uit Uithoorn hebben geen schijn 
van kans. De gretigheid van Des 
plus de ervaring in het voetballen 
zorgt voor een eindstand van 13-
0. Wat een droomdebuut! 
Komende week speelt de JO8.2 
thuis bij RKDES aan de Wim Kand-
reef om 11.00 uur tegen de ande-
re buren: FC Aalsmeer. Gaat dit 
weer zo’n Des doelpuntenfestijn 
worden?

IJsclub De Blauwe Beugel
Weer jeugdschaatsen op 
zaterdagmorgen
Rijsenhout -Nog een kleine 
maand en dan start bij ijsclub de 
Blauwe Beugel weer het jeugd-
schaatsen op zaterdagmorgen op 
de Kennemer ijsbaan in Haarlem. 
Onder begeleiding van KNSB ge-
diplomeerde trainers wordt spe-
lenderwijs de grondbeginselen 
van het schaatsen bijgebracht. 
Om vervolgens na een aantal jaren 
door te kunnen stromen naar de 

trainingsgroep. De inschrijving is 
geopend. Aanmelden voor de za-
terdagochtend kan via de website 
van www.ijsclubdeblauwebeugel.
nl of via het Jeugdschaats-aanmel-
dingsformulier. De eerste les is op 
zaterdagochtend 28 september.

Trainingsweekend
Bij tijdige inschrijving, voor 15 sep-
tember, kan deelgenomen wor-

den aan het trainingsweekend 
van 26 tot en met 29 september. 
Op deze dagen worden gevarieer-
de activiteiten voor volwassenen, 
jeugd en jeugdschaatsers georga-
niseerd. Het de�nitieve program-
ma wordt nog opgesteld, maar het 
gerucht gaat dat ‘muurklimmen’ 
op herhaling gaat.

Veldtraining
Het komende schaatsseizoen pri-

ma voorbereid starten kan door 
mee te doen aan de veldtrainin-
gen. Dit seizoen aangepast op de 
jeugd; ouders kunnen ook mee-
doen. De training is al gestart op 
maandagavond 26 augustus. De 
training is van 19.00 uur tot circa 
20.00/20.30 uur en wordt gehou-
den bij het clubgebouw van IJs-
club De Blauwe Beugel aan het 
Konnetlaantje te Rijsenhout. Deel-
nemen is nog mogelijk.
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Handbal BeNe League
Geen winst voor Heren 1 
Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - De eerste handbal-
wedstrijden in de BeNe League 
zijn zaterdag 31 augustus ge-
speeld. Greenpark Aalsmeer 
kreeg The Dome uit Houten op 
bezoek in De Bloemhof. Helaas, 
geen winst voor Aalsmeer. Er 
werd met 24-28 verloren. Green-
park begon de wedstrijd voort-
varend, maar al na enkele minu-
ten was het Houten dat de wed-
strijd domineerde en zelfs uit wist 
te lopen tot 10 punten verschil. 
Aalsmeer werd in de rust wak-
ker geschud en nam in de twee-
de helft de leiding over en kwam 
sterk terug. Het laatste kwartier 
stond Greenpark slechts 1 punt-
je achter. De inhaalslag heeft het 
team echter niet vol kunnen hou-
den en Aalsmeer moest uiteinde-
lijk toch buigen voor Houten.

Droomstart Niko Blaauw
Een droomstart was er voor jeugd-
speler Niko Blaauw. De handbal-
ler zou gaan spelen bij het Duitse 
Flensburg, maar Aalsmeer kwam 
met een beter aanbod waarop Ni-
ko besloot ‘thuis’ te blijven. En ge-
lukkig maar, tegen Houten wist 
hij liefst vier keer te scoren. 
Topscoorder was de ‘rots in de 
branding’ Samir Benghanem. 
De nummer 13 wist zes maal de 
doelman te passeren.

