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Organisatie kijkt terug op prima verlopen evenement

Vuur en Licht op het Water: 
Druk en spectaculair!

Vrachtwagen en roeiers
Met kop en schouders stak de 
boot met hierop gebouwd een 
vrachtwagen met bloemen bo-
ven de deelnemers uit. Ook de 
roeiers met de verlichte spanen 
wekten bewondering bij het pu-
bliek en bij de jury. De makers 
van de vrachtwagen en de roei-
ers worden verzocht zich te mel-
den bij de organisatie. Beide heb-
ben een prijs gewonnen. 

Na de presentatie in de Ringvaart 
voer de stoet verlichte boten rich-
ting de watertoren om hier ge-
zamenlijk te gaan genieten van 
de vuurwerkshow. Vanaf de kant 
waren alle verlichte boten een 
prachtig gezicht. Een heel mooi 
decor voor wat vanaf elf uur zou 
gaan plaatsvinden.

Vanaf even voor negen uur in de 
avond stroomde niet alleen het 
water nabij de watertoren vol, 
ook de Kudelstaartseweg was 
bijzonder goed gevuld met pu-
bliek van heinde en ver dat kwam 
genieten van het vuurwerk. De 
vliegtuigen vlogen van dichtbij 
over de Westeinder, ongeveer om 
de drie minuten, maar even voor 
elf uur was het luchtruim vrij en 
kon de organisatie gaan aftellen.
Van vijf naar één en het vuur-
werkspektakel barstte los. Mooie 
sterren en bloemen kleurden de 
lucht in rood, groen, blauw, geel 
en wit, evenals licht ‘pijlen’ in al-
lerlei kleuren en de organisatie 
had een primeur: Vuurwerk in de 
vorm van hartjes (girondola’s) en 
de bootjes in het water waren van 
zogenaamd eco-vuurwerk. 

Aalsmeer - Massaal waren Aalsmeer en ruime omgeving uitgelo-
pen voor Vuur en Licht op het Water zaterdagavond 7 september. 
Het spektakel begon met de verlichte botenshow waarvoor heel 
veel publiek zich langs de Aalsmeerderdijjk had genesteld. On-
danks het ietwat frisse weer was de animo onder de deelnemers 
groot en was er fl ink geklust om publiek te trakteren op mooie, 
verlichte boten.

12 september 2019
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
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- inbraakbeveiliging
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- oplaadstations

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

zaterdag 21  en zondag 22 september 2019
22 locaties -  openingsti jden 12-1 7  uur

www.kunstrouteaalsmeer.nl
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Het beste personeel op de juiste plekDe laatste vacatures staan weer op onze vernieuwde site!Pramenrace, wij-houden-d’r-zo-van!
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START 14 SEPTEMBER: 12.30 UUR 

PONTWEG IN OOST
PRAAMONTBIJT: 8.00-9.30 UUR 

THE BEACH, OOSTEINDERWEG

Zaterdag 34ste editie van de Aalsmeerse Pramenrace

Winterwonderland met SPIE

Na thema’s als sprookjes, reizen en de 

tijdreis ‘Back to the Future’ is dit jaar 

gekozen voor ‘Winterwonderland’. 

Ook zo benieuwd hoe de totaal 160 

deelnemende teams aan dit thema 

een eigen draai hebben gegeven? 

Gaat het sneeuwen, zijn de schaatsen 

uit het vet gehaald of zullen er 

voor het eerst ijsberen te zijn op de 

tweede zaterdag in september in 

Aalsmeer? Het blijft een verrassing, 

tot even voor het middaguur. 

Om 12.30 uur is de start aan de 

Pontweg en ongeveer een uur voor 

aanvang arriveren de eerste bokken 

en pramen. De outfi ts van de teams 

meeste teams nemen deel voor 

de gezelligheid en de lol, maar er 

zijn ook fanatieke pramenracers. 

Zij gaan voor de snelste tijd en, 

geloof het of niet, hier wordt voor 

getraind. Sinds de lancering van de 

aluminium praam worden overigens 

jaarlijks records gebroken. Wie 

‘gewoon’ vaart en alle opdrachten 

naar behoren uitvoert, kan trouwens 

ook op het podium eindigen. 

Het prijzenpakket van SPIE is 

divers! Belangrijkste items van de 

Pramenrace zijn: Genieten, veilig 

varen en rekening houden met 

elkaar! 

‘Kijkplekken’ 
Voor publiek is de Pontweg een hele 

leuke locatie om de ‘pramenkoorts’ 

van dichtbij te ervaren. Langs 

de route gaan staan of zitten is 

natuurlijk ook heel relax. Maar, kies 

niet voor de Aardbeienbrug: Hier kan 

nog niet onderdoor gevaren worden. 

De fi nish is op het Praamplein en 

ook dit is een hele leuke ‘kijkplek’. 

Waarschijnlijk moet hier wel iets 

langer gewacht worden op de 

eerste teams, want na de start bij 

de Pontweg gaat de route eerst naar 

rechts. De deelnemers worden het 

Oosteindergebied ingestuurd. 

Prijsuitreiking
Vanaf ongeveer half vijf is de 

prijsuitreiking in de feesttent en 

ook hier is iedereen welkom. Een 

aanrader zelfs, want de teams zijn 

trots op hun outfi t en veelal uitzinnig 

blij als een prijs wordt gewonnen. 

Het bestuur van SPIE en de redactie 

van de Praambode wensen alle 

deelnemers een behouden vaart en 

alle bezoekers veel kijkplezier!

blijft ieder jaar tot dit moment 

geheim. Pas op de Pontweg is het zien 

en gezien worden. Veelal wordt door 

de teams een ‘rondje’ gelopen om 

alle ‘concurrenten’ te aanschouwen 

en daarbij worden over en weer 

diverse complimentjes gegeven. 

Divers prijzenpakket

Na alle ‘gekkigheid’ is het tijd 

voor het echte werk: Varen en 

alle opdrachten uitvoeren. De 

Post voor mensen die wel een beetje liefde kunnen gebruiken

Winterse 34ste Pramenrace verwacht bergen kerstpost!

Op zaterdag 14 september zullen 

winterse pramen met pruttelende 

Penta’s het water opsieren tijdens 

de jaarlijkse Pramenrace. 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 verdienen 

voor de mooiste en gezelligste 

praam, maar ook de snelste 

of de groep die het beste de 

opdrachten weet te volbrengen. 

Een belangrijke thuisopdracht is 

een kerstkaart schrijven. Jeff rey 

en José Roodenburg bemannen 

samen met Bert en Rianne 

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 brievenbus 

komen te staan, welke tijdens de 

pramenrace door de deelnemers 

De 34ste editie van de Pramenrace vindt aanstaande zaterdag 14 september 

plaats en na een best zonnige zomer doet deze dag de winter haar intrede in 

Aalsmeer.

Gaat het sneeuwen, zijn de schaatsen 

gevuld moet gaan worden met tal 

van kerstpost! 
Deze post is uiteindelijk 

bestemd voor de mensen uit 

onze gemeente die juist in de 

feestdagen wel een beetje liefde 

en aandacht kunnen gebruiken, 

vanwege eenzaamheid, ouderdom 

of gewoon omdat iedereen het 

leuk vindt om kerstpost op de 

deurmat te vinden. De opdracht 

is dan ook: neem een beschreven 

kerstkaart mee, groot of klein, 

komisch of serieus met daarop de 

allerbeste wensen, een 

vrolijke boodschap, hart onder 

de riem of tip van de dag voor een 

onbekende dorpsgenoot. Alle post 

zal in de pramenracebrievenbus 

verzameld worden en in de 

decembermaand door de 

organisatie van de pramenrace 

bezorgd gaan worden. 

Kortom: 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. 

Vergeet niet de naam van 

de praam en startnummer te 

vermelden als afzender!  Er wordt 

gehoopt op bergen leuke reacties.

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)

Ook in Kudelstaart
Halverwege de show een verras-
sing voor het publiek op de Los-
wal in Kudelstaart. Ook de be-
zoekers hier werden getrakteerd 
op vuurwerk van heel dichtbij. 
Het was zowel in Kudelstaart als 
Aalsmeer prachtig om te zien: 
Vuurwerk vanaf twee locaties. 
Het publiek dat vlak naast de wa-
tertoren stond en de genodig-
den van Vuur en Licht kregen voor 
aanvang van de vuurwerkshow 
een aantal leuke op vuur gerich-
te presentaties te zien. Zo was er 
een vuurspuwact van Richard en 
Daniêlle en werden in de tent de 
zenuwen getest van sponsor en 
trouwe fan John Celie door bal- 
en messen-kunstenaars Erik Borg-
man en Wouter Hesselink en was 
het podium na de show voor de 
Amsterdamse zanger Rober Leroy.  

Vuurwerkdorp aan het water
Zowel het publiek als de organisa-
tie kijken terug op een prima ver-
lopen evenement. Het afsluiten 
van de Hornmeer bracht rust voor 
de bewoners van deze wijk, de 
routes naar de drie parkeerterrei-
nen waren goed aangegeven en 
om alles in goede banen te leiden 
en te houden stonden verkeersre-
gelaars klaar. Al met al een gewel-
dig visitekaartje voor Aalsmeer, 
bloemendorp, en nu ook vuur-
werkdorp, aan het water!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Oorzaak vermoedelijk lichtkogel
Brand bij bedrijf langs 
de dijk snel geblust
Aalsmeerderbrug - Zaterdag 
7 september rond kwart voor 
twaalf in de avond werden de 
brandweerkorpsen van Rijsen-
hout en Aalsmeer opgeroepen 
voor een brand bij een water-
sportbedrijf aan de Aalsmeerder-
dijk. De brand op het dak van het 
pand was vermoedelijk ontstaan 
door een lichtkogel, die van-
af een boot was afgeschoten tij-
dens de verlichte botenshow. De 
brand was dankzij buurtbewo-
ners gelukkig snel onder contro-
le. Bij het zien van de vlammen 
is men gelijk gestart met blus-
sen. Toen de brandweer arriveer-

de was het grootste vuur al ge-
blust. Er is fl ink nageblust om-
dat er rekening mee gehouden 
werd dat het vuur verder woed-
de onder de dakbedekking. Door 
het snelle handelen van de buurt 
en de brandweerkorpsen is de 
schade beperkt gebleven. Naast 
de brandweer waren ook de am-
bulancedienst en de politie ter 
plaatse. De medewerkers van de 
ambulance hebben geen hulp 
hoeven te verlenen. Er is niemand 
gewond geraakt. De politie doet 
verder onderzoek naar de exacte 
oorzaak van de brand.
Foto: Marco Carels

Oplichting 
voorkomen!

Aalsmeer - Vorige week heeft een 
bank voorkomen dat van een in-
woner 500 euro gestolen werd. 
Via een app werd gevraagd om 
een cent over te maken om het 
programma te vervolgen. De mail 
was afkomstig van een bank, dus 
de inwoner dacht niet met oplich-
ting te maken te hebben. Gelijk na 
het overmaken van de cent werd 
de transactie in werking gezet 
om 500 euro over te zetten. Me-
dewerkers van de bank vertrouw-
den de betaling niet en hebben 
de pas van de inwoner geblok-
keerd. Hiermee is voorkomen dat 
de inwoner werd opgelicht. Een 
waarschuwing van de politie: Trap 
er niet in, banken sturen nooit 
mails of berichten om een beta-
ling te doen! 

Red dieren als berberaapje Musa

www.aap.nl
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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

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

 Zondag 15 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Paul van Loe-
nen.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Wil-
lem Plaizier. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag om 10u. Dienst met ds. 
M. Hogenbirk en om 18.30u. 
Dienst met ds. J. Maliepaard. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst, startzondag met Ellen 
van Houten en Franka Riesme-
ijer. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl. Collecte: 
Grannies2Grannies.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst van 
schrift en tafel met ds. Teus 
Prins.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Ddienst met prop. 
H.N. Visser uit Amsterdam. Or-
ganist: H. van Voorst. Oos-
terkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Rogier Postma. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Gor Khatchikyan. Ba-
byoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Verta-
ling in het Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J. Weij en 18.30u. met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld, gez. 
dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering in Kloosterhof met 
A. Blonk. Zondag om 9.30u. 
VOP viering m.mv. koor Auro-
ra en om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
- Roemeens-orthodoxe Paro-

chie: Zondag 9u. Utrenia en 
1030u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ioan. 

- Russisch-orthodoxe dienst: 
Heilige Maria van Egypte Kerk. 
Zondag 10u. Goddelijke Litur-
gie.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met mw. Marjan van Veen. 
M.m.v. The Trumpets of the 
Lord o.l.v. Rob van Dijk.

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

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

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.mv. kinderkoor.

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.

Dag van de 
Mantelzorg

Aalsmeer - Op 10 november, de 
Dag van de Mantelzorg, organi-
seert Mantelzorg & Meer aller-
lei culinaire, creatieve en spor-
tieve activiteiten voor mantelzor-
gers uit de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer 
en Uithoorn. De mantelzorgers, 
die bekend zijn bij Mantelzorg 
& Meer, ontvangen een auto-
matisch een uitnodiging. Bent u 
mantelzorger en staat u nog niet 
ingeschreven? Meld u dan snel 
aan. Dan ontvangt u een uitno-
diging. Daarnaast ontvangt u in-
formatie die voor u als mantelzor-
ger van belang kan zijn. Mantel-
zorg & Meer ondersteunt man-
telzorgers met vragen over het 
zorgen, financiën, wonen en het 
werk. Daarnaast biedt de organi-
satie familiegesprekken, cursus-
sen, gespreksgroepen, informa-
tiebijeenkomsten en inzet van 
een vrijwilliger om de zorg tij-
delijk over te dragen. De meeste 
diensten zijn kosteloos. Aanmel-
den kan via www.mantelzorgen-
meer.nl. Bel voor meer informatie: 
020-3335353 of stuur een mail 
naar: info@mantelzorgenmeer.nl.

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Collegetour: Dienstplicht 
toen en nu in Aalsmeer
Aalsmeer - Waren er inder-
daad zoveel dienstweigeraars in 
Aalsmeer en dan met name on-
der doopsgezinden? En waar-
om vervulden ook doopsgezin-
den de toenmalige dienstplicht? 
Wellicht komen de antwoorden 
op deze vragen tijdens de colle-
getour die de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer organiseert in 
de Vredesweek op 24 septem-
ber. “Vooral de vraag: Wat zou jij 
vandaag doen, komt aan de or-
de”, aldus ouderenpastor Ellen 
van Houten. Tijdens de college-
tour worden ook het boekje ‘Ge-
wetensverhalen - de Vrede die-
nen’ en een film over dit bijna ver-
geten onderwerp gepresenteerd.
“Die vredesbeweging van wel-
eer verdient aandacht. De groep 
dienstweigeraars wordt ouder en 
steeds kleiner. Hun beweegrede-
nen mogen niet verloren gaan. 
Nu de huidige opgroeiende ge-
neratie niet meer wordt gecon-
fronteerd met dienstplicht is het 
juist de moeite waard om het ge-
sprek open te houden. 

Medaille met twee kanten
Maar de medaille van het dienst-
weigeren kent de achterkant van 
hen die er wel voor kozen hun 
dienstplicht te vervullen. En ook 
zij komen aan het woord. Onder 
de dienstweigeraars van toen zijn 
het onder andere Pieter Vreek-
en, Frank van Itterzon en Gert en 
Mark van Leeuwen - zij zouden nu 
weer weigeren. Nico Tas en Her-
men de Graaf kozen wél voor de 
dienstplicht - en zouden dat nu 
ook weer doen. Jan Joore ging 
ook in dienst - en hij zou nu wei-
geren. Alle geïnterviewden in het 
boekje ‘Gewetensverhalen - de 
Vrede dienen’ zijn of waren ver-
want met de doopsgezinden, die 
erom bekend staan vooral de vre-
de te willen dienen. “Daarom leek 
het ons goed juist in de vredes-
week de collegetour, met de pre-
sentatie van het boekje en de kor-
te film, te organiseren. Bovendien 
vieren we volgend jaar 75 jaar 

vrede dus is het goed om daar 
over met elkaar van gedachten 
te wisselen”, aldus Miekje Hoff-
scholte, de medeorganisator die 
dit project vorm geeft. “Het biedt 
stof tot nadenken, overdenken en 
het doorgeven van vredesidea-
len. Dat is nog steeds actueel.” De 
inloop op dinsdag 24 september 
in het kerkgebouw van de Doops-
gezinde Gemeente (Zijdstraat 55) 
is vanaf 19.30 uur, het program-
ma begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis en de opbrengst 
van de vrijwillige deurcollecte 
en een deel van de boekenver-
koop zijn voor het goede doel 
Hart4OnderwijsNepal. Gespreks-
leider op 24 september is Gabe 
Hoekema, voormalig predikant in 
Aalsmeer.

Startzondag bij 
Doopsgezinde 

Gemeente
Aalsmeer - Zondag 15 septem-
ber wordt bij de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer de ope-
ning van het Gemeentejaar ge-
vierd. Iedere belangstellenden is 
welkom op deze startzondag. Het 
thema van de dienst is: ‘Vanwaar 
komt mijn hulp?’ Voorgangers 
zijn Franka Riesmeijer en Ellen 
van Houten en muzikale mede-
werking verlenen Ruud Kooning 
op orgel en Kees van Oudenallen 
op saxofoon. De aanvang is 10.00 
uur. De Doopsgezinde Gemeen-
te heeft weer veel activiteiten ge-
pland staan voor het komende 
najaar. De nieuwe flyer is op te 
vragen via info@dgaalsmeer.nl. 
Ook zijn belangstellenden wel-
kom op zondag 29 september bij 
de ‘Kerkproeverij’, een dienst on-
der leiding van de jongeren uit 
de Gemeente. Kijk voor meer in-
formatie op: www.dgaalsmeer.nl

Bamboeplantages en waterputten
Cheque van OSA voor 
stichting Barbarugo
Aalsmeer - De stichting Ontwik-
kelings-Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) heeft onlangs een cheque 
overhandigd aan de heer Ruud 
Goedknegt van de Stichting Bar-
barugo. Deze stichting heeft via 
donateurs en via inzamelingen, 
onder andere via de kerken, geld 
bijeengebracht in de gemeen-
te Aalsmeer tot een bedrag van 
1.693 euro. Dit geld is verdubbeld 
met hetzelfde bedrag door OSA. 
De penningmeester van OSA een 
cheque hiervoor overhandigd.
Het totale bedrag is bestemd 
voor de bouw van een water-
put in Ghana. Stichting Barba-
rugo zorgt dat er in Noord Gha-
na, waar sprake is van enorme 
droogte, bamboeplantages ont-
staan. Er werken in Ghana al veel 

mensen op de plantages waar de 
stekjes worden uitgezet zodat er 
hele plantages ontstaan. Mooi is 
dat van de opbrengst op de tech-
nische school allerlei meubels, 
zoals stoelen tafels, keukenge-
rei en ladders, worden gemaakt. 
Daarnaast zorgt de stichting dat 
er meer waterputten komen in 
Ghana.
Nog veel meer informatie over 
de projecten van Stichting Bar-
barugo is te vinden op de web-
site: www.barbarugo.org. Uiter-
aard kunnen belangstellenden 
ook donateur worden van deze 
stichting, banknummer: NL05RA-
BO 0174 9693 41 t.n.v. Barbaru-
go te Waverveen. Meer weten 
over OSA? Kijk dan op de websi-
te www.osa-aalsmeer.nl

Oost-Inn: Ontmoeting, 
lunch en creatief
Aalsmeer - Op woensdag 18 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting, onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee, in de Oost-Inn. Ook ’s mor-
gens is er van 9.30 tot 10.30 uur 
de Taal-Inn. Komt u uit het bui-
tenland en wilt u de Nederlandse 
taal beter leren verstaan en spre-
ken? Dan kunt u meedoen. Er is 
nog voldoende ruimte voor nieu-
we cursisten. Opgeven hoeft niet, 
maar kan via het emailadres: taal-
inn@hotmail.com. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Kom ge-
rust en doe mee! ’s Middags 
wordt van 12.00 tot 13.00 uur 
een lunch geserveerd. Belang-
stellenden kunnen aanschuiven 
om samen te eten en te genieten 

van heel veel heerlijkheden. Van 
19.30 tot 21.30 uur wordt een cre-
atieve avond gehouden. Het the-
ma is ‘Pompoenen’. Doet u mee? 
Voor de kosten hoeft u het niet 
laten, die zijn slechts 5 euro. Be-
langstellenden zijn hartelijk wel-
kom bij al deze activiteiten in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffie drinken in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op dinsdag 17 sep-
tember zijn belangstellenden 
weer hartelijk welkom in de Ont-
moetingskerk aan de Werf. De ge-
zamenlijke kerken bieden een ge-
zellige morgen aan. Om 10.00 uur 
staat de koffie/thee klaar. Kerke-
lijk gebonden of niet, iedereen 
mag vrijblijvend binnen wande-
len! Rond half twaalf gaat ieder 
weer naar huis. Verdere informa-

Hollandse ‘pot’ in 
Open Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 20 sep-
tember om 18.00 uur wordt er 
weer een maaltijd geserveerd in 
het Baken aan de Sportlaan 86. 
Op het menu staat een Holland-
se maaltijd. De kosten bedragen 
5 euro per persoon. Vanaf 17.45 
uur is de deur open en de maal-
tijd eindigt om ongeveer 20.00 
uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is ontmoeting en is voor 
iedereen toegankelijk. Vooraf op-
geven en wel een vereiste en dit 
kan via: diaconie@pgaalsmeer.
nl of telefonisch bij het nummer 
van de diaconie: 06-41700923 tot 
zondag 15 september.

tie bij Klaas Kersloot via 0297-
323774 of bij Gre Tuinstra via 
0297-331545.
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12 SEPTEMBER

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

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

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

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

 Nieuwe expositie ‘Zeegezich-
ten van over de hele wereld’ 
in het Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: donderdag t/m 
zondag 14 tot 17u. Tot en met 
20 oktober.

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

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

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

13 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.

 Seniorenmiddag in feesttent 
op Praamplein met Jan en An-
ny van 13 tot 16u.

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

 Palaver voor deelnemers Pra-
menrace in clubgebouw FCA, 
Beethovenlaan vanaf 20u.

 Feestweek-avond met An-
dré Hazes met band en Charly 
Lownoise & Mental Theo. Tent 
open 20.30u. Uitverkocht!

14 SEPTEMBER
 Basket Stars van 9 tot 10u. 

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

 Kerkgebouw Het Lichtbaken 
in Rijsenhout (Aalsmeerder-
weg) open van 10 tot 16u.

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

 Pramenrace. Start 12.30u. op 
de Pontweg. Prijsuitreiking in 
feesttent Praamplein vanaf 
16.30u.

 Expositie ‘100 jaar Fokker’ en 
lezing ‘Operatie Market Gar-
den’ (13u.) in Crash Museum 
In fort Aalsmeer te Aalsmeer-
derbrug. Open 11 tot 16u en 
woensdag 13 tot 16u.  

 Feestweek-avond met 2 Bro-
thers, Lucas & Steve, Partyfriex 
en Snollebollekes. Tent open 
20.30u. Uitverkocht!

 Jazz met bassiste Simone 
Kroes in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat, 21.30u.

15 SEPTEMBER
 Familie�etstocht (25 en 40 

km). Start vanaf café Op de 
Hoek, Kudelstaart tussen 10 
en 11.30u.

  The Mason Rack Band live in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

16 SEPTEMBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

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

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

  Koppelklaverjassen bij Oost-
end in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.

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

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Ko�e-ochtend in ‘t Lichtba-

ken, Rijsenhout vanaf 10u.
 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. 

 Thema-middag OVAK over 
wildbeheer in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Speelavond Ons Genoegen in 
‘t Kloosterhof, Clematisstraat 
vanaf 19.30u.

18 SEPTEMBER
 Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. Lunch 12 tot 13u. 
en creatief 19.30 tot 21.30u.

 Koersballen in De Reede, Rij-
senhout van 10 tot 12u..