Uitwedstrijd in België
Aanstaande zaterdag 7 septem-
ber is de volgende en tweede Be-
Ne League wedstrijd. Greenpark 
Aalsmeer heeft dan het Belgische 
HC Visé BM als tegenstander. De-
ze uitwedstrijd bij Visé in België 
begint om 20.00 uur.

Voetbal
Winst en verlies eerste 
teams FCA en RKDES
Aalsmeer - Het voetbalseizoen is 
weer gestart en dus is het ieder 
weekend weer behoorlijk druk 
op de velden van FC Aalsmeer 
en RKDES Kudelstaart. De eerste 
teams van FCA zaterdag en zon-
dag speelden beiden uit.
FCA ging zaterdag 31 augustus 
op bezoek bij Altior in Ter Aar 
en wist met 2-1 te winnen. Ook 
Dames 1 vertrok deze dag uit 
Aalsmeer om het op te nemen te-
gen Geuzen Middemeer. En met 
succes, liefst 4-0 winst.

Het eerste van FCA zondag was 1 
september te gast bij BSM in Ben-
nebroek. Helaas wist Aalsmeer 
niet langszij te komen en moest 
buigen voor BSM: 2-0 verlies voor 
FCA. RKDES was het enige eer-
ste team dat thuis mocht spelen. 
Op zondag 1 september werd op 
het hoofdveld aan de Wim Kand-
reef gespeeld tegen NFC uit Am-
stelveen. Een wedstrijd die de Ku-
delstaarters vast snel willen ver-
geten. RKDES verloor met 6-0.
Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 7 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Hoofddorp 1 14.30 u
F.C.A. 2 - C.S.W. 3 11.45 u
United/D.A.V.O 2 - F.C.A. 3 11.30 u
F.C.A.35+1 - F.C.A. 6 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V2 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
S.C.W. 
Vogelenzang 1 - S.C.W. 1 15.00 u
D.E.V.O.’58 2 - S.C.W. 2 12.30 u
S.C.W. 3 - Bl.wit/Beursb. 2 14.30 u
S.C.W. 4 - C.S.W. 6 12.30 u
Zandvoort - S.C.W. 45 +1 11.45 u

Zondag 8 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - OlympiaH’lem 1 14.00 u
F.C.A. 3 - Sp.Martinus 5 12.00 u
F.C.A. 5 - Ouderkerk 6 12.00 u
R.K.D.E.S.
Kismet 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u 
R.K.D.E.S 2 - Hillegom 3 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 - C.T.O’70 2    12.00 u 
R.K.D.E.S. 4 – D.I.O.S. 3 12.00 u
Hoofddorp 8 - RKDES 5 11.00 u

Nog twee teams nodig voor competitie

ZABO zaalvoetbal zoekt 
nieuwe deelnemers
Aalsmeer - Zaalvoetbalvereni-
ging Aalsmeerse Bedrijven en 
Omgeving (de ZABO) zoekt voor 
het aankomende seizoen 2019-
2020 nog twee zaalvoetbalteams 
die de competitie komen verster-
ken. Momenteel staan er voor het 
44e ZABO-seizoen acht ploegen 
op de deelnemerslijst. De insteek 
van het Zabo-bestuur is natuur-
lijk om weer ouderwets een com-
petitie te draaien met tien ploe-
gen, met sportief zaalvoetbal en 
gezelligheid na a�oop in de kan-
tine.
Bij twee nieuwe aanmeldingen 
kan er aan het eind van de maand 
september gestart worden met 
tien deelnemende zaalvoetbal-

ploegen en vijf wedstrijden op 
de speelavond. De wedstrijden 
worden gespeeld in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg en in 
de Proosdijsporthal aan de Edi-
sonstraat in Kudelstaart. Dus 
geen verre reisafstanden, maar 
altijd dichtbij huis!
De speelavond is de zaterdag-
avond en de aftrap van de eer-
ste wedstrijd is om 18.30 uur. De 
voorbereidingen voor het nieu-
we zaalvoetbalseizoen zijn in vol-
le gang. Voor verdere informatie 
en aanmelden kunnen belang-
stellenden contact opnemen met 
de Zabo-secretaris Richard Piller 
via 06-37346909 of stuur een mail 
naar: info@zaboaalsmeer.nl