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

19 SEPTEMBER
 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 

Kudelstaart vanaf 20u.
 Klaverjassen en domineren in 

De Reede, Rijsenhout vanaf 
19.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Kleurige gitaren 
voor kinderen 

(½ en ¾) vanaf  € 69,-

Rookvloeistof,
sneeuw en bubbels

vanaf  € 19,95 (5 liter)

Westerngitaar
  ‘Richwood’  € 135,-

Kleurige gitaren 
NIEUW:

(½ en ¾) vanaf  
KOOPJES:

vanaf  €19,95 
AANBIEDING:

Rookvloeistof,
TIP:

Mondharmonica
  ‘Belcanto Blues’ € 6,80

Zaterdagavond livemuziek
Bassiste Simone Croes 
& Band in Bacchus
Aalsmeer - Basgitariste Simone 
Croes – uit Mijdrecht – kwam met 
haar debuutalbum ‘Pick Up Your 
Bass’ keihard binnen knallen. Al 
in de openings- en titeltrack eta-
leert ze een staaltje van haar kun-
nen, waar je ‘u’ tegen zegt. In dit 
keiharde funknummer speelt 
haar basgitaar de hoofdrol en ex-
celleert ze met haar indrukwek-
kende hamer- en pluktechniek. 
In al haar composities put zij uit 
de rijke funk-, soul-, jazz-, pop- en 
etno-tradities. Van gevoelige bal-
lads, listige vijfkwarts jazzpuzzels 
tot aan saxofoon- en dwars�uit-
funk. Als bassiste weet ze steeds 
de balans te bewaren tussen de 
basgitaar als solo- en als bege-
leidingsinstrument. Zij heeft met 
zorg de musici rond zich geselec-
teerd. Er spelen bekende namen 
uit het jazzcircuit mee: �uitist en 
saxofonist Willem Hellbreker, gi-
tarist Folker Tettero, toetsenist El-
vis Sergo, drummer Peter  Weis-
sink en percussionist Edwin van 
Beek. Simone Croes is niet bang 
haar emoties op een eerlijke ma-
nier te uiten.
Zaterdag 14 september zal zij 
met haar vijfmansband optreden 
in Bacchus. Daar zullen ook al en-
kele composities te horen zijn van 
haar nieuwste album.
Het KCA jazzconcert in Cultu-
reel Café Bacchus aan de Gerbe-
rastraat begint op zaterdagavond 
14 september om half tien. Bac-
chus open vanaf 21.00 uur. Toe-
gang: uw gift. Inlichtingen: Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-

oud Staps, tel. 0297-325304.

Start cabaret-seizoen
Volgende week zaterdag 21 sep-
tember wordt in Bacchus het ca-
baret-seizoen geopend. Kees van 
Amstel trakteert op ‘Een bang 
jongetje dat hele enge lingen 
doet’. Kaarten voor deze caba-
retvoorstelling zijn te bestellen 
à 13 euro via www.cultureelcafe-
bacchus.nl. De cabaretavond be-
gint om 21.00 uur, zaal open van-
af 20.15 uur.

Livemuziek Kunstroute
Zondag 22 september wordt in 
cultureel café Bacchus de KCA 
Kunstroute afgesloten met live-
muziek door een gelegenheids-
band onder leiding van saxofo-
nist Robbert Tuinhof. Vanaf 17.00 
uur. Toegang: Uw/jouw gift.

Sensationele show uit Australië
The Mason Rack Band in 
The Shack zondag
Oude Meer - Vorig jaar hebben 
de drie getalenteerde mannen 
van The Mason Rack Band uit Au-
stralië een onuitwisbare indruk 
achterlaten in The Shack met hun 
award-winning liveshow. Dit trio, 
dat bekend staat als één van de 
hotste live-acts die er is, zette een 
bomvolle Shack volledig op zijn 
kop en op zondag 15 september 
zijn ze terug op het podium in 
Oude Meer.
Wat een power, wat een show en 
bovenal wat een prachtige muzi-
kanten. De hoeveelheid talent op 
het podium is gewoonweg ge-
weldig. De Mason Rack Band is 
een driemans band uit Queens-
land, Australië, en zal een verplet-
terende indruk achterlaten met 
haar dynamische en energieke 
live show. Met hun muziek en act 
trekt de band in Australië duizen-
den fans, en waar ook ter wereld 
ze optreden, iedereen is onder de 
indruk en muzikaal verrast. Een 
goede interactie met het publiek 
en een concert vol verrassingen 
zorgt ervoor dat men zich kan 
vermaken en meer wil. Zanger 
en songwriter Mason met zijn uit-
zonderlijke supersexy stem (met 
hier en daar een vleugje Tom 
Waits), gitaar en Weissenborn lap 
slide gitaar, heeft een groot talent 
en passie voor zijn muziek. Ma-
son is een geboren entertainer. 
Zoals hij zelf zegt: “Het is show, 

meer dan alleen muziek, het is 
ook een visuele beleving”. Samen 
met Joel Purkess op de drums en 
Vini Melo op de bas wordt een 
show neergezet die je niet snel 
zult vergeten. Geef ze lege bier-
vaten, drumsticks en een podium 
en het dak gaat eraf. Wil je achter-
af geen spijt krijgen, dan moet je 
deze show gaan zien op zondag 
15 september in The Shack.

CD presentatie Richville 
Zondag 22 september vindt in 
The Shack de CD presentatie van 
Richville plaats! Meestergitarist 
Richard van Bergen en drummer 
JJ Goossens spelen Blues, Boogie, 
Swamp en New Orleans stu�.

Heeren van Haerlem
Zondag 29 september staan De 
Heeren van Haarlem garant voor 
een to�e muziekmiddag in The 
Shack met de grootste Neder-
landstalige pop en rock hits! Een 
geweldige feest, met hits van on-
der andere de Dijk, Doe Maar, De 
Scène, Bløf, Boudewijn de Groot, 
Ramses Sha�y, Rowwen Hèze, 
Hazes en vele anderen.
The Shack is zondag 15 septem-
ber open vanaf 15.00 uur en The 
Mason Rack Band begint rond 
16.00 uur. Toegang 10 euro. Voor 
alle info: www.the-shack.info.  
Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.

Twee uitverkochte voorstellingen!
Aalsmeer toen en nu op 
Nostalgisch filmfestival
Aalsmeer - Het Nostalgisch Film-
festival vond dinsdag 10 septem-
ber plaats in de feesttent. De �lms 
over ‘Aalsmeer van toen’ zijn al ve-
le jaren behoorlijk in trek. Dit jaar 
moest zo’n twee weken voor aan-
vang zelfs ‘nee’ verkocht worden 
voor zowel de middag- als voor 
de avondvoorstelling en hier 
mag organisator en presentator 
Dick Piet trots op zijn. Het is in-
middels wel bekend dat hij trak-
teert op een gevarieerde middag 
of avond met voor veel bezoekers 
herkenbare beelden van het ‘ou-
de’ Aalsmeer.
Omdat het de 25ste Feestweek 
is, werden de bezoekers welkom 
geheten door twee bekende he-
ren, Laurel en Hardy ofwel de Dik-
ke en de Dunne. De twee hadden 
een ‘onzichtbaar’ hondje meege-
nomen en dit zorgde voor veel hi-
lariteit.
De korte �lms, die werden ver-
toond, gingen onder andere over 
het Witte Kruisgebouw en de 
werkzaamheden van de Thuis-
zorg. De waarschuwing van Dick 
Piet dat de dokter hardhandig te 
werk ging, was niets teveel ge-
zegd (een speen werd resoluut 
uit het mondje van een kind ge-
trokken en in de vuilnisbak ge-
gooid). De monden werden ge-
opend met een (te) grote spatel 
en de injectienaald voor een prik-
je was inderdaad bijzonder dik.
Natuurlijk kwam het bloemen-
dorp van weleer in beeld met het 
vervoer van bloemen en planten 
per praam en de presentatie van 

het Aalsmeerse Bloemencorso. 
Leuk en informatief waren voor-
al de beelden van Aalsmeer toen 
en nu. Er is in de loop van de ja-
ren best heel veel veranderd in 
de gemeente. Of dit ten goede 
is, laten we maar in het midden. 
De een zal ‘ja’ zeggen, een ander 
mijmert na over deze goede ou-
de tijd. In ieder geval lieten de 
beelden zien dat korenmolen De 
Leeuw er goed van af gekomen is. 
Van bouwval (met groentenzaak) 
tot blikvanger op het Molenplein 
in het Centrum.

Aanwezig waren vooral oude-
re inwoners, maar ook jongeren 
genoten van ‘hun’ gemeente. In 
de avond mocht een bijzonde-
re gast welkom geheten worden. 
Burgemeester Guido Oude Kotte 
zat ook in de zaal. Hij heeft vast 
vol belangstelling gekeken naar 
‘zijn’ Aalsmeer van toen en nu. 
Het Nostalgisch Filmfestival: Blij-
ven organiseren, echt leuk om 
het veranderde Aalsmeer te aan-
schouwen. Bedankt Dick Piet, na-
mens vast heel veel inwoners!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Nog drie feestavonden en Seniorenmiddag

Feestweek in volle gang
Aalsmeer - De Feestweek is in-
middels in volle gang. Vandaag, 
donderdag 12 september, viert 
de stichting Dag van je Leven 
feest in de tent. De bewoners van 
Ons Tweede Thuis krijgen een 
heus gala aangeboden. En vanaf 
20.00 uur is het tijd voor de eerste 
feestavond met optredens van 
onder andere Gerard Joling, Jan 
Smit, Jeroen van der Boom en Re-
né Froger. Vrijdag 13 september 
staat de Jumbo Seniorenmiddag 
op het programma. De toegang 
voor deze ouderenmiddag is gra-
tis. Van 13.00 tot 16.00 uur is men 
welkom voor een gezellig praatje 
met elkaar en vanaf 14.00 uur be-
ginnen spectaculaire optredens 
van Aalsmeerder Dirk Box en de 
Volendamse formatie Jan & An-
ny. Het tweetal heeft te kennen 
gegeven te stoppen, dus het zal 
een van hun laatste shows zijn. 

Vrijdagavond is de tweede feest-
avond en ter ere van het 25-jarig 
bestaan wordt weer een toppro-
gramma aangeboden, onder an-
dere gaan de spots aan voor An-
dré Hazes. Zaterdag 14 septem-
ber staat in het teken van de Pra-
menrace met vanaf ongeveer 
16.30 uur de prijsuitreiking in de 
feesttent. Na dit festijn gaat de 
deur even dicht en gaan de vrij-
willigers zich opmaken voor de 
derde en laatste feestavond met 
op het podium niemand minder 
dan 2 Brothers en de Snollebol-
lekes. Kaarten voor de drie feest-
avonden zijn niet meer verkrijg-
baar, helemaal uitverkocht. 
Er kan deze drie avonden weer 
gebruik gemaakt worden van de 
Feestweek-pendelbus. Kijk voor 
alle tijden, haltes en andere infor-
matie op de website www.feest-
week.nl.  

Taalpunt/café in de bieb
Aalsmeer - Het taalpunt in de bi-
bliotheek is wekelijks open voor 
een ieder, die op een of andere 
manier geholpen wil worden met 
de Nederlandse taal. Communi-
catie is immers van groot belang 
om je in het dagelijkse leven te 
kunnen redden. Taal is daarvan 
misschien wel het belangrijkste. 
Iedereen is welkom van 11.00 tot 
13.00 uur in de bibliotheek in de 

Marktstraat. Ook diegenen die 
graag iemand zouden willen hel-
pen met de Nederlandse taal.
In de middag is het weer tijd voor 
het taalcafé: op een vrijblijvende 
een heel gezellige manier wordt 
de Nederlandse taal geoefend 
met allerlei spelletjes en gesprek-
jes. Het taalcafé is geopend van 
13.30 tot 14.30 uur en iedereen is 
welkom!







WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-
12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het 
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via 
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt 
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van 
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

Officiële Mededelingen
12 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

OP VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019 
ZIJN ALLE PUBLIEKSBALIES IN GEMEENTEHUIS 
AALSMEER GESLOTEN WEGENS 
VERBOUWINGSWERKZAAMHEDEN.

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

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

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

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

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

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
Tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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

Grigorjan A. 10-11-1977 02-09-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzie-ningen 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.

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019 GESLOTEN

Op vrijdag 20 september 2019 zijn alle publieksbalies in ge-
meentehuis Aalsmeer gesloten wegens verbouwingswerk-
zaamheden. Op maandag 23 september zijn de publieks-
balies geopend volgens de hieronder vermelde tijden.

SOCIAAL LOKET AALSMEER TIJDELIJK GESLOTEN 
VAN 20 SEPTEMBER TOT 7 OKTOBER

Vanwege de verbouwing van de begane grond van het raad-
huis, is het Sociaal Loket Aalsmeer van 20 september tot 7 
oktober niet toegankelijk. Telefonisch is het Sociaal Loket wèl 
bereikbaar. Vanaf 7 oktober kunt u weer binnen de aangepaste 
openingstijden in het raadhuis van Aalsmeer terecht. Bij het 

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

Sociaal Loket Aalsmeer kunt u terecht voor vragen over wo-
nen, zorg, welzijn, inkomensondersteuning, schuldhulpverle-
ning en jeugdhulp. Het Sociaal Loket in het raadhuis is wegens 
de verbouwing tijdelijk niet bereikbaar. Telefonisch blijft het 
loket uiteraard wel bereikbaar. 

Telefonische bereikbaarheid 
(0297) 38 75 75 of (020) 54 04 911
ma t/m do 08.30-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Heeft u vragen en die u liever in een persoonlijk gesprek stelt? 
Dan kunt u van 20 september tot 7 oktober terecht bij het Am-
stelveenloket. 

Openingstijden Balie Amstelveenloket
Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen
ma t/m wo 08.30-15.30 uur
donderdag 08.30-16.30 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur

KENNISGEVING  OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL  JACHTHAVEN DE AARDBEI 
TE AALSMEER  Z2016032417

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat tussen de gemeente Aalsmeer en Jachthaven De Aardbei 
B.V. een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met be-
trekking tot het in ontwikkeling brengen van het perceel Ui-
terweg 116A te Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te 
werken aan het in procedure brengen van een bestemmings-
plan dat de realisatie van een bouwplan mogelijk maakt. Een 
zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf heden 
ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis te Amstelveen, 
Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen en de publieksbalie in 
het Raadhuis te Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

KENNISGEVING  OVEREENKOMST TOT 
KOSTENVERHAAL  BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK 
GEBIED OOST TE AALSMEER  MACHINEWEG NAAST 
293 TE AALSMEER  Z2016033250

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat er een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met 
betrekking tot het in ontwikkeling brengen van het perceel 
Machineweg naast 293 te Aalsmeer. De gemeente is bereid om 
mee te werken aan het in procedure brengen van een wijzi-
gingsplan dat de realisatie van één woning mogelijk maakt. Een 
zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf heden ter 
inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis te Amstelveen, Laan 
Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen en de publieksbalie in het 
Raadhuis te Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer.

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.
-  Naast Machineweg 297, sectie B nr. 9850, (Z19-053492), 

het aanleggen van een nieuwe inrit over een watergang 
-  Kudelstaartseweg 157, 1433 GC, (Z19-053410), het splitsen 

van de woning in 2 gedeelten met eigen opgang 
-  Baccarastraat naast nummer 1, (Z19-053216), het plaatsen 

van een voetbalkooi op het bestaande voetbal- en basket-
balveld 

-  Mercuriusstraat 13, 1431 XC, (Z19-053109), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Aalsmeerderweg 170, 1432 CV, (Z19-050887), het bouwen 

van twee woningen, het slopen van een woning en het 
aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 04 september 
2019

-  Rietwijkerdwarsweg naast 5, sectie A nr. 3668, (Z19-
050820), het bouwen van een bedrijfsgebouw voor de 
verwerking van bloemen en planten. Verzonden: 04 sep-
tember 2019

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvraag is met toepassing van artikel 3.9, lid 2 
van de Wabo verlengd:
- Machineweg 222, 1432 AV, (Z19-039568), het afwijken van 

het bestemmingsplan ten behoeve van het wijzigen van 
het gebruik van een deel van het bedrijfspand naar een 
woning. Verzonden: 05 september 2019

Maatwerkvoorschrift, besluit genomen *
- Zijdstraat 60, 1431 EE. (Z19-027875), Besluit maatwerk-

voorschriften ten aanzien van het geluid van de inrichting 
Bar Restaurant de Praam gevestigd op het perceel Zijd-
straat 60. Verzonden: 09-09-2019

Meldingen akkoord
-  Waterhoenstraat 20, 1431 VZ (Z19-052892), het verwijde-

ren van asbest uit een mutatiewoning

EVENEMENTEN

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

COLLECTEVERGUNNING VERLEEND

- Gehele gemeente Aalsmeer (Z19-050537) Oliebollenactie 
op 15 en 16 november 2019, verleend 6 september 2019

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Galileistraat / Leeghwaterstraat (Z10-053110) Burendag 

2019 op 28 september 2019, melding akkoord 5 septem-
ber 2019

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COLLECTES

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

TER INZAGE

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

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Jachthaven De Aardbei 
te Aalsmeer (Z-2016-032417) met betrekking 
tot het in ontwikkeling brengen van het per-
ceel Uiterweg 116A te Aalsmeer

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Bestemmingsplan Lande-
lijk Gebied Oost te Aalsmeer - Machineweg 
naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250) met 
betrekking tot het in ontwikkeling brengen 
van het perceel Machineweg naast 293 te 
Aalsmeer
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Zaterdag 21 en zondag 22 september

KCA Kunstroute: Heerlijke 
kunstzinnige fietstocht!
Aalsmeer - Ieder jaar is het wel 
een terugkomend punt: Wordt 
de KCA Kunstroute niet te groot, 
liggen de locaties niet te ver uit 
elkaar? Ooit begon de route met 
zes of zeven ateliers op de Uiter-
weg. Er kwamen echter verzoe-
ken van kunstenaars die elders 
in Aalsmeer wonen en graag in 
eigen atelier wilden exposeren. 
Hun wensen werden na rijp be-

raad ingewilligd. Kunst leeft in 
deze gemeente en nieuwe ate-
liers en expositieruimtes, zo-
als het Art Centre Aalsmeer en 
de KunstKas, werden een wel-
kome aanwinst. Vanuit het on-
derwijs kwam de vraag of basis-
schoolleerlingen ook mee kon-
den doen met een expositie in 
de Watertoren. En zo groeide de 
atelierroute uit tot de KCA Kuns-

troute. In vergelijking met La-
ren, Bergen en de Zaanstreek 
blijft de afstand in Aalsmeer 
goed te behappen, op de fiets 
is het hemelsbreed vanaf het 
startpunt slechts zes kilome-
ter. En de locaties zijn zeker een 
bezoek waard. Deze week aan-
dacht voor de Watertoren, het 
Flower Art Museum en locatie 
Mendel.  

Watertoren  (locatie 17)
De jeugd betrekken bij architec-
tuur en kunst dat was het uit-
gangspunt en het slaat aan. Niet 
alleen bij de leerlingen, maar ook 
bij hun familie en dus wordt de 
Watertoren steeds drukker be-
zocht. Dit jaar laten leerlingen 
van de groepen 7 en 8 van OBS 
Kudelstaart hun bijzondere aspi-
raties zien. Op zaterdag worden 
er ook trampolinewedstrijden en 
demonstraties door leden van SV 
Omnia gegeven. 

Flower Art Museum (locatie 16)
Aan de overkant van de Water-
toren, is het Flower Art Museum 
gevestigd en deze is tijdens het 
kunstweekend gratis toeganke-
lijk. Goed om de tentoonstelling 
Flora Botanica en Bees & Butter-
fly’s te bekijken. Er zijn ook de-
monstraties: Zaterdag laat Sandra 
Westgeest zien hoe je van blik-
afval insecten kunt maken en te-
kent Marijke Krijtenburg met pas-
telkrijt insecten. Marijke komt 
zondag weer terug, maar dan sa-
men met Ellen Riemers en Mari-
anne van der Stee van de vereni-
ging Botanische kunstenaars Ne-
derland. 

Locatie Mendel (locatie 18)
Atelier Steengoed maakt deel uit 
van Ons Tweede Thuis en opent 
haar deuren samen met de beel-
dend kunstenaar Gerbrand van 
der Veen in Locatie Mendel aan 
de Zwarteweg. De bezoeker vindt 
een keur aan kleurrijke en verras-
sende creaties van keramiek om 
cadeau te geven of lekker zelf te 
houden. Alle locaties zijn tijdens 
de KCA Kunstroute geopend op 
zaterdag 21 en zondag 22 sep-
tember van 12.00 tot 17.00 uur.
Janna van Zon 

Enthousiaste amateurgroep
Kom schilderen bij 
De Maaandagschilders
Aalsmeer - De Maaandagschil-
ders (met 3 maal A), hebben  
plaats voor een enthousiaste 
amateurschilder. Vind je het leuk 
om zonder les of begeleiding lek-
ker een avond te schilderen of te 
tekenen? Dan is dit misschien iets 
voor jou. De schilders leren van 
elkaar en als je het leuk en aan 
het einde van de avond wordt el-
kaars werk besproken. De schil-
ders huren een mooie, lichte 
ruimte in het Kloosterhof voor 
een redelijke prijs.
Als de groep met meer is, wordt 
de prijs van de huur van de ruim-
te per persoon lager. De schilders 
starten maandag 30 september 
en er wordt van 19.30 tot 22.00 

uur geschilderd in Het Klooster-
hof in de Clematisstraat 16. Bel 
voor informatie en eventueel een 
afspraak voor een avond gratis op 
proef naar: 06-228879098.

Moderne hoogstaande architectuur
Lichtbaken doet mee aan 
open monumentendag
Rijsenhout - Op 14 en 15  sep-
tember is het jaarlijkse Open Mo-
numentenweekend. Dit jaar zal 
ook de Nederlands Gereformeer-
de Kerk ‘het Lichtbaken’ aan de 
Aalsmeerderweg op zaterdag de 
deuren open stellen. Dit bijzon-
dere gebouw kwam tot stand na 
een langdurige onderhandeling 
met de luchthaven Schiphol, na-
dat de vorige kerk moest wijken 
vanwege de uitbreiding van die-
zelfde luchthaven. Het resultaat 
was een nieuwe accommodatie 
waarbij moderne hoogstaande 
architectuur een plekje kreeg ik 
het dorp Rijsenhout.
Tijdens de Open Monumenten-
dag wordt de voorgeschiedenis 
en het ontstaan van de kerk ge-
toond en kunnen bezoekers een 
rondleiding krijgen. Behalve het 

gebouw, ontworpen door archi-
tectenbureau Claus en Kaan, zijn 
er kunstwerken te bewonderen, 
zoals die bij de inrichting zijn ge-
maakt  door kunstenaar Peter Ot-
to, maar ook een kunstwerk dat 
de Schepping uitbeeldt, gemaakt 
door kinderen onder  leiding  van 
Annefie van Itterzon. Ook zijn er 
nog elementen vanuit de oude 
kerk, zoals een indrukwekkend 
antiek uurwerk.
Voor wie interesse heeft in de 
plek van de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk tussen andere ker-
kelijke groeperingen is informatie 
beschikbaar. Het kerkgebouw is 
zaterdag 14 september geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur. Belang-
stellenden zijn van harte welkom. 
Adres:  Aalsmeerderweg 751 in 
Rijsenhout .

Jubileumconcert op 1 november
Feestelijke gebakjes voor 
leden 130-jarige ACOV

Aalsmeer - De Aalsmeers Chris-
telijk Oratorium Vereniging viert 
dit jaar haar 130- jarig bestaan. 
Reden voor een feestelijk gebak-
je tijdens de pauze van de eerste 
koorrepetitie na de vakantie.
Op dinsdag 24 september 1889 
werd het koor opgericht onder 
de naam: Christelijke Zangver-
eniging ‘Halleluja’, in 1960 omge-
doopt tot ACOV. Het koor heeft 
in haar bestaan een groot reper-
toire opgebouwd en veel con-
certen gegeven. Daarover later 
in het jaar meer. Na 130 jaar is het 
koor nog steeds zeer actief. Mo-
menteel telt het koor 77 leden, 

het oudste lid is  85 jaar en het 
jongste lid 18 jaar. Dit toont aan 
dat het zingen van oratoriummu-
ziek voor alle leeftijden is. Voor 
het jubileumjaar staan de volgen-
de activiteiten reeds op de agen-
da. Op vrijdagavond 1 novem-
ber een groots jubileumconcert 
in de Open Hof kerk. Uitvoering 
van onder andere het Requiem 
van Mozart met begeleiding van 
orkest en bijdrage van vier solis-
ten.  Zaterdag 21 december een 
Meezing Kerstconcert. In het ka-
der van het Maatschappelijk Be-
lang is dit concert gratis toegan-
kelijk en zullen in het bijzonder 
de ouderen in de verpleeg- en 
verzorgingshuizen uitgenodigd 
worden. En in het voorjaar, op za-
terdag 16 mei, trakteert de ACOV 
nog op een vrolijk voorjaarscon-
cert. Lijkt het u/jou leuk om mee 
te zingen? Schroom niet en weet 
u welkom! De repetities vinden 
plaats in het Baken, elke donder-
dagavond van 20.00 tot 22.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.acov.nl of neem contact op 
met Ellise Evers (voorzitter) via 
06-81804798.