Nils Eekhoff start in Tour of Britain
Wielrenner Owen Geleijn 
rap op Zwitserse heuvels
Rijsenhout - Met een contract 
bij de opleidingsploeg van Jum-
bo Visma op zak is het voor Owen 
Geleijn lekker �etsen in de laatste 
weken van het seizoen. Volop ge-
motiveerd maakte het talent uit 
Rijsenhout afgelopen weekeinde 
nog iets moois van zijn deelname 
aan de Zwitserse Grand Prix Rüe-
bliland, de laatste UCI-junioren-
meerdaagse van het jaar. Na vier 
etappes in drie dagen klasseerde 
Geleijn zich als negende en be-
haalde twee mooie dagresulta-
ten. In rit twee kwam hij achter 
drie renners van de Amerikaanse 
selectie als vierde boven op het 
acht procent steile slotklimmetje 
en in de laatste etappe, met twee 
pittige klimmen in de route, be-
vond hij zich in een groep van ne-
gen achtervolgers op de soleren-
de Amerikaan Quinn Simmons, 
goed voor een zesde plaats. In 
de openingsrit was Geleijn voorts 
18e geworden en in de tijdrit 23e. 
Simmons werd eindwinnaar van 
de driedaagse.

Nacht van ‘s Gravendeel
Eliterenner Jordy Buskermolen 
uit Kudelstaart kwam vrijdag-
avond in de Nacht van ‘s Graven-

deel als zestiende over de streep. 
Twee dagen later werd hij tiende 
in Heemskerk. 
Zijn plaatsgenoot John Tromp 
bevond zich in Tiel bij de 60-plus-
sers in een kopgroep van tien ren-
ners en sprintte naar plek vijf.

Tour of Britain
Evenals vorig jaar gaat wielrenner 
Nils Eekho� uit Rijsenhout ko-
mende zaterdag met de profs van 
Team Sunweb van start in de Tour 
of Britain. De wedstrijd begint in 
Glasgow en eindigt acht etappes 
later in Manchester. Eekho� rijdt 
de race als stagiair en zal vooral 
sprinter Cees Bol bijstaan. 

Opvallende namen op de deelne-
merslijst: Mathieu van der Poel, 
Dylan van Baarle,, Dylan Groe-
newegen, Mateo Trentin, Simon 
Clarke, Ties Benoot, Mikel Lan-
da, Romain Bardet en Mike Teu-
nissen. Team Sunweb brengt be-
halve Eekho� en Bol ook Roy Cur-
vers, Chris Hamilton, Chad Hage 
en Florian Stork aan de start.

Start kaarten bij 
Allen Weerbaar 

Aalsmeer - Het kaartseizoen van 
Allen Weerbaar gaat weer begin-
nen en wel op maandag 9 sep-
tember in buurthuis Het Middel-
punt om 20.00 uur. Klaverjassen 
en jokeren staan op het program-
ma. Zowel trouwe kaarters als 
nieuwe spelers zijn van harte wel-
kom. Totaal zestien kaartavonden 
staan dit winterseizoen op het 
programma, altijd op de maan-
dagavond en om de 14 dagen in 
Het Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat. Iedere avond zijn er prij-
zen voor de vijf hoogst geëindig-
de spelers en een troostprijs. Bij 
het jokeren zijn twee prijzen be-
schikbaar. Ook is er elke kaart-
avond een verloting met mooie 
planten, bloemen en levensmid-
delen. De deur staat open van-
af 19.30 uur voor inschrijving en 
eventueel ko�e of thee. De inleg 
is per avond 1,50 euro per per-
soon. Voor eventuele vragen kan 
contact opgenomen worden met 
Lida de Nooij via 0297-325040.