Jubileumconcert op 28 september
Sursum Corda trakteert 
op Proms Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 
28 september is er Proms Ku-
delstaart in De Spil, een groots 
muzikaal evenement met koor, 
diverse solozangers en orkest. Dit 
evenement wordt georganiseerd 
door muziekvereniging Sursum 
Corda in samenwerking met KNA 
Uithoorn, en met medewerking 
van het Amstelproms-koor en 
diverse solisten. Muziekvereni-
ging Sursum Corda viert dit jaar 
haar 90 jarig jubileum en wil het 
jubileumjaar afsluiten met deze 
feestelijke Proms in de Spil in Ku-
delstaart.
Het Proms-concert zal een mix 
zijn van klassieke muziek en be-
kende popmuziek. Het zijn alle-
maal herkenbare melodieën. In 
2018 en 2019 heeft Sursum Cor-
da samen met KNA het orkest ge-
vormd bij de jaarlijkse Amstel-
proms in Uithoorn. Dit keer wordt 
het, wel ietsje anders, dunne-
tjes overgedaan in Kudelstaart. 
Op het programma staan on-

der andere een swingende Beat-
les medley, An der schönen blau-
en Donau en herkenbare musical-
muziek van Andrew Lloyd Web-
ber met prachtige koorzang. Ook 
de nonnen uit Sister Act komen 
langs tijdens het concert. Zange-
res Mirelle Verheijen zal onder be-
geleiding van orkest te horen zijn 
in the Sound of Music en Blues 
Brother Kamiel Kluft zal een spet-
terende performance geven in 
the Blues Brother Revue.
Uiteraard wil Sursum Corda ver-
der niet te veel verklappen, maar 
er valt genoeg te genieten op za-
terdag 28 september in De Spil 
aan de Spilstraat in Kudelstaart. 
Inwoners worden van harte uit-
genodigd voor dit concert. Kaar-
ten kosten 10 euro per persoon 
en kunnen gereserveerd wor-
den via: kaarten.sc90@gmail.
com. Kaarten zijn ook aan de zaal 
te koop. Het concert begint om 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 
19.30 uur.

Boot
Aalsmeer - Vuur & Licht was dit 
jaar weer top. Vaak keken we van-
af de Stommeerweg, maar nu be-
landden we op een boot. De boot 
van Ton, waar we ook jaarlijks de 
Gay-Canal-Parade in Amsterdam 
op vieren. Vanaf het water is het 
toch altijd een extra dimensie. Je 
zag ook goed het samenspel tus-
sen Watertoren Aalsmeer en Los-
wal Kudelstaart. Geweldig dat aan 
ons gezellige buurdorpie was ge-
dacht. Zo dobberend op de Poel 
bracht mijn gedachten even te-
rug naar de tijd dat wij nog een 
boot bezaten. Een flinke motor-
kruiser waar we vakanties op heb-
ben doorgebracht in Zeeland, Bra-
bant, de Randmeren, etc. Een heer-
lijke tijd. Maar waar ik nu vooral op 
doel is onze laatste ‘verlichte bo-
tenshow’ op onze Discovery, zo-
als ze gedoopt was (met de klem-
toon op véry, als in very much). Het 
verliep niet helemaal zoals wij wil-
den. We hadden lichtjes rondom 
bevestigd en aangesloten op de 
aggregaat voorop de punt, de no-
dige proviand aan boord gehaald 
en een lading vrienden. Discové-
ry hing scheef in het kanaal, maar 
dat mocht de pret niet drukken. 
We hadden lol. Totdat de motor 
ging koken. Wolken stoom kwa-
men vanonder het luik. De mede-
passagiers hadden geen flauw be-
nul dat bij manlief en mij de paniek 
was uitgebroken. De muziek over-
stemde de boel. Het was goed mis. 
Boot aan de kant, verbaasde blik-
ken ‘waarom stoppen we?’ en mo-
tor uit. De poeli was van de mo-
tor afgeschoten en kon uit de bil-
ge worden opgevist en na afge-
koeld te zijn weer op dat motor-
blok bevestigd worden. Het klinkt 
allemaal wat technisch, maar in 
die tijd kon ik het woord poeli niet 
meer horen. Het was het begin van 
het einde van ons boottijdperk. 

M iranda’s
omentenm Hoe we de verlichte show zijn uit-

gevaren weet ik niet meer, maar 
het plezier was bij ons behoorlijk 
voorbij die avond, dat kan ik me 
nog herinneren. Het zit erin dat we 
een extra biertje/wijntje hebben 
genomen tegen de schrik. Helaas 
moest de motor worden gerevi-
seerd, maar nadien hebben we al-
leen maar pech met dat ding ge-
had. De vakantie na de (dure) re-
visie viel letterlijk in het water. De 
poeli (daar is ie weer) schoot er re-
gelmatig af met kokende motor 
tot gevolg en tot overmaat van 
ramp brak onze stuurkabel in een 
sluis. We konden niet meer voor- 
of achteruit. Vriendjes waar we 
mee waren hebben zich suf ge-
sleept. Het werd een bootvakan-
tie om nooit te vergeten. Daar-
naast heeft het een week gere-
gend toen we in de haven van de 
Beekse Bergen lagen, maar onze 
kindjes (2 van hun en 1 van ons) 
hebben dat niet eens in de gaten 
gehad. Ik heb op een nacht ook 
de dokter nog moeten bellen met 
een acute galsteenaanval en werd 
ik onwel van de geiser die gas lek-
te, dus nogmaals, een vakantie om 
nooit meer te vergeten. Wat we 
wél zeker wisten is dat we Discove-
ry na thuiskomst direct in de aan-
bieding gingen gooien. Uiteraard 
hebben we de motor opnieuw la-
ten checken en hij is, op kosten 
van de in gebreken gebleven mon-
teur, hersteld, dus toen we hem af-
leverde was ie goed. En wat er ver-
der van geworden is, geen idee. 
Nooit meer iets gehoord. We heb-
ben van het geld een knappe ge-
zinswagen kunnen kopen en te-
gen elkaar gezegd dat we ‘ooit wel 
weer’ een bootje gingen aanschaf-
fen. Een kleiner exemplaar, maar 
in Aalsmeer zonder boot? dat leek 
ons ondenkbaar. Dit verhaal heeft 
tien jaar geleden plaatsgevonden 
en het bootje is er nog steeds niet. 
We hebben het tot nu toe ook nog 
niet echt gemist, hoewel het af 
en toe best kriebelt.. Maar aanko-
mende zaterdag stap ik weer op 
de sloep van Ton met een lading 
vriendinnen en dan ben ik stiekem 
toch blij dat ik zelf niet hoef te stu-
ren. Fijne Pramenrace!

Kop is er af, Feestweek in volle gang
Tentdienst goed bezocht
Aalsmeer - De kop is er af. De 
eerste activiteit heeft in de feest-
tent op het Praamplein plaats ge-
vonden. De Feestweek is zon-
dag 8 september gestart met 
een speciale tentdienst, geor-

ganiseerd door zes verschillen-
de Aalsmeerse kerken. Niet al-
leen de Feestweek zelf viert feest 
ter ere van haar 25-jarig bestaan, 
ook de tentdienst werd voor de 
25ste keer georganiseerd. Thema 

was ‘Connected’ en de ongeveer 
1.500 aanwezigen werden ge-
trakteerd op een feestelijk dienst 
met veel livemuziek. Na afloop 
genoot het gezelschap, van jong 
tot oud, van een gezellig samen-
zijn onder het genot van koffie, 
thee en frisdrank. De beide orga-
nisaties kijken tevreden terug op 
deze eerste activiteit in de feest-
tent. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Open, eerlijke en gedreven meester of docent

Afscheid Bert van Duijn 
na 42 jaar onderwijs
Aalsmeer - Na 42 jaar onderwijs 
(en één jaar militaire dienst, zo-
als hij er zelf altijd trots bij ver-
kondigt) heeft meester Bert van 
Duijn vorige week dinsdag ein-
delijk zijn schooltas aan de wil-
gen gehangen. De vrolijke leraar, 
die in 1977 zijn loopbaan startte 
in Aalsmeer, is in zijn carrière de 
gemeentegrenzen nooit over ge-
weest. Hij nam dan ook afscheid 
op zijn laatste school; Wellantcol-

lege Westplas Mavo. In 1977 be-
gon Bert van Duijn, na de oplei-
ding tot leraar basisonderwijs, de 
PABO, te hebben afgerond, op ba-
sisschool De Brug in Aalsmeer-
Oost. Na een aantal jaar verkas-
te hij naar Kudelstaart, naar ba-
sisschool De Graankorrel. Na een 
lange tijd daar te hebben ge-
werkt, maakte hij de overstap, te-
rug naar Aalsmeer, naar De Hoek-
steen. De uitdaging van het mid-

dreven, open en eerlijk. Na de 
speech bracht het team van de 
Westplas Mavo een door collega 
Milou Schoonemann gecompo-
neerd lied ten gehore. Het team 
werd muzikaal ondersteund door 
docent muziek, Henk Trommel. 
Hierna nam Jaap Roodenburg het 
woord. Roodenburg, directeur van 
De Graankorrel, ten tijde van Bert’s 
jaren daar, sprak over de humor 
van Bert, en de 1-aprilgrappen 
die jaarlijks voor een hoop tumult 
zorgden op De Graankorrel. Ten 
slotte spraken Bert’s kinderen en 
Bert zelf de aanwezigen toe. Bert 
had voor elke collega van de West-
plas Mavo een fles wijn, met daar-
op een persoonlijke boodschap. 
Op elk etiket had Bert een gedicht 
geschreven, dat zijn relatie met de 
betreffende collega, humoristisch 
en heel precies beschreef. De per-
soonlijke boodschappen bezorg-
den collega’s veel gelach, en soms 
zelfs een traan. Na de toespraken 
werden Bert en de gasten naar 
binnen gesommeerd, want daar 
had een aantal collega’s, als verras-
sing, de illusionistenbroers Roy en 
Justin Huiskens uitgenodigd. Zij 
verzorgden een wervelende show, 
waarin Bert ook mocht participe-
ren, en waarvan hij zichtbaar ge-
noot. De avond werd afgesloten 
met een heerlijke barbecue. Na 42 
jaar, vier scholen, tientallen colle-
ga’s, honderden (of duizenden?) 
leerlingen en heel veel humor, en-
thousiasme en hard werken, is de 
loopbaan van Bert van Duijn nu 
echt ten einde. In Aalsmeer en Ku-
delstaart zijn er veel oud-leerlin-
gen, die hem vast en zeker altijd 
zullen blijven herinneren als die 
open, eerlijke en gedreven mees-
ter of docent, met een flinke do-
sis humor!

‘Dat wordt een Meier, maar 
een Snip is ook goed’
Aalsmeer - ‘Dat wordt precies een 
Meier, meneer. Maar een Snip is 
ook goed’. We schrijven 1977, en 
het laatst uitgegeven 100 gulden 
komt uit. Michiel de Ruyter maakt 
plaats voor de bekende watervo-
gel, de Snip. En wel de Watersnip. 
In die tijd nog echt volop aanwe-
zig in Nederland. Als men nu in-
formatie van deze vogel zoekt, 
zijn het bijna historische gege-
vens. De vogel wordt met uitster-
ven bedreigd. Hij staat inmiddels 
op de ‘rode’ lijst van bescherm-
de vogels. Veel andere ‘natte’ vo-
gels hebben om kunnen schake-
len naar weide- of oevergebie-
den waar ze toch volop aan hun 
kostje kunnen komen. De Water-
snip heeft daar altijd moeite mee 
gehad en is georiënteerd geble-
ven op zijn specifiek gebied, on-
der gelopen oevers, nat hoog 
of laag veen, of moerassig cul-
tuur land. Dat wordt steeds min-
der beschikbaar. Ook op de plaat-
sen waar de mens de natuur een 
handje helpt, zoals de polder van 
Wavershoek of de Groene Jon-
ker achter Mijdrecht, staan bijna 
droog. Zomers worden steeds he-
ter en water uit een polder pom-
pen lijkt goed te gaan. Maar wa-
ter er in pompen is schijnbaar 
een probleem. Toch is de Water-
snip nog wel aanwezig. De Snip 
op de foto is vastgelegd op de 
laatste dag van afgelopen augus-
tus op de half droge plas van Wa-
vershoek. Gezien de kleurteke-
ning een volwassen exemplaar. 
Met hun lange snavel prikken ze 
in de modder op zoek naar insec-
ten, wormen, lar�es of weekdier-

tjes. Deze middelgrote steltloper 
maakt zijn nestje op de grond 
en bestaat meestal uit 3 à 4 eie-
ren. De jongen worden slechts 
enkele weken gevoerd en leren 
al snel hun eigen kostje te verza-
melen. Ze hoeven niet super sterk 
te worden, want het gros van de 
Watersnippen trekt niet weg. 
Dat is met de jaren van de zach-
te winters zo gekomen. Toen het 
nog regelmatig kouder was en de 
vorst langere periodes hun foe-
rage gebied onbereikbaar maak-
te, trokken de Snippen naar zui-
delijker gebied. De laatste decen-
nia zijn de vogels die er nog over 
zijn, vrijwel allemaal in Nederland 
gebleven. Een klein deel van hen 
is trekker gebleven en gaat dan 
tot Spanje, of net over de Mid-
dellandse Zee heen. Het versprei-
dingsgebied van deze mooie 
steltloper is niet alleen Neder-
land natuurlijk. Is de zomer perio-
des treft men hem nog in geheel 
Noord en Noord West Europa aan, 
maar in zeer afnemende mate. Al 
met al is het waarnemen van de-
ze Snip goud waard. Veel plezier 
als goudzoeker.
Henk Vogelaar

VOGELS IN DE NATUUR

Oude tijden herleven 21 en 22 september

Pontje tussen Pontweg 
en Aalsmeerderdijk
Oude Meer - Op 21 en 22 sep-
tember vaart er, net als vroeger, 
weer een pontje tussen de Pont-
weg in Aalsmeer en de Aalsmeer-
derdijk in Oude Meer. De schip-
per vaart voetgangers en (brom)
fietsers tussen 12.00 en 17.00 uur 
gratis heen en weer.
Heel vroeger was er al een pontje 
tussen de Aalsmeerderdijk en de 
Pontweg. Schipper van der Schil-
den voer tot zijn pensioen in 1962 
elke dag heen en weer. Zo kon-
den de kinderen uit Oude Meer 
naar de Christelijke school op de 
Oosteinderweg, waar nu Hotel 
Chariot huist. 
Schipper van der Schilden was in 
dienst van de polder, hij bedien-
de ook het gemaal aan de Machi-
neweg. In de winter, als het pont-
je door ijs niet kon varen, legde 
hij planken over de vaargeul om 
de kinderen naar de overkant te 
helpen. Na zijn pensioen voer er 
geen pontje meer, maar hij heeft 
nog twee jaar alle kinderen met 
zijn roeiboot overgezet. Vanaf 
1965 zorgde een schoolbus voor 
het vervoer. Voorzitter van Buurt-

vereniging Het Dijkhuis Cees Ei-
kelenboom zou graag zien dat er 
in de weekenden in de zomer een 
pontje vaart om Aalsmeer weer 
te verbinden met Oude Meer. 
Er wordt op die manier ook een 
mooie (fiets)route gecreëerd. Een 
eerste proef vindt nu dus plaats 
op 21 en 22 september. Vanaf Het 
Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 
vaart de pont, beschikbaar ge-
steld door Jachthaven Koppes en 
gevaren door schipper Dirk, ali-
as Drs.P, heen en weer. De pont 
wordt voor dat weekend omge-
doopt tot Los Pompadoros en na-
tuurlijk ontbreekt de bekende hit 
van Drs.P. niet! 

Expositie kunstenaars
Er wordt in Het Dijkhuis, aan-
hakend bij de kunstroute van 
Aalsmeer, door diverse kunste-
naars geëxposeerd, er wordt ‘live’ 
aan een object gewerkt, er zijn 
demonstraties airbrush painting 
en kinderen kunnen hun eigen 
kunstwerk maken. Reden genoeg 
dus om de pont te nemen en mee 
te zingen met Drs. P.! 

Pramenrace ook live op 
TV bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week was het 
al een bijzonder drukke week bij 
Radio Aalsmeer, met als letterlijk 
hoogtepunt de eerste live radio- 
en televisie uitzending vanaf de 
Watertoren! De programmama-
kers van ‘De Mark en Eric Show’ 
konden op vele positieve reacties 
rekenen. Ook was er de live uit-
zending vanaf de braderie in het 
centrum, en werd de tentdienst 
van de Feestweek voor het eerst 
ook op TV uitgezonden. Ook ko-
mende zaterdag zal weer op een 
bijzondere manier verslag wor-
den gedaan van de Race der Ra-
ces: de Aalsmeerse Pramenrace! 
Dit jaar zal de Pramenrace voor 
het eerst ook live op televisie en 
radioaalsmeer.nl/tv te bekijken 
zijn. Vanaf de varende studio zal 
met meerdere reporters een uit-
gebreid sfeerverslag worden ge-
maakt van dit unieke evenement. 
Op de studioboot worden ook ca-
mera’s geplaatst, zodat ook live 
kan worden meegekeken. De uit-
zending is zaterdag van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Donderdag vanuit de feesttent
Het bekende presentatie trio 
Ron Leegwater, Meindert van 
der Zwaard en Dennis Wijnhout 
zal op donderdagavond een uit-
zending verzorgen vanuit de 
VIP ruimte van de feesttent. Die 
avond vinden optredens plaats 
van Jeroen van der Boom, Ge-
rard Joling, Jan Smit, René Fro-
ger en de Marcel Fisser Band. Ook 
benieuwd wie van deze arties-
ten achter de microfoon plaats-
neemt? Luister dan tussen 20.00 
uur en middernacht. 

‘Echt Esther’ over gaslighting
Esther Sparnaaij las in een tijd-
schrift over gaslighting. Dit is een 
vorm van manipulatie die als doel 
heeft om mensen te laten twijfe-
len aan het eigen gezonde ver-
stand. Dit kan heel ver gaan, zo-
wel in de privé-sfeer als op werk. 
Aan tafel onder andere Iris Uriot 
(liefdes en relatie expert) en Ani-
ta Pronk (schrijfster). De uitzen-
ding is donderdag tussen 19.00 
en 20.00 uur.

‘Door de Mangel’ 

De 263e gast in de Aalsmeerse 
talkshow ‘Door de Mangel’ was 
Christiaan Jimmink. De in het 
Noord-Hollandse Neck geboren 
Aalsmeerder is marketingmana-
ger bij Bitcoin Meester. Hij legde 
uit wat bitcoins zijn en waarom hij 
zo gelooft in de toekomst van dit 
‘betaalmiddel’.  Jimmink noemde 
zichzelf spontaan, hardleers en 
een bijter. Natuurlijk heeft Chris-
tiaan ook weer een nieuwe gast 
bereid gevonden naar de studio 
te komen. Komende maandag zal 
Melissa Horjus aanschuiven in de 
studio. Zij is kapster bij Hairstudio 
Shine. Christiaan is daar een vas-
te klant en wil graag van haar we-
ten of zij wel eens ‘zo maar’ een 
tondeuse in de haardos van een 
klant heeft gezet. Het antwoord 
op deze vraag en meer hoor je 
maandag vanaf 19.00 uur. Mocht 
je als luisteraar ook een vraag 
hebben voor Melissa, mail deze 
dan naar: info@radioaalsmeer.nl 
of bel tijdens de uitzending naar 
de studio: 0297-325858.

Radio op televisie!
Een leuke mix van lokaal nieuws, 
een uitgebreide agenda, het 
weerbericht, live beelden vanaf 
de poel, (nostalgische) foto’s, het 
komt allemaal voorbij op Radio 
Aalsmeer televisiezender. Te be-
kijken via kanaal 12 van Caiway, 
kanaal 1389 van KPN/XS4ALL/
Telfort of radioaalsmeer.nl/tv. De 
omroep is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de website www.ra-
dioaalsmeer.nl. 

Techneut Niels Tenhagen inspec-
teert de studioboot.

delbaar onderwijs, (en volgens 
Bert zelf ) vooral ook de arbeids-
voorwaarden, deden Bert beslui-
ten een nieuwe uitdaging aan te 
gaan; hij solliciteerde op een vrij-
gekomen baan als docent Engels 
op Wellantcollege Westplas Mavo, 
uiteraard ook in Aalsmeer. Op de-
ze school, de laatste in een mooie 
reeks, vond vorige week dinsdag 
Bert zijn afscheid plaats, op het 
zonovergoten schoolplein. Naast 
alle werknemers van de Westplas 
Mavo waren ook goede vrienden 
en veel oud-collega’s van Bert aan-
wezig. De middag werd geopend 
door de schoolleider van de West-
plas Mavo, Peter Lievaart. Hij me-
moreerde aan Bert’s sollicitatie-
brief, uit 2007, waarin Bert zichzelf 
had beschreven, zoals hij zich, al-
dus Lievaart, ook altijd heeft op-
gesteld in de twaalf jaar dat hij 
op de Westplas Mavo werkte; ge-

Toneelgroep TOBO speelt 
‘De bekende Nederlander’
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO 
speelt op 27, 28 en 29 septem-
ber ‘De bekende Nederlander’ van 
Alan Ayckbourn. Zeventien jaar 
geleden vond een onvergetelijke 
ontmoeting plaats  tussen Arend 
van der Made en Marco Mink. Het 
deed Arend in de dubbele begla-
zing belanden en Marco in de ge-
vangenis. Marco schreef daar zijn 
memoires. Na een spraakmakend 
interview met Astrid Barend werd 
hij een beroemde tv-ster. Astrid is 
inmiddels hard op weg naar de 
top van televisieland. Voor haar 
nieuwe programma doet zij een 
beroep op Marco Mink voor een 
nieuwe ontmoeting tussen de 
twee mannen. Tijdens de filmop-
names wordt er flink gewroet in 
verzuurde aarde, wordt het pri-
véleven van glamourboy Marco 
blootgelegd en steekt de wind 
op boven de stille wateren van 
Arend. Met: Remco van Haagen, 
Carles Wolterman, Marijtje Over-
duin,  Katy Olivia van Tergouw, Ro-

bert Tamboer, Peter Lichtenveldt, 
Madeleine Weel, Margriet Berger 
en anderen. Regie: Evert de Vries. 
De voorstellingen op vrijdag 27 
en zaterdag 28 september begin-
nen beide avonden om 20.15 uur. 
Het matinee op zondag 29 sep-
tember vangt om 15.00 uur aan, 
allen in het Noorddamcentrum, 
aan de Noorddammerweg 1 in 
Bovenkerk. De toegang is 12.50 
euro per persoon. Meer informa-
tie en kaarten via: www.toneel-
groeptobo.nl/binnenkort

Nieuwe verbindingen aangaan
AIR: Eigen Retour Vlucht
Aalsmeerderbrug - ‘Eigen Re-
tour Vlucht’ wil een eigentijdse 
‘omreisgids’ zijn voor bewoners 
van de regio Schiphol die hun le-
ven met de luchthaven willen on-
derzoeken. Aanleiding voor deze 
zoektocht is de vraag hoe je nieu-
we perspectieven kunt ontwikke-
len in het veld van alle verschil-
lende belangen en meningen van 
omwonenden en betrokken par-
tijen. Het project is gemaakt door 
een gezelschap wat volgens het 
principe van Artists in Residen-
ce heeft gewerkt, voor deze gele-
genheid kortweg ‘AIR’ genoemd. 
Het gaat hier om Jantine Hos, 
Marion van der Moolen, Nico-
le Mosch, Nanny Roed Lauridsen 
en Paul Bos, die enige tijd op Fort 
Rijsenhout hebben gewerkt aan 

een installatie. Het werk is door 
de verschillende achtergronden 
zeer divers in uitvoering, van fo-
tografie tot textiel, en van beel-
dende kunst tot muziek en tekst.  
‘Eigen Retour Vlucht’ gaat er over 
hoe je nieuwe verbindingen aan-
gaat, door het onbekende eigen 
te maken. Rode draad in alle wer-
ken is dat elke beweging vooruit 
weer terugkomt bij waar hij be-
gon. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom om het werk te be-
zoeken op zaterdag 14 septem-
ber en op zondag 22 septem-
ber van 13.00 tot 16.00 uur. Loca-
tie: Fort bij Aalsmeer (in de volks-
mond Fort Rijsenhout), Aalsmeer-
derdijk 460, Aalsmeerderbrug. 
Entree: 5 euro per persoon (als 
bijdrage in de onkosten).  





Vuurwerkshow-organisatoren Mike v/d Laarse en Ap Eigenhuis:

“We hebben heel veel 
complimenten gekregen”

Zoveel werk voor een show van 
een kleine dertig minuten, maar 
Mike en Ap vinden het de moeite 
waard en de vele positieve reac-
ties na afloop pept de twee orga-
nisatoren en de vele vrijwilligers 
weer helemaal op. “We hebben 
heel veel complimenten gekre-
gen. Ook fijn is het om te horen 
dat de trouwe sponsors nu reeds 
toegezegd hebben volgend jaar 
weer mee te willen werken en 
binnenkort ga ik om de tafel met 
nog enkele nieuwe sponsors. Ge-
weldig, zoveel positieve reacties.”

Als extraatje werd ook Ku-
delstaart bij de Loswal getrak-
teerd op ‘eigen vuurwerk’. Hier 
was grote waardering voor. “Frits 
en Jolanda van het vuurwerk 
hadden hier een hard hoofd in, 
maar ze waren in vorm. Heel tof.” 
De tweede locatie kostte meer 
werk voor de zogenaamde wa-
terploeg (de heren en dames die 
de boeien leggen en alles op het 
water regelen). “Jordy en Arnaud 
Stenhuis nemen dit op zich, al ve-
le jaren. Hun ploeg bestaat uit 19 
man en het verloopt altijd prima.” 

Blij zijn Mike en Ap ook met de 
gemeente. Alle medewerking is 
verleend om het verkeer en het 
parkeren goed te laten verlopen. 
“En ik heb de toezegging dat de 
gemeente ons de komende ja-
ren blijft faciliteren. Echt heel blij 
mee.” Het parkeren, de markering 
van de route en de inzet van ver-
keersregelaars heeft bijgedragen 
aan een goed verloop. Geen cha-
otische taferelen meer in de Horn-
meer. “Oké, het was nog druk qua 
parkeren, maar niet meer in de 
voortuinen en dubbel neergezet.” 
De parkeerterreinen bij de brand-
weerkazerne en bij de Waterlelie 
stonden geheel vol, het parkeer-
terrein bij FCA aan de Beethoven-
laan had nog ruimte over.. “Mis-
schien te ver lopen. We gaan nog 
evalueren.” 
De vuurwerkshow is vanaf het 
water en op het land door to-
taal zo’n 40.000 tot 45.000 men-

sen bekeken. Om een indruk te 
geven van de populariteit: Heel 
Aalsmeer plus de helft van bui-
tenaf. 
Dat de vuurwerkshow in 
Aalsmeer landelijke bekendheid 
geniet, werd afgelopen zater-
dagavond bevestigd. Voor Mike 
en Ap niet proosten op het suc-
ces van het evenement in de par-
tytent, maar in de watertoren in 
gesprek met de organisatie van 
het Brexit-feest in Wijk aan Zee. 
“Ze willen ook vuurwerk en had-
den gehoord dat Aalsmeer één 
van de mooiste shows van Neder-
land heeft. De onderhandelingen 
zijn al in een vergevorderd stadi-
um”, zegt Mike trots. Het mooi-
ste compliment van de avond wil 
hij tot slot nog even kwijt. “Kees 
Voortman zei tegen mij: ‘De vuur-
werkshow deed me aan een boek 
denken. Het was een verhaal. 
Er werd iedere keer een bladzij-
de omgeslagen. Rustige en hef-
tige momenten wisselden elkaar 
af’. Mooi, toch?” Vuur en Licht op 
het water gaat in 2020 zeker weer 
plaatsvinden, daar kan eenieder 
verzekerd van zijn. “Wij, Ap en ik, 
zijn al volop bezig voor volgend 
jaar”, besluit Mike en dat is toch 
wel heel fijn om te horen!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer -  Mike van der Laarse, al een groot aantal jaren samen 
met Ap Eigenhuis de organisator van Vuur en Licht op het Water, 
is tevreden. Moe, maar voldaan. Het vuurwerkspektakel afgelo-
pen zaterdag 7 september is perfect verlopen. Drie dagen is met 
een grote groep vrijwilligers gewerkt aan de opbouw van de show 
en alles weer achterlaten alsof er niets is gebeurd kost ook twee 
dagen werk. “We zijn nu weer klaar”, vertelt Mike maandag even 
na vijf uur in de middag. “Ik heb net de laatste prikkertjes van de 
bitterballen uit het gras geplukt”, grapt hij. 
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Dineren in wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart 
woensdag 18 september 
kunt u genieten van o.a. een 
meloen met ardennerham, 
stokbrood met kruidenboter, 
gebraden kiprollade met 
tutti frutti, champignon- 
roomsaus, tuinbonen met 
ham en kaassaus,
frisse komkommersalade,                                                                                    
aardappelkroketjes en een 
chocoladebavarois met 
advocaatsaus en slagroom 
naar keuze voor maar € 14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.

Dineren in wijkpunt 
Voor Elkaer in Kudelstaart 
vrijdag 20 september kunt 
u  genieten van een Chinese 
kippensoep, stokbrood met 
kruidenboter, een Indische 
rijsttafel met kipsaté, 
rendang,  kip kerrie,  babi 
pangang, loempia, sajoer 
boontjes, atjar, cassave 
kroepoek en  bananenijs met 
pisang ambonsaus en 
slagroom naar keuze voor 
maar € 14,-. 

U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979.

Prinsjesdag budget menu 
Op dinsdag 17 september 
is het Prinsjesdag. Op deze 
derde dinsdag in september 
begint het nieuwe werkjaar 
van de regering. En biedt de 
minister van Financiën de 
Miljoenennota en de Rijks-
begroting aan de Tweede 
Kamer aan. Wilt u ook samen 
met ons de troonrede bekij-
ken of groot scherm? U bent 
om 12 uur van harte welkom 
om deel te nemen aan ons 
budgetmenu voor maar 
€ 6,50. Aansluitend kunt 
u op groot scherm kijken 
naar de Koninklijke stoet 
vanaf Paleis Noordeinde en 
de troonrede!

Kleding verkoop
Op donderdag 19 
september is er een 
kledingverkoop van H en A 
Mode incl. een modeshow in 
Wijkpunt Voor Elkaer van 
10.00-15.00 uur. 

Activiteiten overzicht

Extra voordeel en extra inruilwaarde
The Big Event bij Opel 
Janssen Van Kouwen
Amstelland - The Big Event van 
Opel keert ook in de tweede 
helft van 2019 terug op de ka-
lender. Tijdens de dertiende edi-
tie van deze show (actieperiode 
9 tot en met 14 september) pro-
fi teren klanten van tijdelijk extra 
voordeel, zoals 2.000 euro extra 
inruilwaarde bovenop de Auto-
telex-inruilwaarde van de huidi-
ge auto (1.000 euro voor de Opel 
Karl, de nieuwe Corsa en de nieu-
we Astra). 
Behalve de extra inruilwaarde 
krijgen kopers van een nieuwe 
Opel personen- of bedrijfsauto 
voor 500 euro gratis brandstof en 
mogen ze kosteloos voor 250 eu-
ro aan Opel-accessoires aanschaf-
fen.
Omdat Opel dit jaar 120 jaar be-
staat profi teert iedere koper van 
een nieuwe Opel ook van de 
120-jaar deals bovenop de voor-
delen van The Big Event. Via 
www.opel.nl kunnen klanten een 
inruilwaardecheque aanvragen, 
die ze kunnen verzilveren tijdens 
de actieperiode als zij hun auto 
bij een erkende Opel-dealer in-
ruilen voor een nieuwe Opel. Vrij-

wel alle modellen van Opel doen 
mee, ook de bedrijfsauto’s.

Inruilwaarde verdubbelen
Ook deze editie is het mogelijk de 
extra inruilwaarde te verdubbe-
len. Tijdens de actieperiode looft 
Opel door trekking elke dag één 
taxatie uit die verdubbeling van 
de extra inruilwaarde oplevert. 
Om mee te dingen naar die ver-
dubbelde extra inruilwaarde kun-
nen klanten hun gegevens ach-
terlaten op www.opel.nl.

Bedrijfswagen deals 
In dezelfde week kunnen onder-
nemers profi teren van hoge kor-
tingen op de voorraad bedrijfs-
wagens. Met een korting van 
3.426 euro is de nieuwe Opel 
Combo aan te schaff en vanaf 
12.500 euro en met 5.271 euro 
korting is de nieuwe Opel Vivaro 
er vanaf 18.850 euro. Op de spe-
ciale showlocatie in Amsterdam 
Zuidoost worden de eerste vijftig 
taxaties beloond met een BonFire 
barbecue. Meer informatie is te 
vinden op www.janssenvankou-
wen.nl. 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 september
Proefvaartdagen bij 
Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Op vrijdag 13 en za-
terdag 14 september organiseert 
Jachthaven Poelgeest proefvaart-
dagen met de boten van Anta-
ris, Maril en Maxima. Op de proef-
vaartdagen is het mogelijk vrij-
blijvend kennis te maken met de-
ze sloepen en tenders. Poelgeest 
staat al jaren bekend vanwe-
ge de super luxe Antaris en Ma-
ril sloepen en heeft haar assorti-
ment succesvol uitgebreid met 
de Maxima tenders.
De sloepen en tenders van Maxi-
ma worden geleverd met Hon-
da buitenboordmotoren en Ve-
tus dieselmotoren in afmetingen 
van 4,85 tot 7,30 meter. Deze bo-
ten onderscheiden zich in com-
fort en gebruiksgemak voor een 
zeer scherpe prijs.
Van de Friese sloepenbouwer 
Maril ligt de 7Nxt klaar voor een 
proefvaart. De 7Nxt is de gro-
tere broer van de veel geziene 
6Nxt. Beide modellen zijn uiter-
mate populair en combineren ei-
gentijdse lijnen met een klassie-
ke en elegante vormgeving. Deze 

Marils kunnen ook volledig elek-
trisch geleverd worden. Tijdens 
de proefvaartdagen is er een Ma-
ril 6Nxt elektro beschikbaar voor 
demonstraties. Naast de nieuwe 
Maril liggen ook de immens po-
pulaire Antaris Fifty5 en Sixty6 
klaar voor een proefvaart. Met 
deze vernieuwende modellen 
heeft Antaris zeer veel succes. Al 
zes jaar achtereen is de maximale 
productie gedraaid.
In de maand september is het 
nog mogelijk om een model 2020 
te bestellen voor de prijs van 
2019 tegen aantrekkelijke voor-
waarden. Ook zijn diverse de-
monstratiemodellen zeer scherp 
geprijsd.
Ook eens kennis maken met deze 
prachtige boten van Nederland-
se bodem? Kom dan langs op het 
Proefvaartweekend. De vloot ligt 
klaar op vrijdag 13 en zaterdag 
14 september van 10.00 tot 17.00 
uur bij Jachthaven Poelgeest aan 
de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegst-
geest. Meer informatie is ook te 
vinden via www.poelgeest.nl. Mentor Bob IJpelaar over 

Zaai: “Blijf altijd kritisch”
Aalsmeer - Bob IJpelaar direc-
teur van Van Vliet Logistics & Load 
Carrïer Services was vorig seizoen 
één van de mentoren van de ge-
slaagde mentor-panelavond. On-
danks zijn vakantie was hij toch 
bereid om een aantal vragen te 
beantwoorden. 

Had u vroeger ook graag 
gebruik gemaakt van ZAAI? 
“Ik heb vroeger geen gebruik 
kunnen maken van ZAAI, omdat 
ik nooit van het bestaan wist. Ik 
vind het een heel mooi initiatief 
voor aankomende- en starten-
de ondernemers. Ik heb alles met 
vallen en opstaan moeten leren 
in de praktijk. Het ondernemen 
brengt een enorme verantwoor-
delijkheid met zich mee, waarbij 
het goed is als je back-up hebt of 
op iemand terug kan vallen. On-
dernemer is niet iets wat je bent 
van 0.8.00 tot 17.00 uur. Onderne-
mer zijn ben je 24/7 en het brengt 
dagelijks leuke en ook complexe 
uitdagingen met zich mee. Het is 
dan ook goed dat Zaailingen te-
rug kunnen vallen op mentoren 
en anderen Zaailingen.”

Wanneer u een nieuwe werknemer 
nodig heeft zou u dan ook de 
voorkeur geven aan een Zaailing? 
“Ik zou de voorkeur geven aan 
een Zaailing boven een ‘gewone’ 
sollicitant. Wij zijn als bedrijf da-
gelijks wereldwijd zaken aan het 
doen en dat vergt ook onderne-
mend denken. Zaailingen heb-
ben bewezen deze mentaliteit in 
huis te hebben.”

Wat zijn uw adviezen voor 
Zaailingen? 
“Mijn advies is: Blijf altijd kritisch 

en verbeter jezelf en je organisa-
tie voortdurend! Prioriteer je kan-
sen en ga ervoor zorg voor balans 
in werk en privé! De wereld ver-
andert continue, blijf naar de toe-
komst kijken en zoek jouw kan-
sen en bedreigingen waarop je 
kunt anticiperen! Denk mee met 
jouw klanten, zorg dat ze vertrou-
wen in je krijgen en houden! In-
vesteer in het bedrijf en mede-
werkers, vergeet jezelf niet! Zorg 
dat je altijd een helikopterview 
blijft houden en verzaak niet in 
details! Laat onnozele bezighe-
den niet ontaarden in werkzaam-
heden! Leer van anderen en ver-
beter jezelf en tot slot: Reken je 
nooit rijk, je kan pas de dag roe-
men als het avond is.” 

Wat zou ZAAI nog kunnen 
verbeteren? 
“ZAAI is een mooi initiatief maar 
wat ik als ondernemer mis in al-
gemeenheid is een basis-data-
base van alle Zaailingen en Zaai-
bedrijven van nu en voorheen. 
Waarom? Om hen een kans te ge-
ven. Als bedrijf besteden wij veel 
uit en huren ook externen in. Het 
zou natuurlijk geweldig zijn als je 
kunt putten uit een database of 
platform waarop je als onderne-
mer makkelijk een Zaailing kunt 
benaderen en mogelijk tot zaken 
kunt komen.”
Tot 1 oktober kunnen startende 
ondernemers zich nog inschrij-
ven voor het ZAAI coachtraject 
editie vier. Wil je eerst meer we-
ten over dit project voor starten-
de ondernemers? Neem dan con-
tact op met Kirsten Verhoef (pro-
ject organisator) via 0297- 366182 
of via kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon 

2e Plaats op NK palingroken 
voor Dirk en Anneke Eveleens
Regio - Palingrokerij Dirk en An-
neke Eveleens in Burgerveen doet 
jaarlijks mee met het Nederlands 
kampioenschap Palingroken in 
Kortenhoef op de eerste zater-
dag van september. Ook afgelo-
pen zaterdag was de Palingroke-
rij aan de Ringvaart van de partij 
en met succes, de tweede plaats 
is behaald! Dit jaar waren er 122 
deelnemers. Na de inschrijving en 
het uitdelen van de wedstrijdpa-
ling gaat om 12.00 uur de bel en 

mogen de deelnemers gaan ‘ro-
ken’. Iedere deelnemer krijgt zes 
palingen, schoongemaakt en ge-
pekeld. De gerookte paling moet 
vervolgens voor 15.00 uur inge-
leverd zijn bij de jury welke ieder 
jaar bestaat uit een team van vier 
personen. 
Om 17.00 uur werd de uitslag be-
kend gemaakt. Feest bij Dirk en 
Anneke Eveleens, want zij moch-
ten zilver in ontvangst nemen. 
Gefeliciteerd!

Diverse artikelen voor spaarkaarten
Druk bij braderie-kraam 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Traditiegetrouw was 
er ook dit jaar weer een kraam 
van de Vereniging van Aalsmeer-
se Bloemenzegelwinkeliers te 
vinden op de braderie, op het ver-
trouwde plekje in de Dorpsstraat. 
Jammer van de regen, die sommi-
ge artikelen een wat verfomfaaid 
uiterlijk bezorgde. Maar dat weer-
hield trouwe spaarders er niet 
van om de kraam te bezoeken. Al 
voor 10.00 uur stonden er spaar-
ders bij de kraam. Bijna alle leden 
van de vereniging hadden er met 
elkaar weer voor gezorgd dat de 
kraam vol lag met aantrekkelijke 
aanbiedingen. Voor slechts één 
of twee spaarkaarten waren er ar-
tikelen die alleen op de kraam te 
koop waren, dus niet voor geld 
maar met een spaarkaart volge-
plakt met bloemenzegels (waar-
de 2 euro). Natuurlijk ontbrak het 
doosje bonbons niet. Voor diver-
se andere zaken was er een bon, 
zoals voor de gegrilde kip, een 
portie kabeljauw in pepersaus of 
een foto op canvas. Er was heer-
lijke bodylotion, een ledlamp-
je, appeltaart en ook de zilveren 
oorbelletjes en gezellige plantjes 
ontbraken niet. Het moge duide-
lijk zijn: het loont de moeite om 
bloemenzegels te sparen en te 
bewaren voor leuke aanbiedin-
gen volgend jaar op de braderie. 
Maar u kunt ze natuurlijk ook ge-
bruiken om in de loop van het he-
le jaar een aankoop te doen bij 
één van winkeliers van de vereni-
ging. Bij welke winkeliers u bloe-
menzegels krijgt en kunt beste-
den staat op de achterkant van 
de spaarkaart. Bovendien maakt 
u met inlevering van de spaar-
kaarten kans op het winnen van 
mooie prijzen, want alle spaar-
kaarten die dit jaar zijn ingele-
verd doen weer mee met de gro-
te actie aan het eind van het jaar, 
met als hoofdprijs: een Kia Pican-
to, dit in samenwerking met auto-

bedrijf Vaneman. Maar ook diver-
se andere mooie prijzen worden 
er dan verloot. De tweede prijs 
is een waardebon van 750 eu-
ro te besteden bij Etos Wind aan 
de Ophelialaan en de derde prijs 
is een waardebon van 500 euro 
te besteden bij Volendammer Vis-
handel Veerman, ook aan de Op-
helialaan. Slechts één volgeplak-
te spaarkaart kan al voldoende 
zijn om een leuke prijs te winnen, 
want alle leden van de vereniging 
stellen een artikel beschikbaar.
Afgelopen zaterdag was het in 
ieder geval een drukte van be-
lang bij de kraam en veel trou-
we spaarders hebben van de ge-
legenheid gebruik gemaakt om 
een leuke aanbieding voor hun 
volgeplakte spaarkaarten te be-
machtigen. Dit jaar bestaat de 
vereniging 65 jaar en bloemen-
de zegel is nog springlevend, ge-
tuige het feit dat de vereniging 
(deels) het vuurwerkspektakel 
Vuur en Licht heeft gesponsord. 
Een waardige afsluiting van deze 
braderiedag! Dus: Vraag om bloe-
menzegels u heeft er recht op.

Mappie en Marjolein bij de kraam 
van de Bloemenzegelwinkeliers.

Komende tijd verzekerd van transport
Bestelbus van Celieplant 
voor Voedselbank
Aalsmeer - Iedere donderdag-
ochtend haalt de Voedselbank 
een groot aantal verse produc-
ten op bij verschillende lokale le-
veranciers. 
Vanaf deze week wordt hiervoor 
de bestelbus gebruikt die be-
schikbaar is gesteld door Celie-

plant B.V. uit Aalsmeer. Directeur 
Peter Janmaat: “Wij ondersteu-
nen het initiatief van de Voedsel-
bank van harte, het is belangrijk 
dat iedereen gezonde voeding 
tot zijn/haar beschikking heeft. 
Daarnaast gaat de Voedselbank 
voedselverspilling tegen en dat 

Peter Janmaat (Celieplant) en Koos Koelewijn (Voorzitter Voedselbank).

is weer goed voor het milieu. Wij 
steunen graag lokale doelen om-
dat je gericht ziet waar je steun 
terecht komt.” 
Koos Koelewijn (Voorzitter Voed-
selbank) en Peter Janmaat (Di-
recteur Celieplant) tekenden op 

4 september de gebruikersover-
eenkomst waardoor de Voedsel-
bank Aalsmeer de komende tijd 
verzekerd is van transport en zo 
haar basispakketten kan blijven 
aanvullen met lokale, verse pro-
ducten.
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1. Molenvlietweg 
De Molenvlietweg - die de Middenweg straks behalve met de Zwarteweg ook verbindt met 
de Aalsmeerderweg – wordt op termijn een belangrijk onderdeel van de lokale 
verkeersstructuur. 
Bij de toekoms�ge aanslui�ng op de Aalsmeerderweg wordt een rotonde aangelegd. Voor 
een deel van de nieuwe Molenvlietweg moet een omgevingsvergunning in afwijking van 
het bestemmingsplan worden verleend. De ontwerp omgevingsvergunning wordt in 2019 
ter visie gelegd, nadat alle onderzoeken voor de vergunning zijn afgerond. De nieuwe 
Molenvlietweg wordt in twee fasen aangelegd, waarbij eerst het wegvak vanaf de 
Middenweg inclusief rotonde tot aan de toegang naar een nieuw deel van Green Park 
Aalsmeer (‘deelgebied 3’) wordt aangelegd. Deze werkzaamheden starten binnenkort. In 
2020 wordt de verharding van dit eerste deel aangebracht. Omdat het een nieuwe weg 
betre�, zal er weinig overlast zijn voor het verkeer. Voor de aanleg van de rotonde met de 
Aalsmeerderweg (in 2021) zijn omleidingen noodzakelijk. De gehele weg is volgens 
planning eind 2021 gereed.

5. Legmeerdijk 
De Legmeerdijk hee� op delen een nieuw wegdek gekregen en de aanslui�ng met de 
Machineweg is aangepast. Het verkeer vanaf de Machineweg rich�ng Amstelveen wordt 
eerst naar de rotonde met de Japanlaan geleid, om vervolgens op de rotonde de rich�ng 
naar Amstelveen te kiezen. Verder is de rotonde met de Snoekbaarsstraat aangepast, 
waarbij fietsers voorrang hebben gekregen. Ook is er een vernieuwde bushalte gekomen 
bij de Hornweg (voor buslijn 357/358) met nieuwe fietsenstallingen. 
In de komende jaren komt er nog een nieuwe halte bij ter hoogte van de distribu�egang 
van Royal FloraHolland (vlakbij de hoofdingang). De haltes aan weerszijde van de 
Legmeerdijk worden bereikbaar via een loopbrug over de weg. Bij deze loopbrug komen 
aan beide zijden een trap en li�. Deze halte is nodig om buslijn 357/358 sneller te maken 
en het toekoms�ge bloemenexperience center FloriWorld goed bereikbaar te maken met 
openbaar vervoer. De drie bestaande bushaltes op het veilingterrein komen te vervallen, 
zodra deze halte klaar is.

7. Oosteinderweg
Op 9 september is de gemeente gestart met reconstruc�ewerkzaamheden aan de Oosteinderweg 
tussen de Jac. Takkade en de Noordpolderweg. Ook worden het parkeerterrein en de bestra�ng 
langs de Jac. Takkade tot aan het zwembad gereconstrueerd en komt er een nieuwe beschoeiing 
langs de Oosteinderweg tussen de Jac. Takkade en huisnummer 523. Volgens planning zijn deze 
werkzaamheden begin november klaar. Als eerste start aannemer KWS met het aanleggen van 
het tro�oir en de parkeerstrook. Deze werkzaamheden duren tot 27 september. Aansluitend 
wordt op 27 september vanaf 20.00 uur tot 29 september 20.00 uur (met eventuele uitloop tot 
30 september 05.00 uur) gestart met de asfaltwerkzaamheden. Dit gedeelte van de Oosteinder-
weg is dan afgesloten. Gelijk�jdig wordt het gedeelte van de Jac. Takkade tot aan het zwembad 
van nieuwe bestra�ng en asfalt voorzien. Dit deel is dan ook volledig afgesloten. Het verkeer 
wordt uitsluitend toegelaten vanuit één rich�ng: vanaf de Jac. Takkade naar de Noordpolderweg/ 
Schinkeldijkje. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd. 
Voor meer info: www.aalsmeer.nl/werkinuitvoering.

 9. Verbeteringen openbaar vervoer 
De routes van buslijnen 357/358 en 171 worden aangepast. De bedoeling is snellere verbindingen 
te realiseren, die goed met elkaar zijn verknoopt. Er komt een snelle busverbinding (HOV 
Legmeerdijk) tussen Kudelstaart, Aalsmeer en Amstelveen. De R-net buslijnen 357 en 358 (tussen 
Kudelstaart en Amsterdam - Zuid) rijden nu nog over het terrein van Royal FloraHolland. Deze 
gaan in de nieuwe situa�e over de Burgemeester Kasteleinweg en de Legmeerdijk rijden. Er komt 
een nieuwe halte ter hoogte van de distribu�egang van Royal FloraHolland (zie Legmeerdijk). 
De route in de woonkern van Aalsmeer is nog onderwerp van nader overleg en de exacte loca�e 
van de haltes in Aalsmeer-Oost worden nog bepaald in overleg met de Vervoersregio Amsterdam, 
Connexxion en Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling. De werkzaamheden worden in 2021 
uitgevoerd en zijn volgens planning eind 2022 gereed.