Dartavond in 
Middelpunt

Aalsmeer - Vanaf 3 september 
is er iedere dinsdagavond vanaf 
19.45 uur weer darten in buurt-
huis ‘t Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Iedereen vanaf 16 jaar is 
welkom. Deelname kost 2.50 euro 
per persoon per avond. 

Winst Jopie en 
Huub bij Soos

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 jo-
keren staan op het programma 
en de huidige kaarters zitten te 
springen om nieuwe tegenstan-
ders. Op donderdag 29 augus-
tus is het jokeren gewonnen door 
Jopie de Grauw met 324 punten, 
gevolgd door Trudy Knol met 463 
punten en Bets Teunen met 471 
punten. Bij het klaverjassen was 
deze week Huub Bouwmeester 
met 5622 punten de beste. Co-
by Bouwmeester werd tweede 
met 5270 punten en Nico de Ron 
derde met 5148 punten. Belang-
stelling voor een gezellige kaart-
middag? Kom gerust eens kijken. 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Ouderensoos in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Op donderdag 12 
september is er weer een oude-
rensoos in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. Aanvang is 
13.30 uur en klaverjassen en rum-
mikuppen staat op het program-
ma. Iedereen vanaf 55 jaar is wel-
kom. De ko�e en thee staan klaar. 
Het klaverjassen op 29 augustus 
is gewonnen door Piet Harting 
met 4904 punten, gevolgd door 
Martha Bax met 4808 punten en 
Pim Aarsman met 4428 punten. 
De poedelprijs was dit keer voor 
Jan van der Zwaard. De eerste 
plaats bij het rummikuppen was 
voor Geesje Millenaar met 198 
punten, op twee Anthonia van 
der Voort met 202 punten en op 
plaats drie wist Lycke Valentijn te 
eindigden met 265 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Bep 
Verhoef met 369 punten.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij Klaver-
jasclub De geluksvogels. Het he-
le jaar door wordt er op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur gekaart 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Het klaverjassen op 28 augustus is 
gewonnen door Sannie Loos met 
5106 punten. Martin Loos werd 
tweede met 4987 punten en Mar-
ga da Silva derde met 4894 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ben van der Voort met 3921 punten

IVN wandeling 
door Westwijk

Amstelland - De gidsen van IVN 
Amstelveen nodigen belangstel-
lenden uit om een tamelijk on-
bekend parkje te ontdekken: het 
Anna Blamanpark in Westwijk. 
In dit stenen kringloopparkje uit 
1996 zijn diverse vakken aange-
legd met mijnbouwgruis, stuc-
cadoorafval en lava, en omrand 
door granieten trottoirbanden 
van de Keizer Karelweg. En daar-
tussen staat heel veel leuks! Want 
daarin zijn planten gezet en uit-
gezaaid die in zo’n biotoop thuis-
horen , zoals mottenkruid, hemel-
sleutel, cypreswolfsmelk, maar 
ook jeneverbes, gaspeldoorn, 
kroonkruid en nog vele andere, 
inheemse planten. Vooral in de 
zomer is er veel boeiend en bloei-
ends. De natuurwandeling met 
IVN-gidsen door Westwijk is op 
zondag 8 september en start om 
10.00 uur tegenover de Anna Bla-
manlaan 16. Iedereen is welkom 
en deelname is natuurlijk gratis.