2. Middenweg 
De nieuwe Middenweg wordt aangelegd om de bestaande woonlinten, zoals de Hornweg 
en de Aalsmeerderweg, te ontlasten van het doorgaande verkeer en om bedrijventerrein 
Green Park Aalsmeer ook vanaf de oostzijde direct te ontsluiten op de N201. 
De Middenweg wordt de belangrijkste verbinding tussen Aalsmeer Oost en Aalsmeer 
Centrum. De nieuwe Middenweg wordt een rechte weg vanaf de Machineweg tot aan de 
Molenvlietweg met daarnaast bomen en een brede watergang. Bus 171 krijgt een halte op 
de Middenweg ter hoogte van het toekoms�ge hotel (bij het tanksta�on).
De weg wordt in fases aangelegd. Dit jaar wordt gestart met de aanleg van het gedeelte 
vanaf de aanslui�ng op de Braziliëlaan tot aan de twee aanslui�ngen op de N201 
(‘Middenweg Oost’). Ook worden een rotonde plus een duikerbrug aangelegd bij de 
aanslui�ngen van de Middenweg op de N201. Volgens de planning is de gehele 
Middenweg medio 2023 gereed. Het verkeer wordt zoveel mogelijk langs de werkzaam-
heden geleid om overlast tot een minimum te beperken. De bedrijven aan de Middenweg 
blijven te allen �jde bereikbaar.
 

3. Burgemeester Hoffscholteweg 
De Burgemeester Hoffscholteweg wordt een tweebaansontslui�ngsweg tussen de 
Burgemeester Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg. Het eerste gedeelte vanaf de 
Burgemeester Kasteleinweg is al gereed, het deel vanaf de Aalsmeerderweg is voorbelast. 
Binnenkort wordt gestart met het deel tot aan het Spoorlijnpad. Als de kabels en leidingen 
zijn verplaatst, kan de Spoordijk (bij het Spoorlijnpad) gedeeltelijk worden weggegraven en 
verlaagd. Na de voorbelas�ng kan de verharding van de Burgemeester Hoffscholteweg 
worden aangebracht. De gehele weg is volgens planning in 2021 klaar.

Burgem
eester
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4. Machineweg
Op een aantal wegvakken van de Machineweg is groot onderhoud nodig, zoals tussen de 
Japanlaan en de Hornweg. Ook wordt hier een voetpad aangelegd. 
De gemeenteraad hee� een mo�e aangenomen om de kruising met de Catharina
-Amalialaan en de Middenweg veiliger te maken. Er wordt onder andere gekeken naar de 
mogelijkheden voor een rotonde. Verder is het de bedoeling de kruising Hornweg - 
Machineweg anders vorm te geven, zodat weggebruikers straks de lokale hoofdstructuur 
volgen. 
De ingang voor auto’s naar sporthal De Bloemhof loopt straks niet meer via de Hornweg. 
Het terrein wordt dan ontsloten vanaf de Braziliëlaan. Dit zal de kruising Hornweg – 
Machineweg ontlasten. De oude ingang blij� wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers. 
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar een verkeersveiliger inrich�ng van de kruising 
Aalsmeerderweg – Machineweg, waarbij rekening wordt gehouden met woningbouw in 
Aalsmeer Oost. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De planning moet nog 
nader worden bepaald. Ook moeten de financiële, technische en maatschappelijke 
haalbaarheid worden onderzocht.

AALSMEER TIMMERT AAN DE WEG
Aankomende jaren investeren de gemeente, provincie, Vervoersregio Amsterdam, Royal 
FloraHolland, Branchevereniging voor de groothandel in bloemen en planten (VGB) en 
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling volop in de lokale infrastructuur en betere 
regionale bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 
Wethouder Robert van Rijn: “Komende jaren 
gaat onze gemeente op de schop. Deze maatre-
gelen zijn nodig om de bereikbaarheid van 
Aalsmeer nu en in de toekomst te garanderen. 
Ook worden op deze manier de verschillende 
delen van Aalsmeer met elkaar verbonden en 
verbetert de verkeersveiligheid. Zo dragen we bij 
aan een toekomstbestendige gemeente binnen 
deze drukke metropoolregio.” 

6. Ongestoord Logis�eke Verbinding  
Er wordt een snelle verbinding voor het vrachtverkeer aangelegd tussen Schiphol en Royal 
FloraHolland, de zogeheten Ongestoord Logis�eke Verbinding (OLV). Via deze weg kan het 
vrachtverkeer straks rechtstreeks van de marktplaats naar de N201 rijden en wordt het 
omliggende wegennet ontlast. 
Er komt straks een ‘OLV-ingang’, een uitvoegstrook langs de Legmeerdijk met een tweede ingang 
naar het veilingterrein en een ‘OLV-uitgang’, een uitgang aan de achterzijde van het veilingterrein. 
Deze loopt via een nog aan te leggen onderdoorgang onder de Hornweg naar de Middenweg en 
vandaar naar de N201. In het najaar 
worden omwonenden nader geïnformeerd 
over de werkzaamheden en gevraagd mee 
te denken over de inrich�ng van de 
openbare ruimte naast de onderdoorgang. 
De bouw van de onderdoorgang start naar 
verwach�ng begin 2021. Voorafgaand 
vinden voorbereidende werkzaamheden 
plaats, zoals het verleggen van kabels en 
leidingen. Naar verwach�ng is de OLV eind 
2022 klaar. 

8. Burgemeester Kasteleinweg
De Burgemeester Kasteleinweg wordt vanaf 2020 opnieuw ingericht. De weg wordt een twee-
baansweg voor lokaal bestemmingsverkeer met veel ruimte voor fiets- en voetpaden en een 
aparte busbaan tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid. De officiële naam van dit project is HOVASZ, 
o�ewel Hoogwaardige openbaar vervoer verbinding Aalsmeer – Schiphol-Zuid. De kruisingen 
worden vervangen door rotondes, waarbij fietsers en voetgangers voorrang krijgen op het 
gemotoriseerde verkeer. De bus rijdt op deze rotondes recht door de rotonde heen. Behalve op 
de rotonde bij de Zwarteweg, daar rijdt de bus met het verkeer mee, om zo de verkeersveiligheid 
voor scholieren zo groot mogelijk te maken. Vooruitlopend op de uitvoering van de defini�eve 
rotonde (medio 2020) is deze zomer een 
veilige oversteek voor scholieren van het 
IKC Triade aangelegd bij de Zwarteweg. 
Aannemer Dura Vermeer zorgt ervoor dat 
het verkeer �jdens de werkzaamheden zo 
min mogelijk hinder ondervindt. Waar 
mogelijk wordt het verkeer langs de 
werkzaamheden geleid. De werkzaam-
heden zijn naar verwach�ng eind 2021 
afgerond. In oktober of november van dit 
jaar vindt een algemene informa�eavond 
plaats. 
Voor meer info: www.hovasz.nl.

Zwarteweg
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Braderie Centrum: Af een 
toe regen, maar gezellig

Aalsmeer - Gezellig en druk was 
het zaterdag 7 september tij-
dens de braderie in de straten in 
het Centrum. De bezoekers en 
de standhouders moesten he-
laas wel enkele flinke regenbui-
en trotseren. Net voor aanvang 
om 10.00 uur kwam het water in 
flinke hoeveelheden naar bene-
den en rond twee en om vier uur 
moest opnieuw geschuild wor-
den bij de kramen om niet nat ge-
regend te worden. Gelukkig wa-
ren alle winkels ook open en hier 
werd tijdens de buien flink ge-
bruik van gemaakt. Gezellig even 
een rondje binnen en kennis ma-

ken met het aanbod. De brade-
rie in de Zijd-, Dorps- en School-
straat trakteerde op een geva-
rieerd assortiment, van puzzels, 
muziekinstrumenten, boeken en 
kunstwerken tot kleding, siera-
den en tassen. Aan de innerlijke 
mens was ook ruimschoots ge-
dacht. Heerlijke aardbeien, ijs om 
te smullen en allerlei hartige lek-
kernijen en verfrissende drankjes 
op het tot foodplein omgetover-
de Molenplein. Ook diverse ver-
enigingen en stichtingen gaven 
acte de présence. Bij SPIE kon een 
opdracht ‘gespot’ worden voor 
de Pramenrace en leuke hebbe-
dingetjes gekocht worden, met 
leden van de schaakvereniging 
kon een ‘potje’ geschaakt wor-
den, bij de Tiflo hingen de marsh-
mallows boven het vuur en onder 
andere de atletiekvereniging ver-
kocht stukjes ‘oude atletiekbaan’ 
om gelden bijeen te vergaren 
voor het nieuw te bouwen club-
huis bij de onlangs gerenoveerde 
atletiekbaan. Al met al een leuke, 
maar ietwat natte start, van feest-
maand september in Aalsmeer.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Niet drie reiskoffers, maar drie cheques”

Prijs in Postcode Loterij 
voor 12 Aalsmeerders 
Aalsmeer - Een grote verrassing 
voor 12 deelnemers van de Postco-
de Loterij in Aalsmeer. Op hun post-
code 1432 EH (Kerkweg) is de Post-
code Straatprijs gevallen in de au-
gustustrekking van de Postcode Lo-
terij. De Postcode Loterij verraste de 
gelukkige winnaars afgelopen dins-
dag 10 september met de beken-
de gouden envelop. In de maand 
september wordt elke werkdag 
een Postcode Straatprijs bekend-
gemaakt. Er zijn twee prijzen van 
75.000 euro gewonnen, één van 
50.000 euro, acht van 25.000 euro 
en één van 12.500 euro. Onder de 
winnaars van deze Straatprijs is te-
vens een auto verloot.
 
“Echt niet verwacht”
Stella (53) wint 75.000 euro én de 
gloednieuwe BMW: “Ik ben nog in 
shock van dit nieuws! Ik heb drie 
loten en dacht dat ik hooguit drie 
Postcode Loterij-reiskoffers gewon-
nen had. Maar 3 x 25.000 euro had 
ik echt niet verwacht! Mijn vriend 
Bert en ik hebben net een appar-
tement gekocht. Dankzij dit be-
drag kunnen we daar nu plafond-
hoge deuren in plaatsen. Daar zit 
een aardig prijskaartje aan. Dit be-
drag komt als geroepen!”
 

Naar Indonesië
Jeanette (51) wint 25.000 euro 
en heeft al mooie plannen met 
het bedrag: “Wat een feestje! Op-
eens vulde de straat zich met ro-
de Postcode Loterij-jasjes en een 
rode auto. Wat een verrassing dat 
ze opeens ook bij ons aanbelden! 
Hiervan gaan we met onze twee 
meiden naar Indonesië. Dat is een 
reis die we altijd nog eens wilden 
maken. Vanavond, als iedereen 
weer een beetje is geland van dit 
nieuws, gaan we met elkaar kij-
ken wanneer we gaan. Ook met 
de buren zullen we er zeker nog 
een wijntje op drinken!”

Elke werkdag een Straatprijs
In de maand september maakt 
de Postcode Loterij extra veel 
deelnemers blij met de Postco-
de Straatprijs. Naast de vijf regu-
liere Straatprijzen die de Postco-
de Loterij in september uitreikt, 
worden deze maand nog eens 
twintig extra Straatprijzen uitge-
reikt. De meeste winnaars ont-
vangen 25.000 euro per lot, om-
dat zij met de Straatprijs Verdub-
belaar meespelen. Anders is het 
winnende bedrag 12.500 euro 
per lot. 

Jeanette (rechts) wordt verrast door de Postcode Loterij met de Postcode 
Straatprijs-cheque. Fotocredits: Roy Beusker

Stella en haar vriend Bert uit Aalsmeer worden verrast door de Postco-
de Loterij met de Postcode Straatprijs-cheque én een gloednieuwe BMW.
 

Zomeractie De Osdorper geslaagd
Waardebonnen uitgereikt 
aan winnaars kaasactie
Aalsmeer - Vanaf de heropening 
van De Osdorper konden klanten 
meedoen aan de grote zomerac-
tie: Raad het gewicht van de Boe-
ren Jumbokaas. Tot eind augus-
tus kon een gokje gewaagd wor-
den en vele klanten deden dit 
dan ook. Het gewicht van de kaas 
was 53,5 kilogram. Het juiste ge-

wicht is uiteindelijk niet geraden, 
maar de drie deelnemers die het 
dichtst bij dit gewicht in de buurt 
kwamen, mochten afgelopen 
vrijdag 6 september een waar-
debon in ontvangst nemen. Het 
team van De Osdorper dankt alle 
deelnemers aan de actie en felici-
teert de drie prijswinnaars.

Poster van watertoren nog af te halen
Feestje tijdens braderie 
bij Total Copy Service
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag vond de befaamde Feest-
week braderie weer plaats in het 
Centrum. Ondanks het wisselen-
de weer was het ook zeker een 
feestje bij Total Copy Aalsmeer. In 
de advertentie van vorige week 
stond dat Total Copy Service uit 
ging delen en dat is gedaan. Meer 
dan 200 klanten hebben een be-
zoek gebracht aan de winkel. Bij 
de kraam mochten kinderen zelf 
een button maken en kregen een 
tekensetje met een mooie kleur-
plaat mee naar huis. Deze teke-
ning kan weer ingeleverd worden 
en de kinderen maken kans op 
een leuke prijs. Maar ook de vol-
wassenen werden getrakteerd op 
diverse presentjes ,zoals een door 
Total Copy Service gedrukte pos-
ter met een foto van de waterto-
ren, gefotografeerd door Kick Fo-
tografie, en een Total Copy Ser-
vice notitieboekje met pen, speci-
aal geproduceerd voor deze dag.
 
Grootformaat printer
Ook werd de nieuw grootformaat 
printer geïntroduceerd waar met 
hoge resolutie groot formaat pos-
ters ,zoals de foto van de Waterto-
ren, mee geprint kunnen worden.  
Ook Bouwtekeningen in drie ver-

schillende formaten, A2, A1 en 
A0 kunnen geprint worden. In de 
ochtend gebracht en eind van de 
middag weer ophalen!
 
Cashback Kaart
Als klap op de vuurpijl werden de 
klanten ook nog verblijd door In-
grid Claassen met de Total Copy 
Cashback Kaart. Een gratis klan-
tenkaart waarbij de gebruikers 
2% korting (Cashback en Shop-
pingpoints) ontvangen op al hun 
aankopen bij Total Copy Service! 
Deze kaart is niet alleen in de win-
kels in Aalsmeer en Amsterdam te 
gebruiken, maar meer ook in an-
dere plaatsen in Nederland. Daar-
naast kan er ook met Cashback 
geshopt worden bij circa 950 on-
line winkels. De klantenkaart is 
ook actief in 49 andere landen 
wereldwijd en meer dan 140.000 
kortingspartners zijn aangeslo-
ten. Ook interesse in de klanten-
kaart met vele voordelen? Kom 
gezellig even langs in Aalsmeer 
of Amsterdam. De medewerkers 
van Total Copy Service vertellen 
er graag meer over.
En diegenen die nog geen poster 
hebben van de watertoren, kun-
nen deze ook in de winkels opha-
len, maar op is op!

Nieuw en onderscheidend
Stones Makelaars doet 
alleen aankopen!
Aalsmeer - Per medio augustus 
is Aalsmeer een nieuw en onder-
scheidend makelaarskantoor rij-
ker. Stones BV, actief in Amster-
dam Zuidwest (Aalsmeer, Hoofd-
dorp, Amstelveen en de omlig-
gende gemeenten) richt zich, in 
tegenstelling tot de bestaande 
makelaars in dit werkgebied, en-
kel op de áánkoop van woningen 
en dat maakt dit kantoor anders 
dan de anderen. Makelaar Frans 
Huijbregts: “Gedurende mijn ma-
kelaarsopleiding (K-RMT) en tij-
dens mijn werkzaamheden in 
het onroerend goed en bij een 
makelaarskantoor constateerde 
ik dat de meeste collega’s in de-
ze regio zich voornamelijk rich-
ten op de vérkoop van woningen 
met de aankoop hiervan en vaak 
een afgeleide (je verkoopt mijn 
huis, wil je me dan ook bijstaan 
bij de aankoop van mijn volgen-
de woning?). Niet onlogisch, want 
slechts 20% van de woningen 
wordt momenteel aangekocht 
met een aankoopmakelaar, hoe-
wel in de grote steden dit percen-
tage met 40% wel hoger ligt. Dit 
met name vanwege de schaars-
te en de complexiteit van de vaak 
oudere woningen en de wette-
lijke regelgeving.” Stones is ech-
ter van mening dat de aankoop 
van een woning ook nadrukke-
lijk focus verdient, een die er in 
dit werkgebied nog nauwelijks 
is. “Slechts 20% koopt dus met 
aankoopmakelaar, dat is opval-
lend. Deels komt het doordat ko-
pers niet op de hoogte zijn van de 
werkzaamheden en de noodzaak, 
deels ook omdat ze opzien te-
gen de courtage”, aldus Huijbreg-
ts. “In beide argumenten is nog 
veel te winnen. We zetten via so-
cial media en advertising behoor-
lijk in op het meer bekender ma-
ken van de werkzaamheden van 

aankoopmakelaars. De algeme-
ne gedachte is nog steeds dat de 
aankoopmakelaar geld kost voor 
‘iets dat je zelf ook kunt’ en dat 
hij of zij in ieder geval zijn eigen 
courtage moet zien terug te ver-
dienen. Maar diens toegevoeg-
de waarde is niet enkel in geld uit 
te drukken: ook gemoedsrust en 
comfort kan belangrijk zijn.” Na-
tuurlijk probeert de makelaar de 
aankoopprijs zo scherp moge-
lijk te krijgen maar houdt hij ook 
de andere wensen van zijn cli-
ent in het achterhoofd (leverda-
tum, verbouwingskosten, enz.) 
en heeft hij - vanuit zijn experti-
se - meer zicht op juridische en 
bouwkundige zaken die de aan-
koop behoorlijk gecompliceerd 
kunnen maken. Denk hierbij aan 
asbest, recht van opstal of over-
pad, bestemmingsplannen, finan-
cieringsvoorbehoud en nog veel 
meer. “Wij vinden het wonderlijk 
dat mensen een investering van 
letterlijk honderdduizenden eu-
ro’s doen, vaak zonder of met be-
perkte aankoopkennis, want hoe 
vaak koopt de gemiddelde per-
soon in zijn of haar leven nou 
een woning. Met alle risico’s van 
dien.” Verder kan een aankoopma-
kelaar natuurlijk ook je gewens-
te woning zoeken. “Wij hebben – 
vanuit ons netwerk - vaak kennis 
van woningen die nog niet op de 
markt zijn en dus nog niet op Fun-
da staan. Via een aankoopmake-
laar kun je dus soms ‘voor de troe-
pen uit’ je droomwoning vinden”, 
vervolgt Frans Huijbregts. “En dat 
is een groot voordeel ten opzich-
te van je eigen zoektocht.” 
Voor meer informatie heeft Sto-
nes een uitgebreide website 
(www.stones.nu) met email- en 
chatfunctie. Telefonisch is Stones 
Aankoopmakelaars bereikbaar via 
0297-268628 of 06-55343141
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Bloemen en kopie trouwakte van de burgemeester

Al en Jo Maarse zestig 
jaar getrouwd

Aalsmeer - Afgelopen maandag 9 
september waren Al (officieel Al-
ly Jan) en zijn vrouw Jo (geboren 
als Johanna Roggeveen) Maar-
se zestig jaar getrouwd. Vanwe-
ge dit heuglijke feit bracht bur-
gemeester Guido Oude Kotte het 
echtpaar een bezoek. Het boe-
ket bloemen namens de gemeen-
te kan er nog wel bij in de woon-
kamer die al vol staat met fleuri-
ge boeketten en tientallen wens-
kaarten. Ook de kopie van de 

trouwakte wordt overhandigd. 
De burgemeester heeft de ambts-
keten om en vertelt meteen een 
verhaal over het bijzondere sie-
raad dat bij officiële gelegenhe-
den gebruikt wordt. Drie van de 
vier dochters schenken koffie en 
snijden taart aan. Hun enige zoon 
woont in ‘Ons Tweede Thuis’, maar 
die schuift ’s middags wel aan 
voor de lunch die in De Oude Vei-
ling wordt geserveerd. Daar heeft 
het stel elkaar ontmoet. 

Dansen in De Oude Veiling
“Ik ben import.” Begint mevrouw 
Maarse. “Geboren in Leiden, op-
gegroeid in Alphen aan den Rijn, 
maar ik ging als kleuterjuf aan 
de slag in Uithoorn. Dus op een 
avond ging ik met vriendinnen 
mee dansen in De Oude Veiling 
en daar was Ally. Zo is het begon-
nen. Na vier jaar gingen we trou-
wen. We waren begin twintig.” Jo 
Maarse is nu 84 jaar, haar man 
een jaartje jonger, maar nog hart-
stikke fit. “Hij fietst nog, hij speelt 
tennis en biljart. Ik ben helaas 
minder goed ter been, maar ver-
maak me prima met handwerken, 
lezen en concerten bezoeken.” 
Dochter vult aan: “Ja, we gaan al-
tijd naar klassieke muziek luiste-
ren in het concertgebouw. En wat 
moeder ook doet is de krant uit-
spitten en alle knipsels verzame-
len die ze interessant vindt voor 
ons. Ook voor de achterkleinkin-
deren bewaart ze spullen, zoals 
closetrolletjes, pakpapiertjes, vilt. 
Dat ze kleuterjuf is geweest zit er 
nog steeds in hoor!” Er kwamen 
zeven kleinkinderen en er zijn in-
middels vier achterkleinkinderen. 

Bessensap
Ally was kweker van beroep. Na 
hun trouwen begon het stel in 
een ark voor de kwekerij, toen ze 
daaruit groeiden werd een gro-
tere ark gebouwd en vervolgens 
werd er geruild met de ouders 
en verhuisden ze naar het woon-
huis voor het bedrijf waar ze nog 

steeds met plezier wonen. “We 
hebben van alles gekweekt. Se-
ringen, Ster van Bethlehem, an-
jers, potplanten. Gewoon waar 
vraag naar was.” 
De kas en bloemenschuur zijn er 
nog. Zichtbaar is de monumenta-
le schoorsteen in de Dorpsstraat. 
Mevrouw zegt: “Ik heb niet in het 
bedrijf gewerkt, maar hielp waar 
ik kon met koffieschenken en ver-
dere hand- en spandiensten.” Mo-
menteel worden er nog tomaat-
jes gekweekt en komkommers, 
druiven, aardappels, aardbeien 
en zwarte bessen. Ally is druk in 
gesprek met burgemeester Oude 
Kotte over het proces van het zelf 
maken van bessensap en geeft 
voor de gelegenheid een flesje 
aan hem (en de verslaggeefsters) 
mee. 

Piano
Echtpaar Maarse is ‘Vriend van’ 
de Doopsgezinde kerk, waar ook 
hun dochters graag komen. En 
Ally speelt zeer regelmatig piano 
in Zorgcentrum Aelsmeer en in 
Rozenholm. Bij het afscheid van 
de burgemeester gaat hij achter 
de vleugel zitten en speelt ‘We’ll 
meet again.’ 
Wat een gezellige familie. Er 
wordt volgende week zondag 
nog een feestje gegeven in de 
Sfeerstal in Nieuwveen. “Dat heb-
ben we altijd gedaan. Toen we 
vijfentwintig, veertig en vijftig 
jaar getrouwd waren ook. En nu 
dus zestig jaar. Het ging onge-
merkt hoor. (Hij knipoogt naar 
zijn dochters) Ik denk dat al die 
meiden me jong houden!” Aldus 
een tevreden tachtiger die on-
danks een ernstig hartinfarct vo-
rig jaar zich ‘als herboren’ voelt. 
Zijn vrouw knikt tevreden glimla-
chend naar hem. Dat moet echte 
liefde zijn.