Vreugde en 
verdriet bij 

BV Aalsmeer
Aalsmeer - Je lacht met elkaar, 
je huilt met elkaar. Zo was het af-
gelopen vrijdag en zaterdag bij 
buurtvereniging de Hornmeer. 
Vrijdagavond was hij nog de glo-
rieuze winnaar met het klaverjas-
sen, een paar uur later was Man-
fred overleden. Een klap die heel 
hard is aangekomen. Het bestuur 
en de leden van Buurtvereniging 
Hornmeer wensen de nabestaan-
den heel veel sterkte om dit ver-
lies te dragen. De uitslag van vrij-
dag 30 augustus: 1. Manfred de 
Grouw en George Lemmerzaal 
met 5335 punten, 2. Jan Meijer 
en Gerard Presser met 5170 pun-
ten en 3. Chris van Wijhe en Theo 
Nagtegaal met 5104 punten. De 
poedelprijs was voor Corry Bal-
der en Corry Feenstra met 3857 
punten. Komende vrijdag 6 sep-
tember is er weer koppelkaarten. 
Iedereen is van harte welkom in 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. Aanvang; 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur voor ko�e, thee 
in inschrijving.

Weer sjoelen in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Op donderdag 12 
september begint seizoen 2019-
2020 van Sjoelclub Rijsenhout. Er 
wordt één keer in de twee weken 
gespeeld op donderdagavond 
van 19.30 tot ongeveer 22.45 uur 
in dorpshuis De Reede, te Rijsen-
hout. Iedereen is welkom. Van 
jong tot oud en van beginner tot 
ervaren speler. Van te voren eerst 
meer informatie? Kijk dan op fa-
cebook of website van de Sjoel-
club. Ook kan contact opgeno-
men worden door te bellen naar 
06-25214082 of te mailen naar 
elisa.arendse@hotmail.com. 

Damseizoen 
K&G van start

De Kwakel - Op maandagavond 
9 september gaan de leden van 
Kunst en Genoegen zich weer 
buigen over de borden. Om half 
acht gaan de dammers hun 92e 
seizoen in. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom en broodnodig. El-
ke maandagavond wordt er in 
‘t Fort De Kwakel gespeeld. Voor 
inlichtingen: A Voorn, telefoon 
0297-568472.

Circa 700 rijders, zo’n 5.000 bezoekers
Spectaculaire 3 Nations 
Cup BMX bij UWTC
Uithoorn - In het weekend van 
7 en 8 september is UWTC Uit-
hoorn gastheer van de internati-
onale BMX wedstrijd de drie Nati-
ons Cup BMX. Een grote wedstrijd 
in drie landen, in mei in Duits-
land, in juni in België en nu op 
7/8 september in Nederland Uit-
hoorn, en daarmee de grootste 
challenge wedstrijd BMX van dit 
jaar in Nederland. Bij het evene-
ment wordt een grote opkomst 
verwacht met circa 700 rijders 
per dag en zeker 5.000 bezoekers 
over het weekend. UWTC is sinds 
2 jaar topsportlocatie met RTC 
status. De nieuwe faciliteiten, met 
onder andere een ruime kantine, 
aparte spinningruimte, BMX baan 
op top niveau, rondom een veld-
rijdparcours, heeft de vereniging 
grotendeels zelf gerealiseerd in 
uitstekende samenwerking met 
de gemeente Uithoorn.
Vorig jaar nog kreeg het complex 

een upgrade met onder andere 
een trainingsveld en volgend jaar 
komt daar nog een krachthonk 
bij, beide mogelijk met steun van 
de Provincie, die topsport hoog in 
het vaandel heeft.
De provincie Noord-Holland is 
sponsor van de UCI drie Nations 
Cup. Ook de gemeente Uithoorn 
is blij dat een dergelijk groot eve-
nement binnen de gemeente-
grenzen plaatsvindt. Burgemees-
ter Pieter Heiliegers zal dan ook 
samen met wethouder van sport 
Jan Hazen acte de préséance ge-
ven en op zaterdag 7 september 
rond 12.30 uur het starthek la-
ten vallen en daarmee de wed-
strijd laten aanvangen. Zaterdag 
begint de wedstrijd om 12.30 
uur. Op zondag om 10.00 uur en 
dan rijden ook de junior en eli-
te rijders, dus dat belooft spekta-
kel! Meer info is te vinden op 3nc-
bmx-uithoorn.nl