Miranda Gommans 

NLDC Datacenter en Historische Tuin
Raad start politiek seizoen 
met twee werkbezoeken
Aalsmeer - Anderhalf jaar gele-
den besloot de gemeenteraad 
geld te investeren in het aanpas-
sen van de installaties van zwem-
bad de Waterlelie voor de aan-
sluiting op het warmtenet Horn-
meer. Afgelopen vrijdag bezoch-
ten de raadsleden het datacen-
ter van NLDC aan de Lakenble-
kerstraat, het beginpunt van het 
warmtenet. Het werkbezoek mar-
keert de start van het politieke sei-
zoen en is een goede gelegenheid 
voor de raadsleden om elkaar te 
ontmoeten voordat de vergade-
ringen weer beginnen. Tijdens de 
ontvangst in het datacenter ga-
ven NLDC locatiemanager Jeroen 
Vollmuller en ESA-directeur Mar-
ten van Maastrigt een toelichting 
op het unieke energie uitwisse-
lingsproject. Een deel van de rest-
warmte van de computerservers 
in het datacenter wordt via een 
warmwaterleiding geleverd aan 
de nabijgelegen brede school de 
Triade, het zwembad de Waterle-
lie en potplantenexporteur Verti-

plant. Deze afnemers gebruiken 
de warmte voor verwarming van 
hun gebouwen. Het inmiddels af-
gekoelde water wordt vervolgens 
weer teruggepompt naar het da-
tacenter en daar gebruikt voor de 
koelinstallaties. Zo wordt er flink 
wat energie bespaard.

Geschiedenis van Aalsmeer
Aansluitend was er voor de raads-
leden een rondleiding bij de His-
torische Tuin aan het Praamplein. 
Na de ontvangst in Het Tuinhuis 
vertelden twee enthousiaste be-
stuursleden met passie over de 
geschiedenis van de Aalsmeerse 
gewassen en kwekerijen met als 
afsluiting een vertoning van de 
nieuwe film over de Historische 
Tuin in het veilinggebouw. On-
danks dat voor velen de Histori-
sche Tuin een bekend fenomeen 
is, waren de reacties eensgezind 
dat het bezoek absoluut een toe-
gevoegde waarde heeft voor de 
kennis over de geschiedenis van 
Aalsmeer.

Themamiddag 
wildbeheer

Aalsmeer - De laatste jaren staat 
het wildbeheer in de Oostvaar-
dersplassen ter discussie en heeft 
uiteindelijk geleid tot aanpassing 
van beleid. De meningen liepen 
in praatprogramma’s op de te-
levisie behoorlijk, en ook vaak 
emotioneel, uiteen. Aalsmeer-
der Jan Pieter Korenwinder is 
als voormalig jagermeester in 
Speuld, gelegen op de Veluwe, 
expert op het gebied van wild-

Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen
Gesprek met loopbaan-
coach in de bibliotheek

vormgeeft. Soms voel je diep van 
binnen dat je zaken anders wilt 
in je werk, maar weet je niet pre-
cies welke stappen je moet zet-
ten om deze verandering te be-
werkstelligen. Misschien dat een 
andere rol bij je huidige werkge-
ver beter bij je past of wellicht 
moet je het helemaal in een an-
dere hoek gaan zoeken. Waar 
ben je eigenlijk echt goed in? En 
waarom haal je uit bepaalde za-
ken wel energie en uit andere 
niet? Een gesprek met een loop-
baancoach kan je helpen om ant-

woorden te vinden op deze vra-
gen. Loopbaancoach Rose-Ma-
rie Lucas biedt in de maand sep-
tember in samenwerking met Bi-
bliotheek Amstelland gratis ad-
viesgesprekken aan. Op dins-
dag 17 september houdt ze van 
14.00 tot 17.00 spreekuur in Bibli-
otheek Aalsmeer op woensdag 
18 september in Bibliotheek Uit-
hoorn en op zaterdag 21 septem-
ber in Bibliotheek Amstelveen 
Stadsplein. Je kunt je hiervoor 
gratis aanmelden via www.debi-
bliotheekamstelland.nl

beheer en jacht en dan in het bij-
zonder als het gaat om grofwild. 
Grofwild of grote hoefdieren is in 
de Benelux een verzamelnaam 
voor edelherten, damherten, 
reeën, wilde zwijnen en moef-
lons. Jan Pieter Korenwinder is 
op dinsdagmiddag 17 septem-
ber bij OVAK te gast om een le-
zing te houden over wildbeheer 
en jacht voor geïnteresseerde 
leden binnen de ouderenbond 
OVAK. Tijdens de lezing vertoont 
hij ook foto’s van wild. De middag 
wordt gehouden in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat en be-
gint om 14.00 uur. 

Fijne sfeer in het zorgcentrum
Burgemeester Oude Kotte 
op bezoek in Kloosterhof
Aalsmeer - Op donderdag 5 sep-
tember heeft burgemeester Gido 
Oude Kotte een bezoek gebracht 
aan zorgcentrum ’t Kloosterhof. 
Nu de zomervakantie voorbij is 
gaat de burgemeester nader ken-
nismaken met verschillende orga-
nisaties in Aalsmeer. Zorgcentrum 
’t Kloosterhof viert ‘hun feest-
week’ een week voorafgaand aan 
de Aalsmeerse feestweek. Hier-
door was het ontvangst van de 
burgemeester extra feestelijk. Ter-
wijl de bewoners genoten van 
koffie en gebak sprak hij met hen 
over hun leven in Aalsmeer. Maar 

ook met de vrijwilligers die actief 
zijn in het zorgcentrum en zich 
deze week extra inspannen om 
de bewoners hun feestweek te la-
ten beleven. Burgemeester Oude 
Kotte: ”Ik werd warm onthaald. 
Zowel de bewoners van ’t Kloos-
terhof zelf, als ook de inwoners uit 
de buurt, die alleen gebruik ma-
ken van de service, vertelden mij 
hoe fijn de sfeer is in dit kleinscha-
lige zorgcentrum. Heel mooi om 
te zien hoe ‘t Kloosterhof de zorg 
voor bewoners combineert met 
een belangrijke service en ont-
moetingsfunctie in de wijk.”

Afstand van hectiek van alle dag
Retraite aan zee college 
en fractievoorzitters
Aalsmeer - Vorige week hebben 
de fractievoorzitters van de ge-
meenteraad en de leden van het 
college van B&W in een twee-
daagse bijeenkomst aan de kust 
van Noordwijk even afstand ge-
nomen van de hectiek van alle-
dag. Tijdens deze retraite blik-
ten de gemeentebestuurders te-
rug op de samenwerking van de 
afgelopen anderhalf jaar en be-
spraken zij wat er in de toekom-
stige samenwerking nog beter 
kan.

Samenwerking centraal
Met het opstellen van een raad-
sprogramma na de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018 en 
de vorming van een college met 

raadsbrede steun volgt het ge-
meentebestuur van Aalsmeer 
een nieuwe koers. De samenwer-
king in de nieuwe verhoudingen 
stond centraal in de informele bij-
eenkomst in Noordwijk.

Dienstverlening Amstelveen
In goede en open sfeer werd een 
aantal onderwerpen gedeeld die 
de komende periode gezamenlijk 
uitgewerkt worden, zoals de sa-
menwerking tussen raad en col-
lege en de toekomst van de ge-
meentelijke dienstverlening door 
de gemeente Amstelveen.
Naast de inhoudelijke reflecties 
bood het programma ook ruim-
te voor gezelligheid en persoon-
lijk contact.  

Mobiliteitswedstrijd ‘Low Car Diet’
Medewerkers gemeente 
laten de auto staan
Aalsmeer - De gemeente 
Aalsmeer stimuleert, in samen-
werking met de gemeente Am-
stelveen, haar medewerkers zo 
duurzaam mogelijk te reizen. 
Een grote groep medewerkers 
heeft zich daarom ingeschre-
ven voor de landelijke mobili-
teitswedstrijd: ‘Low Car Diet’. Ze 
reizen vanaf 10 september een 
maand lang zo duurzaam moge-
lijk naar hun werk. Hun reisgege-
vens worden bijgehouden in een 
app. Hierdoor krijgen zij volle-
dig inzicht in hun reisgedrag, zo-
als hoeveel CO2-uitstoot zij be-
sparen. Wethouder verkeer Ro-
bert van Rijn gaf hiervoor dins-
dag 10 september het startsein. 
“Met de landelijke wedstrijd: ‘Low 
Car Diet’ gaan medewerkers op 
een goede en leuke manier aan 
de slag met ander reisgedrag en 
worden ze bewust van alterna-
tieve vormen van vervoer. Dus 

niet automatisch de auto pakken, 
maar ook andere mogelijkheden 
ervaren”, aldus van Rijn. 

Samenwerking
Voor de deelnemers worden elek-
trische fietsen beschikbaar ge-
steld, in samenwerking met een 
aantal fietshandelaren. Ook is 
een elektrische auto beschikbaar 
voor medewerkers die overdag 
op pad zijn. De medewerker die 
de maand het meest duurzaam 
reist, mag de elektrische auto als 
prijs een weekend mee naar huis 
nemen. Low Car Diet is een initia-
tief van De Reisbeweging, een or-
ganisatie voor duurzame mobili-
teit. 
Aan de tiende editie doen veel 
organisaties en overheden mee 
waaronder de provincie Flevo-
land, Hogeschool Utrecht, het 
UMCG, Alfa-college, Universiteit 
Utrecht en het UMC Utrecht.

Amstelland - Loopbaancoach 
Rose-Marie Lucas toert in sep-
tember langs drie vestigingen 

van Bibliotheek Amstelland en 
geeft advies over hoe je jouw 
loopbaan zo goed mogelijk 
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Fietser haalt uit 
naar 13-jarige

Uithoorn/Aalsmeer - Op don-
derdag 5 september tussen 
tien over tien en kwart over 
tien in de ochtend heeft een 
eenvoudige mishandeling 
plaatsgevonden op het fi ets-
pad naast de Koningin Maxi-
malaan, nabij het Buitenhof 
in Uithoorn. Een 13-jarige jon-
gen uit Aalsmeer was met een 
vriend op weg naar Uithoorn. 
Toen een fi etser hen tegemoet 
kwam, besloten de twee achter 
te gaan rijden om de man de 
ruimte te geven om te kunnen 
passeren. Eenmaal naast el-
kaar haalde de man plots uit en 
sloeg met zijn vuist in het ge-
zicht van de 13-jarige. De jon-
gen raakte licht gewond. Waar-
om de man (50 tot 60 jaar, ka-
lend) een klap gaf, is niet be-
kend. De politie doet verder 
onderzoek. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000. 

Poging inbraak 
in woning

Kudelstaart - Op zondag 8 
september is getracht in te 
breken in een woning aan de 
Stuurboordstraat. Zowel aan 
de voorkant als de achterzijde 
was gerommeld bij de deuren. 
Er zijn sporen aangetroff en van 
een breekvoorwerp. Het is de 
dieven niet gelukt om binnen 
te komen. De inbraakpoging 
heeft plaatsgevonden tussen 
twee en vier uur in de middag.

Loopfi etsje 
meegenomen

Aalsmeer - Op zaterdag 7 sep-
tember is rond half zeven in de 
avond een loopfi etsje van een 
kind weggenomen bij de su-
permarkt in de Beethovenlaan. 
Het fi etsje is van hout en rose 
van kleur. Mogelijk is door ie-
mand gedacht dat de loopfi ets 
niet meer werk gebruikt en is 
het fi etsje meegenomen. De 
‘vergissing’ is goed te maken 
door het loopfi etsje weer terug 
te zetten. U/jij maakt de eige-
naresse hier heel blij mee. 

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op woensdag 4 
september is uit de stallling 
langs de Legmeerdijk, bij de 
wijk Oosteinde, een fi ets ge-
stolen. De damesfi ets is van het 
merk Laventino, type Ranger 7 
en is zwart van kleur. De fi ets 
was voorzien van een zwarte 
krat voor bij het stuur. Het regi-
stratienummer eindigt op 56N.

16-Jarige moet fi ets afgeven
Oproep: Getuigen van 
straatroof gezocht
Aalsmeer -  Even over één uur van 
zaterdag 7 op zondag 8 septem-
ber heeft een straatroof plaatsge-
vonden in de Roerdomplaan. Een 
16-jarige jongen was na de vuur-
werkshow op weg naar huis toen 
plots twee jongens achter een 
bosje vandaan stapten en hem 
dwongen te stoppen. De 16-jari-
ge moest afstappen en zijn fi ets 
afgeven. Ook werd hem gevraagd 
of hij geld bij zich had. Hierbij liet 
een van de twee daders een mes 

zien. Vervolgens zijn de straatro-
vers er vandoor gegaan op zijn 
fi ets. De route ging richting het 
Surfeiland. Van de daders is niet 
veel bekend. Hun lengtes wor-
den geschat op 1.70 en 1.90 me-
ter lang. De meegenomen da-
mesfi ets is van het merk Giant en 
om het zadel zat een rode hoes. 
Mogelijk zijn er getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.

Onwel naar 
ziekenhuis

Aalsmeer - Op zaterdag 7 sep-
tember rond kwart voor twaalf 
in de avond zijn de hulpdien-
sten gealarmeerd voor een 
onwel geworden persoon op 
een boot. Een 19-jarige vrouw 
bleek niet lekker te zijn gewor-
den en was buiten bewustzijn 
geraakt. De brandweer heeft 
de inwoonster per boot naar 
de kant gebracht en met hulp 
van agenten is de vrouw per 
ambulance naar het ziekenhus 
vervoerd. Hoe het nu met haar 
is, is niet bekend.

Aanhouding na 
scheldpartij

Aalsmeer - Rond kwart over 
vier in de nacht van zater-
dag 7 op zondag 8 septem-
ber kreeg de politie een mel-
ding dat er een grote vechtpar-
tij aan de gang was in de Zijd-
straat. Agenten zijn ter plaat-
se gegaan, maar troff en nie-
mand aan. Op de hoek bij de 
Van Cleeff kade stonden drie 
jongemannen. De agenten 
hebben de drie aangespro-
ken of zij meer informatie had-
den. Het gesprek verliep in eer-
ste instantie goed, maar ont-
aardde vrij snel in een heftige 
scheld- en vloekpartij. Veelvul-
dig werden de agenten bele-
digd door de drie mannen. Ze 
deden recalcitrant en verleen-
den geen enkele medewerking 
meer. Er werd vermoed dat de 
drie onder invloed van drank 
of drugs verkeerden. Omdat 
de mannen niet tot bedaren te 
brengen waren, werd besloten 
de man met de grootste mond 
aan te houden, maar dit ging 
niet zonder slag of stoot. De 
man, een 25-jarige uit Hoofd-
dorp, weigerde mee te gaan en 
er is zelfs pepperspray aan te 
pas gekomen om hem tot be-
daren te brengen. Hij is mee-
genomen naar het politiebu-
reau en na twaalf uur ‘afkoe-
ling’ heen gezonden. 

Scooterdief 
aangehouden

Aalsmeer  -  In Leimuiden is za-
terdagavond 7 september een 
18-jarige jongen uit Aalsmeer 
aangehouden. De jongen had 
een scooter gestolen. Ook 
bleek hij geen rijbewijs te heb-
ben. De inwoner is geen onbe-
kende van de politie. Hij is al 
meerdere malen bekeurd voor 
diefstal en rijden zonder rijbe-
wijs. Hij moet zich nu verant-
woorden bij justitie.

Politie en gemeente gaan controleren
Bromfi etsraces gemeld 
op de Japanlaan
Aalsmeer - De politie heeft al di-
verse meldingen gekregen van 
inwoners over bromfi etsraces, die 
regelmatig gehouden worden op 
de Japanlaan. 
De lange rechte weg leent zich 
om fl ink gas te gaan geven, maar 
dit is natuurlijk niet de bedoeling. 
En het is zeker niet de bedoeling 
om hier te gaan racen met (op-
gevoerde) bromfi etsen. Handha-

ving van de gemeente en de poli-
tie gaan nu frequent controleren 
rond en op de Japanlaan. 
Er zijn, zover bekend, nog geen 
(zware) ongelukken gebeurd, 
maar dergelijke gevaarlijke acties 
worden niet getolereerd. 
Wie betrapt wordt, kan direct zijn 
of haar bromfi ets inleveren en 
wordt ‘getrakteerd’ op een fl inke 
bekeuring. 

Wijkagent Erik 
is weer terug!

Aalsmeer - Wijkagent Centrum, 
Erik van den Brun, is er weer. Na 
enige maanden uit de running 
te zijn geweest vanwege ziek-
te, is Erik afgelopen dinsdag 10 
september weer op de fi ets ge-
stapt en rijdt met plezier rond in 
‘zijn’ wijk. “Vorige week heb ik al 
mijn beroepsvaardigheids exa-
mens gehaald en vanaf vandaag 
kan ik weer de straat op”, laat de 
wijkagent via facebook weten. Hij 
is blij om weer terug te zijn in de 
wijk. “Ik heb lang genoeg binnen 
gezeten”, vervolgt hij. Erik wil ie-
dereen bedanken voor alle lieve 
wensen en berichtjes tijdens zijn 
ziekte. “Dat heeft mij veel goed 
gedaan.” De wijkagent is voorlo-
pig maar voor een maand terug. 
“Er is dit jaar nog een kleine kink 

Actie ‘Noodlanding voor het klimaat’
Greenpeace wil klimaat-
plan van Schiphol
Schiphol - Greenpeace heeft 
woensdag 11 september samen 
met omwonenden van luchtha-
vens gedemonstreerd voor het 
hoofdkantoor van de Schiphol 
Group. De actievoerders rolden 
een groot spandoek uit voor de 
hoofdingang met de tekst ‘Nood-
landing voor het klimaat’. Ook 
werden er fl yers uitgedeeld aan 
het personeel. De actievoerders 
willen een klimaatplan van Schip-
hol. De luchthavens van Schiphol 
zijn samen goed voor een CO2-
uitstoot van 13,6 megaton. “Dat 
is bijna net zoveel als alle perso-
nenauto’s van Nederland. Onder-
tussen wil Schiphol alleen maar 
groeien, en de uitstoot en over-
last groeien mee”, aldus campag-
neleider Dewi Zloch van Green-
peace.
Het protest volgt op de plannen 
van minister Van Nieuwenhui-

zen om Schiphol te laten groeien 
en vliegveld Lelystad te openen. 
“Hoe dat te rijmen valt met de 
klimaatcrisis is onduidelijk”, zegt 
Greenpeace. Woensdag is onder 
andere hierover gedebatteerd 
tijdens het Algemeen Overleg 
Luchtvaart in de Tweede Kamer. 

Actie-verkiezing
Onder de noemer ‘Noodlanding 
voor het klimaat’ organiseert 
Greenpeace later dit jaar een gro-
te massale actie tegen Schiphol 
Group. Eerder leverden gesprek-
ken tussen Greenpeace en Dick 
Benschop van Schiphol Group 
niets op. De afgelopen maanden 
zijn er honderden actie-ideeën 
verzameld in het hele land. Van-
af maandag 16 september kan er 
via noodlandingvoorhetklimaat.
nl gestemd worden op het beste 
idee voor de actie.

Voor veiligere kruising met Zwarteweg
Eén baan op Burgemeester 
Kasteleinweg blijft!
Aalsmeer -  Ergernis over de ver-
smalling op de Burgemeester 
Kasteleinweg bij de kruising met 
de Zwarteweg? Wen er maar aan, 
want dit gaat niet meer verande-
ren. Voor de veiligheid van de kin-
deren, die naar de nieuwe Triade-
school gaan, hebben de gemeen-
te en de provincie ervoor geko-
zen om de situatie aan te passen. 
Bij het oversteken is één baan 
rechtdoorgaand verkeer over-
zichtelijker. Ook is deze maat-
regel genomen om de snelheid 
naar beneden te krijgen. Nog 
steeds wordt (te) hard gereden 
op deze weg waar een maximum-
snelheid van 50 kilometer per uur 
geldt. 
De kruising is afgelopen zomer 
aangepast aan de nieuwe ver-
keersdeelnemers (schooljeugd) 
met drempels en brede rode 
fi etsbanen. Gebleken is dat de 
maatregelen niet voldoende zijn 
om de automobilisten gas terug 
te laten nemen. Het bord, dat op-

gehangen is om de snelheid te 
meten, springt nog veel te vaak 
op de rode, sipkijkende smiley 
in plaats van het vrolijk lachende 
groene exemplaar. De versmal-
ling blijft tot aangevangen wordt 
met de herinrichting van de Bur-
gemeester Kasteleinweg. Bij de 
kruisingen komen rotondes, ook 
bij de Zwarteweg, en voor auto-
verkeer wordt in beide richtingen 
één baan ingericht. De bus krijgt 
een vrije route. 
De gemeente en de provincie zijn 
nog wel voornemens om aanpas-
singen te verrichten aan de krui-
sing wat betreft alle rood/witte 
paaltjes. Deze maken het er ook 
niet overzichtelijker op. Maar, dat 
in beide richtingen één baan be-
schikbaar is, gaat niet meer ver-
anderen. 
Binnenkort wordt overigens een 
informatieavond georganiseerd 
over de werkzaamheden en aan-
vang van de herinrichting van de 
Burgemeester Kasteleinweg.

in de kabel. Op 10 oktober moet 
ik aan mijn voet geopereerd wor-
den, gevolgd door zes weken 
gips. Maar dat is van latere zorg, 
eerst maar weer aan de slag op 
straat”, aldus Erik van den Brun.

Spoedoperatie of onderdeel reconstructie?

Eindelijk sleuven in Jac. 
Takkade gerepareerd
Aalsmeer - “Maandag 9 septem-
ber. Eindelijk  na ruim anderhalf 
jaar worden twee sleuven in het 
wegdek van de Mr. Jac. Takkade 
gerepareerd onder het mom van 
spoedoperatie! Twaalf man per-
soneel en zo’n tien auto’s zijn in 
de weer om twee kleine richels te 
repareren. Het mag wat kosten!”, 
aldus Marijke Maarse in een be-
richt aan de krant. 
De werkzaamheden zouden on-
derdeel van de reconstructie-
werkzaamheden aan de Oost-
einderweg, gedeelte tussen de 
Jac. Takkade en de Noordpolder-

weg, kunnen zijn. Hier is afgelo-
pen maandag mee aangevangen. 
De Oosteinderweg wordt voor-
zien van een nieuwe asfaltlaag. 
Onderdeel van de reconstructie 
is ook de aanleg van nieuwe be-
strating van het parkeerterrein 
tot aan het zwembad aan de Mr. 
Jac. Takkade. 
Over het repareren van de twee 
sleuven hier wordt in het pers-
bericht van de gemeente geen 
woord gerept, dus toch een 
spoedoperatie? In ieder geval wel 
fi jn dat deze klus nu eindelijk is 
geklaard. 

Aalsmeer - Zaterdag 14 sep-
tember zullen winterse pra-
men met pruttelende Penta´s 
het water opsieren. Als het niet 
zo triest was, zou ik keihard la-
chen om deze woorden. Laten 
we elkaar vooral niet wijs ma-
ken, dat de Pramenrace voor 
iedereen feest is. Het thema is 
totaal ondergeschikt gewor-
den aan het aantal decibel op 
het water en de Penta´s zijn 
al helemaal niet meer te ho-
ren. Ja, het was altijd een super 
evenement, maar dat is al weer 
een tijdje geleden.
De Pramenrace is voor vele 
boot-eigenaren en omwoners 
een nachtmerrie, mede omdat 
een week voordat het feest be-
gint en lang nadat het feest  af-
gelopen is, nog steeds rond-
gevaren wordt met maximaal 
aantal kilometers en decibel-
len. Laten we elkaar alsjeblieft 

niks wijs maken.  De Pramen-
race ontaardt steeds meer in 
een evenement voor mensen, 
die deze race gebruiken om 
eens fl ink de beest uit te han-
gen en die door zwaar alco-
holgebruik niet van ophouden 
weten. Hiermee de sfeer totaal 
verpestend voor anderen. 
De Spie lijkt dit allemaal niet in 
de hand te hebben en hand-
having is ver te zoeken op de 
Westeinder, dat weet iedereen.
Vele booteigenaren zoeken 
het water niet op en blijven 
thuis op deze zogenaamde 
gezellige dag/nacht en kun-
nen niet wachten tot het weer 
voorbij is. En dat is helaas de 
jammerlijke keerzijde van het 
verhaal.

Marjan Vinke
Havenlid haven Aalsmeer
marjanvinke@gmail.com

LEZERSPOST
Pramenrace is niet 

voor iedereen feest!

Unieke kans starters en kunstenaars
Lege klaslokalen transformeren 
tot inspirerende werkplekken
Aalsmeer - Basisschool De Hoek-
steen staat leeg! Maar niet voor 
lang meer, want de gemeente 
heeft de vastgoedbeschermer - 
directeur Dennis van Roon - de 
opdracht gegeven om een inspi-
rerende invulling te zoeken voor 
de nu nog dertien verlaten klaslo-
kalen, de directie en - personeels-
kamer en het kantoortje. 
Een paar nieuwsgierigen en ge-
interesseerden werden maan-
dag 9 september al direct bij bin-
nenkomen enthousiast. Ideeën te 
over werden er gelanceerd hoe je 
met elkaar de prettig uitstralende 
ruimte nog meer kan benutten. 
Een mooie kans voor startende 
ondernemers of kunstenaars die 
op zoek zijn naar een tijdelijke ei-
gen ruimte. 
De bruikleenprijzen zijn zeer 
gunstig en sommige ruimtes 
zijn groot genoeg om eventu-
eel te delen. Bij de prijs zit inbe-

grepen verwarming, licht, wa-
ter, wifi  aansluiting en afvalcon-
tainer. Bel voor meer informa-
tie naar Francien Gersen, tele-
foon 088-6360000 of mail naar 
francien@vastgoedbeschermer.nl 
Janna van Zon 



Koppelkaarten 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 2 sep-
tember is BV Oostend het seizoen 
weer begonnen met een kop-
pelklaverjas-avond. De volgen-
de speelavond is op maandag 16 
september in gebouw ‘t Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De 
aanvang is 20.00 uur en de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Deelna-
me kost 1,50 euro per persoon 
per avond. en de eerste winnaars 
zijn dus bekend. De eerste kop-
pelavond is gewonnen door W. 
van der Linde en D. .Janmaat met 
5376 punten, op de voet gevolgd 
door Henk en Ab met 5055 pun-
ten. Op de derde plaats zijn W. 
Spring in ‘t Veld en J. Treur geëin-
digd met 4919 punten. De eerste 
marsenprijs is gegaan naar het 
koppel Tiny Buwalda en J.P. Paler-
mo met 3 marsen.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 13 
september is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Horn-
meer. Iedereen is van harte wel-
kom in het buurthuis aan de 
Dreef 1. De aanvang is 20.00 uur, 

Fiets- en hike-evenement in september

Cheque Tour de Kwakel 
voor kindertehuis Nepal
De Kwakel - De Tour de Kwakel 
zit erop en de prijzen zijn uitge-
reikt. Tijdens de prijsuitreiking 
wordt naast de bekers en gewon-
nen truien ook prijzengeld uit-
gekeerd. Omdat niet alle deelne-
mers aanwezig zijn op de prijsuit-
reiking heeft de Tourdirectie een 
aantal jaar geleden ingesteld dat 
niet opgehaalde prijzen aan een 
kleinschalig Kwakels goed doel 
geschonken wordt. Naast de en-
velopjes die niet opgehaald zijn, 
werd ook door de aanwezigen de 
inhoud van hun envelop als bij-
drage gedoneerd. 
Erik Rewijk uit De Kwakel werkt 
bij fysiotherapie Boot en Broer-
sen. Dit bedrijf organiseert een 
prachtig fiets en hike-evenement 
in Nepal met een inzameling ten 
behoeve van Stichting Ketaak-
etighar Nepaalmaa. Van 20 tot 
29 september reizen vier Kwake-
laars en 21 medefietsers af naar 
Nepal voor deze actie. Reis-, ver-
blijf- en fietsverhuurkosten in Ne-
pal worden door de deelnemers 
zelf bekostigd. De fietsen worden 

plaatselijk gehuurd om de lokale 
economie te steunen. Het wordt 
geen makkie, een van de fiets-
tochten is maar liefst 82 kilome-
ter met meer dan 1800 hoogte-
meters onverhard. 
Met het door de deelnemers in-
gezamelde geld worden de vol-
gende doelen gefinancierd: een 
muur om het kindertehuis voor 
de veiligheid om olifanten en 
neushoorns buiten te houden; 
het afbouwen van het dak van de 
nieuwe school; waterputten voor 
families in de bergen; collegegeld 
voor een opleiding. Als deze pro-
jecten gerealiseerd kunnen wor-
den dan is het volgende doel een 
nieuwe auto voor Stichting ‘Hol-
land Building’ Nepal. 
Dankzij de donatie van Tour 
de Kwakel van 325,55 euro kan 
Stichting Ketaaketighar Nepaal-
maa de kinderen een betere toe-
komst bieden. Erik wil alle schen-
kers van de Tour de Kwakel be-
danken. De actie ook sponsoren? 
Kijk dan op https://bootenbroer-
sen.com/ketaaketighar/

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 18 sep-
tember vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 4 september is gewon-
nen door Loek Pieterse met 5146 
punten. Plaats twee wordt bezet 
door Els Vergeer met 5106 punten 
en op drie is Adriaan van der Laar-
se geëindigd met 4984 punten. De 
OVAK hoopt volgende week weer 
veel nieuwe kaarters (wel leden) 
welkom te mogen heten.

Wielrennen 60+ en 70+
Podiumplaatsen voor 
veteranen van UWTC
Uithoorn - Zaterdag 7 septem-
ber stonden de UWTC vetera-
nen in Amersfoort aan de start. 
Bij de 70+ was het Fred de Kinkel-
der die direct demarreerde, maar 
men haalde hem terug. Even na 
half koers ontsnapten drie ren-
ners en zij namen een ruime 
voorsprong. Zes ronden later slo-
ten nog drie renners bij de koplo-
pers aan, met daarbij Guus Zan-
tingh. De zes werden niet meer 
achterhaald en de sterk rijden-
de Fred de Kinkelder uit Groen-
lo won de wedstrijd voor Hans 
van Bavel uit Sint Anthonis. Guus 
Zantingh spurtte zich naar een 
verdienstelijke derde plaats. Leen 
Blom kwam als 12e over de eind-
streep. In de 60+ wedstrijd was 
het Arie Blomberg die vanaf de 
start in de aanval ging en al snel 
sloot nog een renner aan en zij 
bouwden een mooie voorsprong 
op. Arie Blomberg uit Kedichem 
won de wedstrijd voor Kees van 
Prooien uit De Haag. John Tromp 

spurtte naar een 8e plaats. Zon-
dag 8 september waren de vete-
ranen naar de Hanzestad Deven-
ter gereisd. Al vroeg in de wed-
strijd bij de 70+ ontstond er een 
kopgroep van vijf renners met 
daarbij Guus Zantingh en zij na-
men een ruime voorsprong. Hal-
verwege de wedstrijd maak-
ten twee renners zich los van de 
drie andere koplopers en zij wer-
den niet meer door de drie ach-
tervolgers ingehaald. De wed-
strijd werd gewonnen door Hans 
van Bavel, die nipt Fred de Kinkel-
der klopte. Guus Zantingh spurt-
te naar de derde plek. Bij de 60+ 
waren wel veel demarrages maar 
niemand kreeg de ruimte. Met 
nog drie ronden te gaan plaatste 
Willem Hus uit Voorburg nog een 
demarrage en hij wist een kleine 
voorsprong te nemen en de wed-
strijd te winnen. John Tromp won 
de spurt van het peloton en be-
haalde hiermee een mooie twee-
de plaats.

Kaartavonden 
in De Reede

Rijsenhout - De Stichting Zorg-
zaam Rijsenhout organiseert 
maandelijks klaverjas- en domi-
neeravonden in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. De 
kaartavonden worden gehou-
den op 19 september,17 okto-
ber, 14 november, 12 december, 
16 januari, 13 februari, 12 maart 
en 9 april. Het kaarten begint alle 
avonden om 19.30 uur. Liefheb-
bers van klaverjassen en/of domi-
neren zijn van harte welkom.
Naast de kaartavonden van Zorg-
zaam Rijsenhout is er wekelijks 
koersballen op woensdag in De 
Reede van 10.00 tot 12.00 uur en 
iedere donderdagmiddag van-
af 13.30 uur klaverjassen, rummi-
kuppen en skip-bo. 

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 14 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - K.D.O. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - S.V. Montfoort 2 11.45 u
Hoofddorp 3 - F.C.A. 3 14.30 u

S.C.W. 
Kon.H.F.C. 1 - S.C.W. 1 14.30 u
SCW 2 - Atletico A’dam 2 12.30 u
Arsenal 6 - S.C.W. 3 9.45 u 
S.C.W. 4 - Abcoude 3 14.30 u
S.C.W. 45+1 - Roda 45+2 12.00 u

Zondag 15 september:
F.C.AALSMEER
FCA 1 - Badhoevedorp 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Buitenveldert 3 12.00 u
F.C.A. 3 - A.F.C. 6 12.00 u
F.C.A. 5 - Legm.vogels 5 12.00 u

R.K.D.E.S.
Martinus 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
RKDES 2 - Legm.vogels 2 11.00 u
WV-H.E.D.W. 4 - RKDES 3 12.15 u
RKDES 4 – Badhoevedorp  12.00 u
R.K.D.E.S. 5 – H.S.V.’69 2 12.00 u

‘Dikke’ winst 
FCA en RKDES

Aalsmeer - Afgelopen zondag 8 
september hebben de voetbal-
lers van zowel FC Aalsmeer als 
RKDES Kudelstaart met ‘dikke’ cij-
fers weten te winnen. Aalsmeer 
had Olympia Haarlem op be-
zoek en deze ploeg werd met 
liefst 8-1 verslagen. RKDES ver-
trok naar Vijfhuizen om het op te 
nemen tegen Kismet. Na het ‘vet-
te’ verlies van de week ervoor wa-
ren de Kudelstaarters er op ge-
brand om nu wel de winst te pak-
ken. En dit lukte, heel ruim zelfs, 
RKDES won met 5-2. FC Aalsmeer 
zaterdag had de dag ervoor min-
der geluk. Tegenstander Hoofd-
dorp wist met 1-2 te winnen. Lan-
ge tijd bleef de score op 1-1 ste-
ken, maar in de laatste fase van 
de wedstrijd wist Hoofddorp toch 
nog de keeper te passeren.

Gezellige open dag bij 
hockeyclub Qui Vive

De Kwakel - Afgelopen zondag 
was het gezellig druk bij hockey-
club Qui Vive. Alle velden werden 
volop in gebruik genomen door 
verschillende heren- en dames-
teams. Daarnaast liepen er ook 
veel kinderen rond. De dag be-
gon namelijk met de open dag. 
Een heleboel kinderen bezochten 
met hun ouders deze open dag 
om te kijken of hockey de sport is 
die bij ze past. Onder leiding van 
een aantal jeugdtrainers gingen 
de kinderen eerst op het oefen-
veld met of zonder ouders alvast 
een beetje oefenen om vervol-
gens op het echte veld aan de cli-
nic mee te doen en te ervaren wat 
hockey nu precies voor spelletje 
is. In circuitvorm gingen de kin-
deren allemaal verschillende on-
derdelen langs waaronder esta-
fette en knotshockey. Ook moch-
ten ze op doel proberen te slaan 
waar een echte keepster stond. 
Terwijl de kinderen lekker en-

thousiast aan het hockeyen wa-
ren, kregen hun ouders informa-
tie over hockey bij Qui Vive. De 
ochtend is gezellig gezamenlijk 
afgesloten met een lekker brood-
je en wat drinken. Mocht je ook 
interesse hebben in hockey, maar 
is het niet gelukt om tijdens de 
open dag langs te komen? Geen 
probleem natuurlijk. Stuur even 
een mailtje naar proefles@qui-
vive.nl om je vragen te stellen of 
om proeflessen af te spreken.

Lessen en competities bij AAS
Schaakseizoen vangt aan!
Aalsmeer - Met de traditionele 
braderiestand is afgelopen zater-
dag 7 september het Aas-schaak-
seizoen weer begonnen. Vanaf 
half 10 trotseerden de Azen het 
weer, het was koud en nat. Als de 
zon scheen was het even lekker 
en was er aanloop van geïnteres-
seerden in de schaaksport en op-
leiding, maar tot drie keer werden 
publiek en Azen weggespoeld 
door de zware regens. Eindelijk 
was het half 6 en togen de Azen 
naar ALV om te genieten van een 
geweldige maaltijd bij Johannes. 
Wel buiten, dat wel!
Aanstaande vrijdag 13 septem-
ber beginnen de lessen weer. 
Schakers zijn, of zouden moeten 

zijn, rationele mensen dus laat 
vrijdag de 13e je niet afschrik-
ken om naar AAS te komen! Van 
19.00 tot 19.30 uur geven de ge-
diplomeerde trainers weer les in 
stap 1, 2 en 3. Daarna is er voor al-
le jeugdspelers de leuke en span-
nende jeugdcompetitie tot 20.00 
uur. Wie gaat Luke dit jaar stop-
pen? Of wordt hij weer kampi-
oen? Lees het wekelijks in de 
Nieuwe Meerbode en op de AAS 
site: www.aas.leisb.nl. Van 20.00 
tot 21.00 uur is er les voor de ge-
vorderden in de stappen 4,5 en 
zelfs stap 6 dit jaar.
AAS speelt en geeft les in de 
Doopsgezinden Kerk aan de Zijd-
straat 55 in het Centrum.

10:00 - 16:30 uur
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Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

NIEUW IN
AALSMEER!
DINSDAGS OM DE WEEK

De GoudInkoopBus is eigendom van 
Juwelier van Moorsel gevestigd in 
Oud-Beijerland net onder Rotterdam. 
Het Nederlandse familiebedrijf “van 
Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.

Na opa en vader Van Moorsel runnen nu de 
zoon en zijn vrouw, al weer de derde gene-
ratie de juwelierswinkel, het goudsmidatelier 
en de GoudInkoopBus. Buiten de wekelijkse 
reparaties aan sieraden en horloges worden 
ook nieuwe sieraden ontworpen en met de 
hand vervaardigd. Van Moorsel voert ook de 
reparaties uit voor diverse andere juweliers. 
Door deze jarenlange ervaring in goud en 
zilver weten de goudsmeden in de GoudIn-
koopBus uw gouden en zilveren sieraden en/
of munten op de juiste waarde te taxeren. 
De GoudInkoopBus zegt uit ervaring zo’n 20 
tot 50% meer te geven dan de snelle zuide-
lijke of Oost-Europese goudinkopers. Deze 
inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten 
meestal alléén Engels en/of met accent. U 
herkent ze wel van de flyers in de brieven-
bus, komen 1 dag in een restaurant of zaal 

en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is 
een echt Nederlands familiebedrijf met 70 
jaar ervaring in goud zilver en munten. U 
krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar 
advies. Het komt voor dat de goudsmeden 
niet alle sieraden inkopen. Zij geven dan als 
advies om met het sieraad naar een veiling 
te gaan. U ontvangt daar immers meer dan 
enkel de goudprijs.
En zo’n advies is goud waard!

Elke 1ste en 3de DINSDAG van de 
maand, dus om de 14 dagen staat de 
GoudInkoopBus in AALSMEER aan de 
OPHELIALAAN schuin tegenover de 
C1000 en de Apotheek!!
Laat uw geld groeien in de GoudInkoop-
Bus. U krijgt direct contant uitbetaald voor 
al uw gouden en zilveren sieraden, munten 
en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft 
een discrete ruimte waar uw sieraden vrij-
blijvend worden getaxeerd. De goudprijs 
is afgelopen tijd weer gestegen. Kom 
langs en u zult versteld staan hoeveel 
u krijgt voor uw sieraden en munten.
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Elke 1ste en 3de DINSDAG van de 
maand, dus om de 14 dagen staat de 
GoudInkoopBus in AALSMEER aan de 
OPHELIALAAN schuin tegenover de 
C1000 en de Apotheek!!
Laat uw geld groeien in de GoudInkoop-
Bus. U krijgt direct contant uitbetaald voor 
al uw gouden en zilveren sieraden, munten 
en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft 
een discrete ruimte waar uw sieraden vrij-
blijvend worden getaxeerd. De goudprijs 
is afgelopen tijd weer gestegen. Kom 
langs en u zult versteld staan hoeveel 
u krijgt voor uw sieraden en munten.
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10:00 - 16:30 uur

Ophelialaan 160,

schuin tegenover de

C 1000 of Apotheek

dinsdag

Direct contant 
uitbetaald tegen 

de beste prijs

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

NIEUW IN
AALSMEER!
DINSDAGS OM DE WEEK

De GoudInkoopBus is eigendom van 
Juwelier van Moorsel gevestigd in 
Oud-Beijerland net onder Rotterdam. 
Het Nederlandse familiebedrijf “van 
Moorsel” bestaat al meer dan 70 jaar.

Na opa en vader Van Moorsel runnen nu de 
zoon en zijn vrouw, al weer de derde gene-
ratie de juwelierswinkel, het goudsmidatelier 
en de GoudInkoopBus. Buiten de wekelijkse 
reparaties aan sieraden en horloges worden 
ook nieuwe sieraden ontworpen en met de 
hand vervaardigd. Van Moorsel voert ook de 
reparaties uit voor diverse andere juweliers. 
Door deze jarenlange ervaring in goud en 
zilver weten de goudsmeden in de GoudIn-
koopBus uw gouden en zilveren sieraden en/
of munten op de juiste waarde te taxeren. 
De GoudInkoopBus zegt uit ervaring zo’n 20 
tot 50% meer te geven dan de snelle zuide-
lijke of Oost-Europese goudinkopers. Deze 
inkopers zijn gemakkelijk herkenbaar, praten 
meestal alléén Engels en/of met accent. U 
herkent ze wel van de flyers in de brieven-
bus, komen 1 dag in een restaurant of zaal 

en zijn dan weer weg. De GoudInkoopBus is 
een echt Nederlands familiebedrijf met 70 
jaar ervaring in goud zilver en munten. U 
krijgt dan ook een eerlijk en betrouwbaar 
advies. Het komt voor dat de goudsmeden 
niet alle sieraden inkopen. Zij geven dan als 
advies om met het sieraad naar een veiling 
te gaan. U ontvangt daar immers meer dan 
enkel de goudprijs.
En zo’n advies is goud waard!

Elke 1ste en 3de DINSDAG van de 
maand, dus om de 14 dagen staat de 
GoudInkoopBus in AALSMEER aan de 
OPHELIALAAN schuin tegenover de 
C1000 en de Apotheek!!
Laat uw geld groeien in de GoudInkoop-
Bus. U krijgt direct contant uitbetaald voor 
al uw gouden en zilveren sieraden, munten 
en tandengoud. De GoudInkoopBus heeft 
een discrete ruimte waar uw sieraden vrij-
blijvend worden getaxeerd. De goudprijs 
is afgelopen tijd weer gestegen. Kom 
langs en u zult versteld staan hoeveel 
u krijgt voor uw sieraden en munten.

AALSMEER

LE
G

IT
IM

AT
IE

 V
ER

PL
IC

H
T

Jumbo

Om de 14 dagen staat de GoudInkoopBus 
in AALSMEER aan de OPHELIALAAN schuin 
tegenover de Jumbo en de Apotheek!!

DINSDAGS 
OM DE WEEK17

SEPTEMBER

zaal open vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Het 
koppelkaarten op 6 september 
is gewonnen door Paul Schouten 
en Corry Feenstra met 5940 pun-
ten. Chris van Wijhe en Theo Nag-
tegaal werden tweede met 5287 
punten en plaats drie voor Frits 
de Jong en George Lemmerzaal 
met 5285 punten. De poedelprijs 
was voor het koppel Cor Knol en 
Ria Moller met 3502 punten.



Bepaling startvolgorde Pramenrace

SPIE-Laufen in feesttent
Aalsmeer - Afgelopen maandagavond 9 sep-
tember was de feesttent voor SPIE. De orga-
nisatie van de Pramenrace houdt hier al vele 
jaren de sportavond om de startvolgorde van 
de ‘tocht der tochten’ te bepalen. Teams, die 
deze avond niet komen ‘sporten’, mogen pas 
als laatste vertrekken en met name de deel-
nemers in de categorie ‘snelheid’ staan jaar-
lijks te popelen om goed en snel voor de dag 
te komen. Maar, ook de recreatieteams ko-
men meer en meer naar de feesttent. Alvast 
teamspirit creëren en natuurlijk gezelligheid 
proeven. Dit jaar is het thema van de Pra-
menrace ‘Winterwonderland’ en dus waren 
de ski’s weer uit de kast geplukt. SPIE-Lau-
fen met per team vier personen tegelijk. De 
een volbracht het parcours klungelend, de an-

der was razendsnel. Verbazingwekkend zo’n 
verschil. Routine, ervaring, concentratie of fa-
natisme? In ieder geval hadden alle deelne-
mers er veel plezier in, net als presentator en 
dj Kees Markman die alle ‘optredens’ voorzag 
van komisch, kritisch of opbeurend commen-
taar. Het was een beetje chaotisch, maar het 
is de tijdwaarnemers en het SPIE-bestuur ge-
lukt om een eerlijke startvolgorde te bepa-
len. In de categorie ‘snelheid’ mag de num-
mer één van vorig jaar, team Uniek, opnieuw 
als eerste richting Ringvaart varen. In de cate-
gorie bokken mag team De Bierbaron als eer-
ste de penta aanslingeren en in de catego-
rieën dames en recreanten klinken als eerste 
de startschoten voor de teams De Zwervende 
praam en Waterpas. 

 DE OFFICIËLE STARTVOLGORDE IS: 

SNELHEID
1 Uniek B. Baardse
2 Stenhuismaatjes J. Brouwer
3	 Team	Hatseflats	 R.	Winters
4 Kees Bonkezak M. Maarse
5 De Witte van Leeuwens T. van Leeuwen
6 Aquaprama J. van Schuppen
7 Legale Beppies Marja vd Schilden
8 DIP H. v.d. Meer
9 Union Junior R. van Leeuwen
10 De Barrel K. Bus
11 ‘t Molmmegoedje Jp. Korenwinder
12 De Kleine Brug W. Heeren
13 Allegaertje  A. Barendsen

DAMES
14 De zwervende Praam E.luyten
15 de dames van adje Dhr Hoogervorst
16 Eén pot nat I. van Arkel
17 Undateables K.Vermeulen
18 Vedette C. Kooij
19 10 PK M. Pauw
20 Late Bloomers K.Ter Horst
21 Bubbels A. Fijn
22 De Tollemetuiten S. Kramer
23 Praamangels Fl.Molema
24 ‘t Knibbelspul Gijs Braat
25 De Meides Van… N. v.d. Meer
26 Oversharing M.Dol
27 Dames van Plezier S.Rodenburg
28 ‘t Tietenblik N. Droog
29 De Witte Wieven M. den Hartog
30 Kurkdroog S. Penne
31 #Watisjouwnummer? Sabina Terlouw
32 Meiden van Staal Y. ten Hoeve
33 Badgirls (have more fun) W. Hoogenboom

BOKKEN
34 De Bierbaron W. van Leeuwen
35 Aangeschoten Wild B. Straathof
36 Frau Schöderbuck A. Verduyn

37 De Achterste Zaal H. Freling
38 Kantje Boord M. Meiland
39 ‘T Sweentje  M. Piet
40	 Blick	Black	&	Bjoetifoel	 M.	Offerman
41 De Poelbandits A. v.d. Hoorn
42 Pr-ôôst J. van der Ban
43 EPPP J. Bos
44 De Kloothommels H.J. van Leeuwen
45 De Lillike Draeck A. Rijkmans
46 Wrakhout B. Zwart
47 Gemengd Douchen J. Jongkind
48 Ouwe bok Sem koper
49 Mooie Mannen B.V. Max Heemskerk
50 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken
51 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse
52 The Unsinkables Joost van der Laan
53 Tuuteblik H. Strampel
54 Rentapraam M. Kesting
55 Net op tijd  Mark de Jong
56 De Turftrekkers B. Been
57 Gang is Allus J. Knobbout
58 Team Polder Power R. Noordhoek
59 Vitanic S. Koster
60 De Vreemdgaanders P. Moolhuysen
61 Titanic J. v.d. Jagt
62 Alleen maar gezeik Maarten Eveleens
63 Aaltje Bagger A. Hollander
64 Boerrito’s J. Bastian
65 New Kids on the Bok R. Volkers
66 De Poddeworsten D. Keessen
67 Kees K en de Gotmajoor W. Groen
68 Raketjes S. Tromp
69 Rode Lantaarns II M. Könst
70 De Meubeltjes J. van der Schilden
71 De Buertskippers R.J. Pannekoek
72 De Gemiste Kans R. Onclin
73 Bovenlanden G. Nooter
74 Chicks before Dicks K.Maarse
75 ABRACAHADIBA H. Boer

RECREANTEN
76 Team Waterpas D. Bouman
77 Rukbunker T. Otto

78 Optimale Achterblijvers S. Kooij
79 Kung Fu Penta’s M. Tas
80 Bejaardenclub ‘de Anjers’ O. Houtkamp
81 Ome Dirk V. Jongkind
82 De Welvaartsbuikjes Jim van wieringen
83	 Sweetisch	Penta	Mafia	 J.	Engel
84	 Dattifloat-team	 R.	Mäkel
85 All Stars G.J. Meijer
86 Ons Praem M. de Vries
87 Beun & Kleun B.V. E. Kramer
88 Duikbootver. De Gladde snorretjes J. Maarsen
89 Blood Sweat & Beers C. Alderden
90 Tik ‘m aan D. Alderden
91 Poeltoeters J. Zandstra
92 De Prutpraam M. van Vuren
93 Team 188 R. Tas
94 New Kids on the Praem  L. Buijs
95 De Dubbele Bojum R. Vermeulen
96 La Banane Rouge T. Eveleens
97 De Drifters A.vd. Drift
98 Black Pearl M. Braakman
99 Aprameja A. Leegwater
100 Winter Wonderpraam   J.vd Velden
101 De Tur-bootjes P. Dijkstra
102 Von Penta B. van Baal
103 Team Steur P. Steur
104 Stoppies Bastiaan Spaargaren
105 Team Houtop Steven Pike 
106 Simpel Zat P. Vreeken
107 Op de Valreep A. van Bostelen
108 Hengstenbal M.vd Hauten
109 Dirrekies Gaatje J. Arendse
110 Bledje 015 D.Penha
111 De Natte Snorretjes L. Peetoom
112 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens
113 The Fox R.v. Aalst
114 Team Good Life M. Wiesener
115 De Galliers G. vd Knaap
116 Ast maar drijft K. Janssens
117 MentAalsmeer roderik peters
118	 Tied	Zat	 I.	Blauwhoff
119 After-Dorst H.Spaarganren
120 De Baggerbanjers J. Bosman

121 De Gouwe Rokken M. Vermeulen
122 The Beachbikkels Ruud Vismans
123 Peditum Pramos Ruben Raadschelders
124 De Kornuiten J. Engel
125 Piet Keuregies Preem R.Peters
126 De Kale Zak F. Rinkel
127 Alle Bochten Rechtdoor P. Lenzen
128 Ketelbinkies A. van Gool
129 De d’Weillers 2.0  Joyce de Weille
130 Op eigen Houtje  Corné Selser
131 Team Vol Gas R. Schreurs
132 De Linkeballers R. Pouw
133 De stoere boere  Dennis Spaargaren
134 De Farregatters B. de Vries
135 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser
136 Heavy Dreamers C. Springintveld
137 De 6 Provincien  S.Pos
138 Willy Dobbe Plantsoen  N.Kuipers
139 Rondje Omweg M. Harting
140 De Vlijtbuiters R. de Vries
141 De Harde Bezems P. de Vries
142 Team Vissersvreugd Jan Visser
143 Het D(r)onkere End E. van den Beitel
144 ‘t Schip K. van ‘t Schip
145 ‘t Witje W. van Tol
146 Nee, jij vaart lekker! F. Janssens
147 Zeeuws (M)ijsje J. Weij
148 Ramco Remco Wiese
149	 De	Aquaholics		 Jeffrey	van	der	Linden
150 Pitspoezen B.Visser
151 De Drijvende Diva’s L. de Wilde
152 De Rode Schoentjes R.J. Winters
153 Eendje kan geen kwaad  R.Baars
154 The Waterrangers Leo Moolhuuijsen
155 De Barreltjes F. de Vries
156 Bootje import  Arno
157 De Zwarte Ruiter D. Stevens
158 Mixed team van ‘t End K. Kramer
159 Het Witte Hek A. Ceelen
160 Mozes K. Alderden
161 Pino M.L. Verbruggen
162 Historische Tuin 2 J.W. Wegman
163 Prins Albert Bram Hoogenboom



Aluminium praam gedoopt door Ricardo

Team ‘Eendje kan geen 
kwaad’ gaat voor nieuw
Aalsmeer - “In 1990 zijn wij voor het eerst 
mee gaan doen aan de pramenrace met 
mijn vader Jac. Pannekoek en zijn praam 
en penta. Na veel jaren, waar wij met een 
lach op terugkijken, zijn de praam en Penta 
verkocht en zijn wij overgestapt op de bok 
van Geert Maarse waar we steeds fanatieker 
bezig waren met het thema, de kleding en 
de versiering. Wat was het steeds weer een 
feestje om mee te mogen maken met ons 
vriendenteam Het Seringenland. Na de race 
keken we al uit naar de volgende, ondanks 
dat we verre van snel waren. De laatste jaren 
stonden er alleen maar nullen achter onze 
naam op de einduitslag, toch bleven we trouw 
alle opdrachten doen en de route volgen. 
Wat een lol hebben we gehad, ieder jaar 
wel iets geks, teamleden overboord, blauwe 
plekken, spullen stuk of kwijt. In 2018 gaf 
een deel van ons team aan het aan de jongere 
generatie over te laten, het andere deel 
dacht daar anders over en zat toen zonder 
praam en penta. Nu was het dus tijd voor 
vernieuwing in de ruime zin van het woord. 
Er werd al snel besloten om gehoor te geven 
aan de wens ooit een nieuwe praam te laten 
bouwen van aluminium, mooi, duurzaam en 
ook erg praktisch. Aangezien wij met onze 
neus op het spek zitten met buurjongen 
Daniel Alderden van Alderden Aluminium 
was de overstap gauw gemaakt, hij maakt de 

mooiste vinden wij. In januari 2019 is de deal 
gesloten voor een nieuwe aluminium praam, 
op die voorwaarde dat hij klaar was voor de 
pramenrace. Er is gekozen voor een maatje 
groter, 9,20 x 2,25 meter, net wat meer 
ruimte. Eind juni is hij begonnen aan de bouw 
van onze praam waarbij wij erg betrokken 
zijn geweest. Van het één kwam het ander, 
de Penta, ook die moest er komen, dus ook 
even langs bij buurman, en Penta dokter, 
Kees Alderden, die bereid was er één voor 
ons in elkaar te zetten. Deze gaat zich tijdens 
de race bewijzen door het gewoon te doen. 
Afgelopen donderdag 5 september, strak op 
tijd, is onze prachtige praam (met nummer 
12) te water gelaten na te zijn gedoopt door 
onze zoon Ricardo. Uiteraard onder toeziend 
oog van naaste familie en ons nieuwe team: 
Eendje kan geen kwaad. Dit nieuwe team is 
een mengeling van enthousiaste, ervaren en 
onervaren racers waarmee we dit jaar ons 
best gaan doen om wel met echte cijfers 
achter ons naam te eindigen, al gaan wij wel 
voor het feestje en niet voor wedstrijd. Hoe 
wij gaan? Dat zien jullie zaterdag wel, het 
wordt in ieder geval een dolle boel en dat 
begint al bij de opbouw van zeven pramen 
in de sloot tussen de families Alderden en 
(Baars)-Pannekoek.”

Familie Baars

Toch een podiumplaats, maar...

10PK is er klaar voor!
Aalsmeer - “Ieder jaar na de Pramenrace 
nemen we ons voor om volgend jaar toch echt 
eerder te beginnen met de voorbereidingen. 
Maar, of dat dit jaar gelukt is? Eigenlijk is de 
regel dat niemand van 10PK op vakantie mag 
voordat alles geregeld is voor de Race der 
Racen. Dus kleding bestellen, Penta ophalen, 
vervoer voor de praam regelen om deze te 
water te laten, plekje voor de praam regelen 
en de materialen voor de decoratie inkopen. 
En de omkleedruimte niet te vergeten. En dan 
kan 10PK met een gerust hart op vakantie. Dit 
jaar liep het even anders: 2,5 week geleden 
hadden we nog geen ‘schipster’! Maar gelukkig 
hebben we iemand (voor veel geld) weten 
te vinden om Willem zijn Penta te bedienen. 
Dus toen kon de opbouw en voorbereidingen 
echt van start gaan. Wij zijn inmiddels een 
geoliede machine en iedereen pakt zijn taken 
gewoon weer op. Na een jaar in onze trouwe 
stalling van Loogman heeft onze Gert onder 
Driek’s escorte de Praam weer naar de haven 
gebracht. Martin heeft de Praam weer op zijn 
plek gevaren. Mannen bedankt. Vorig jaar, ons 
16de jaar, hoopten we een prijs in de wacht 
te slepen. De aankomst bij de Pontweg was 
een fluitje van een cent. Bij start gingen we 
soepel weg, zwaaien naar de jury en op naar 
de Vlijt. Alle opdrachten gedaan. Bijna niet 

ingehaald. Waar we normaal bij het eerste 
rondje Praamplein al moeten toezien hoe 
bijna iedereen gefinisht is was er nu tot onze 
verbazing niemand. Zelfs de dames van HUZDN 
die toch altijd al klaar zijn, waren stil gevallen. 
Wij roken onze kans op overwinning. Maar 
tijdens het laatste rondje: “Waarom gaan we zo 
langzaam is de benzine op?, Staat het kraantje 
wel open? Is de luchttoevoer stuk? Hangt er 
iemand aan onze Praam?” We kwamen heel 
gestaag voorruit, met nog een paar minuten 
op de klok was de finish in zicht, daar werd al 
druk ingepakt. Met alle charmes die we aan 
boord hadden konden we nog net aan finishen. 
We kregen een sleepje terug naar de haven 
waar we de Penta eruit haalde. Ach nee, de 
hele plastic soep van de Westeinder hing erin. 
We gingen voor een podiumplaats. Die kregen 
we uiteindelijk wel maar of dat nou was waar 
we voor gingen? De ik heb eerbied voor jouw 
grijze haren troffee. Hmmm, dat zegt toch niets 
over onze leeftijd? Nee gelukkig het team 
dat het publiek het best heeft vermaakt. Wat 
zal het dit jaar worden? 10PK gaat er in ieder 
geval weer een fantastisch feest van maken! 
Nogmaals Gert, Martin, Peter en Rob onwijs 
bedankt voor alles. Na de Pramenrace kan 
10PK eindelijk met vakantie!”
Team 10PK

Veel animo voor ‘testrondje’

Proefvaart in het zonnetje
Aalsmeer - Er stond een redelijke bries, maar 
het zonnetje liet zich ’s middags volop zien 
op zondag 8 september. Prachtig weer om de 
proefvaart voor de Pramenrace te houden. 
Veel deelnemers hadden gehoor gegeven aan 
de oproep van het SPIE-bestuur om de praam 
of bok en penta te komen testen middels 
een rondje varen op de Westeinderplassen. 
Rond half twaalf verzamelden de pramen en 
bokken zich bij het Starteiland om vervolgens 
met het SPIE-bestuur voorop te gaan varen. 
Het aantal boten was bijzonder groot. 
Andere jaren wilde de meeting zich nog 
weleens beperken tot een groepje fanatieke 
praamvaarders, maar deze zondag was de 
animo groot. Het leek er zelfs een beetje op 
alsof de Pramenrace een week vervroegd 
was, alhoewel… Geen verklede deelnemers 
(de outfit blijft een verrassing tot de dag zelf), 
maar wel, in mate, met muziek. Al met al een 
prima start van een week die voor alle 160 
deelnemende teams voor een groot deel in 
het teken staat van een ‘Winterwonderland’ 
Pramenrace op zaterdag 14 september. De 
volgende dag, maandag 9 september, wachtte 
alweer de volgende activiteit. Sportavond 

voor bepaling van de startvolgorde in de 
feesttent op het Praamplein. Vrijdagavond 
13 september is er vanaf 20.00 uur palaver 
bij FC Aalsmeer in de Beethovenlaan en voor 
aanvang van de tocht der tochten zaterdag 
vanaf 08.00 uur ontbijten in The Beach aan 
de Oosteinderweg. Om 12.30 uur klinkt 
vervolgens het startschot voor vertrek van de 
eerste pramen. Succes allemaal. SPIE en de 
Meerbode wensen jullie een behouden vaart!

Foto: www.kicksfotos.nl
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Op 19 september in buurthuis Hornmeer

Prijsuitreiking beoordeling 
voortuinen Groei & Bloei
Aalsmeer - De voortuinen in 
de wijk Rietlanden en Proosdij 
Noord werden deze zomer door 
de juryleden van Groei & Bloei 
beoordeeld op hun sierwaar-
de voor de straat of de wijk. De 
groenbonnen die beschikbaar 
zijn gesteld door de Gemeente 
samen met Coen van Dijk en af-
deling Aalsmeer gaan op donder-
dag 19 september in buurthuis 
Hornmeer uitgereikt worden. 
Groei & Bloei hoopt dat deze ac-

tie meewerkt om meer eigenaren 
van voortuinen te laten inzien dat 
kleur en groen in dat kleine stuk-
je van hun bezit een grote bijdra-
ge kan leveren aan een ‘mooier’ 
Aalsmeer!! Groei & Bloei heeft fo-
to’s van de tuinen gemaakt en zal 
tijdens deze avond voorbeelden-
laten zien hoe het ook kan. Komt 
u/jij kijken? Belangstellenden zijn 
welkom donderdagavond 19 sep-
tember vanaf 19.30 uur in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1.

“Wat mooi is, 
moet mooi 

blijven”
Regio - “Ik ben van mening dat de 
Westeinderplassen werkelijk één 
van de mooiste gebieden van Ne-
derland is. Bijzonder is het dat we 
daar ook nog met zoveel mensen 
onwijs van kunnen genieten en 
dat er veel wordt georganiseerd 
om er de tijd van je leven te kun-
nen hebben. Dat moet zo blijven 
toch? Ook voor onze en jouw kin-

Goed bezochte informatieavond
Sociale benadering van 
dementie
Aalsmeer - Wie regelmatig naar 
de radio luistert of televisie kijkt, 
de krant leest kent de slogan: De-
mentie heb je niet alleen. Dins-
dag 10 september zat de grote 
ruimte van gebouw Irene bomvol 
met mensen die met dementie te 
maken hebben. Ellen Millenaar 
en haar staf ondersteunen op 
een geweldige wijze de bezoe-
kers van Irene (onderdeel Zorg-
centrum Aelsmeer). Mensen die 
slachtoffer zijn van deze wrede 
ziekte. De aandacht die er is voor 
degenen die meerdere dagen per 
week naar Irene komen om met 
elkaar de dag op een prettige en 
ook nuttige wijze door te bren-
gen is liefdevol. Daarnaast is er 
ook aandacht voor partners, kin-
deren en zelfs kleinkinderen. Het 
is niet zonder reden dat er ook 
avonden worden georganiseerd 
waar naasten kunnen luisteren 
naar een spreker met praktijk er-
varing. Dit keer was uitgenodigd 
Carolien van Leussen en zij sprak 
over: sociale benadering van de-
mentie. Dat deed zij aan de hand 
van het door prof. dr. Anne-Mei 
The geschreven boek: Een blik 
achter de voordeur en een film 
die ooit is uitgezonden door om-
roep Max. “Ieder mens blijft wie 
hij is, ook met dementie! Dat je er 
altijd toe doet en er gewoon mag 
zijn. Je nog mee kan doen in de 
maatschappij.” Dat was haar uit-
gangspunt. Mooie woorden maar 
dat het in de praktijk lang niet al-
tijd zo wordt ervaren, werd ook 
aangehaald. “Vroeger kreeg ik 
veel vragen over tuinieren, nu 
vraagt niemand meer wat aan 
mij. Met mijn maten ging ik altijd 
vissen nu ik dementie heb, word 
ik nooit meer meegevraagd. Be-
handel mij als mens praat niet 
over mij maar met mij.”  Een voor-
beeld van een partner-mantel-
zorger was: “Met wie kan ik mijn 
zorgen nog delen. Hoe vaak hoor 
ik niet: Ach het valt toch wel mee? 
of mijn relatie is totaal veranderd.”

 Omgaan met Alzheimer
Hoe om te gaan met Alzheimer 
(de meest voorkomende vorm 
van dementie)? Er kan lang en 
breed over gesproken worden 
maar de conclusie is: Daar be-
staat (nu nog) geen formule 
voor. De reacties van Alzheimer 
patiënten kunnen totaal ver-
schillend zijn. De een schaamt 
zich, want wie het etiket van de-
mentie krijgt opgeplakt voelt 
zich veroordeeld. “Alles wordt 
mij afgepakt.” Niet meer au-
to mogen rijden is een schrik-
beeld. Partners en kinderen die 
zich schuldig voelen omdat zij 
niet kunnen doen wat zij willen 
doen. “Wij hangen de vuile was 
niet buiten.” En ook hier weer 
werden er situaties geschetst 
waarin het leven wordt geno-
men zoals het valt. Niet dat  de-
mentie als een verrijking wordt 
gezien, maar men weet er wel 
het beste van te maken. “Wij le-
ven bij de dag en halen er uit 
wat er uit te halen valt.” Caro-
lien van Leussen probeerde aan 
te tonen dat het niet altijd kom-
mer en kwel hoeft te zijn. Dat er 
ook best nog gelachen kan wor-
den. Niet dat zij situaties onder-
schat, benadrukte zij maar in 
haar ogen valt er nog veel te le-
ren hoe veel beter de sociale be-
nadering van dementie kan. He-
laas kwam het heikele punt fi-
nanciën niet aan de orde. Na 
de pauze kwam de zaal aan de 
beurt. Het leverde openharti-
ge gesprekken op. De gegeven 
aandacht en reacties maakten 
dat er inderdaad ook nog gela-
chen kon worden om en over 
een onderwerp dat eigenlijk om 
te huilen is. Eén ding staat ech-
ter als een paal boven water: De 
functie van alle medewerkers bij 
Irene is van onschatbare waarde 
voor een ieder die met demen-
tie te maken heeft!

Janna van Zon

Natuurlijke materialen in bankjes, borden, asfalt

Open dag rond Biobases 
Proeftuin in Aalsmeer
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland organiseert samen met 
bouwer Dura Vermeer een open 
dag op 12 oktober rondom de 
Biobased Proeftuin in Aalsmeer. 
In en op de rijbaan van de Bos-
randweg (N231) zijn natuurlij-
ke materialen verwerkt in onder 
andere bankjes, verkeersborden, 
maaibeschermers en het asfalt. 
Het is de eerste Biobased Proef-
tuin van de provincie Noord-Hol-
land. Tijdens de open dag zijn er 
rondleidingen en leuke activitei-
ten voor jong en oud.
Een stuk weg van 850 meter op 
de Bosrandweg (N231) is van 
berm tot berm ingericht met na-
tuurlijke materialen zoals miscan-
thusgras, hars, suikerriet en bam-
boe. De weg en het fietspad zijn 
voorzien van negen proefvak-
ken met verschillende soorten 
asfalt. In dit asfalt zijn verschil-
lende natuurlijke materialen ver-
werkt. Ook zijn er verkeersborden 
van gelamineerde bamboestro-
ken, lantaarnpalen van bamboe 
en biobased producten als na-
tuurvezels in belijningen en lan-
taarnpalen verwerkt. De komen-
de tien jaar worden veel verschil-
lende biobased materialen ge-
test om zo inzicht te krijgen in de 
kwaliteit en toepasbaarheid van 
het materiaal. Doordat biobased 
grondstoffen op korte termijn te-
ruggroeien, zijn ze een onuitput-

telijke bron van materiaal, in te-
genstelling tot fossiele grondstof-
fen die over vele duizenden jaren 
ontstaan.
 
Biodiversiteit
De Biobased Proeftuin is een 
ontwikkeling van de provincie 
Noord-Holland, bouwer Dura Ver-
meer (en haar partners), de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen 
en Amsterdam en de Vervoersre-
gio Amsterdam. De markt krijgt 
de kans om biobased producten 
te testen, zodat deze producten 
straks niet alleen door de provin-
cie maar ook door andere organi-
saties gebruikt kunnen worden. 
Hierdoor wordt de duurzaam-
heid en biodiversiteit gestimu-
leerd, met als doel om de fossiele 
grondstoffen te reduceren.
 
Tijd en locatie
De open dag vindt plaats op za-
terdag 12 oktober tussen 10.00 
en 16.00 uur op de parkeer-
plaats Schinkelbos (1432 CD) in 
Aalsmeer. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom. Met vragen 
over de Biobased Proeftuin en de 
open dag kunnen geïnteresseer-
den contact opnemen met het 
Servicepunt van de provincie via 
telefoonnummer 0800 - 0200 600 
(gratis) of per mail: servicepunt@
noord-holland.nl. Of kijk op www.
noord-holland.nl/N231. 

Van kleinschalig naar groot evenement

Fractie Absoluut Aalsmeer 
op werkzoek in feesttent
Aalsmeer - De bijna voltallige 
fractie van Absoluut Aalsmeer 
heeft afgelopen maandag 9 sep-
tember de voorzitter van de 
feestweek en mede fractiege-
noot René Martijn in het zonnetje 
gezet. Het is al sinds jaar en dag 
dat René Martijn de rol van voor-
zitter van de feestweek op zich 
neemt. Wat 25 jaar geleden be-
gon als een kleinschalige feest-
week met een paar honderd be-
zoekers is inmiddels uitgegroeid 
tot een van de grootste evene-
menten in het land. Los van alle 
optredens die in deze week wor-
den georganiseerd, met veel mu-
ziek, films en optredens van lo-
kale en landelijke artiesten, weet 
het bestuur telkens weer de tent 
te vullen met feestelijkheden 

voor jong en oud. Van een kerk-
dienst op de zondagochtend tot 
aan de finish van de Pramenrace 
met een groots feest op de afslui-
tende zaterdag. Om de organisa-
tie achter deze feestelijkheden te 
ontdekken was de fractie van Ab-
soluut Aalsmeer een (onverwach-
te)  gast van de voorzitter. René 
heeft de fractiegenoten rondge-
leid langs alle imposante onder-
delen van deze feesttent, van toi-
letten tot aan de regiekamer, alles 
is bekeken. 
De fractieleden waren onder de 
indruk van de grootsheid van de 
organisatie en weten dat deze in 
goede handen is bij een bevlo-
gen voorzitter en de vele vrijwilli-
gers. Een diepe buiging voor hen 
allen!

deren en kleinkinderen. Zullen 
we dan ook proberen heel zuinig 
te zijn op onze Westeinder? Zon-
der in details te treden zien we 
dat vooral de jonge Poelgebrui-
kers erg makkelijk met hun afval 
omgaan! Beste ouders zou u uw 
kroost willen vragen niets in het 
water te gooien, maar mee terug 
te nemen naar huis of de jachtha-
ven? Met z’n allen genieten van 
een prachtstuk Nederland, ge-
woon in ons eigen dorp, het kan, 
het mag, maar dan graag zonder 
rommel Want, wat mooi is, moet 
mooi blijven!”
Wim Engel 

Kudelstaart - Maandag 9 sep-
tember heeft Wethouder Ro-
bert van Rijn samen met Eigen 
Haard en woningzoekende Jo-
ren Maatkamp een schouw gelo-
pen langs een aantal leegstaan-
de woningen in Kudelstaart. Jo-
ren is zelf woningzoekende en 
vond het gek dat er diverse wo-
ningen leegstaan waar hij graag 
zou willen wonen. Daarom trok 
hij aan de bel bij de gemeente. 
Wethouder wonen Robert van 
Rijn: “Veel woningzoekenden 
staan lang op de wachtlijst voor-
dat zij in aanmerking komen voor 
een huurwoning in de gemeente 
Aalsmeer. Het is dan niet te ver-
kroppen dat er huurwoningen 
lang leeg staan. Het was goed om 
gezamenlijk door de wijk te lo-
pen en met elkaar te ervaren wel-
ke woningen er leeg staan en wat 
de reden hiervan is. Ook omdat 

het heel duidelijk zichtbaar wordt 
wat deze leegstaande woningen 
doen met het straatbeeld en de 
veiligheidsbeleving van naaste 
bewoners.” In totaal bezochten 
Joren, de wethouder en Sandra 
Dijkhuizen, relatiemanager bij Ei-
gen Haard, elf leegstaande wo-
ningen. Eigen Haard heeft  direct 
uitgezocht wat de reden is. Bij de 
meeste woningen is er sprake van 
een wisseling van oude naar nieu-
we huurders. Bij anderen voert Ei-
gen Haard werkzaamheden uit 
om de woningen te verduurza-
men of weer klaar te maken voor 
een nieuwe huurder. Eén woning 
stond echt te lang leeg. Sandra 
Dijkhuizen: “Daar balen we echt 
van. We willen geen leegstand en 
maken deze woning zo snel mo-
gelijk klaar voor verhuur. En een 
pluim voor Joren dat hij aan de 
bel getrokken heeft.”

Wethouder loopt schouw 
langs leegstaande woningen

Eerste internationale kartrace
Racetalent Max Sadurski 
(8) maakt indruk!

de, maar vlak voor de finish ver-
loor hij nog een plekje om daar-
mee als vierde te eindigen.  In de 
finale mocht hij van buiten star-
ten vanaf P4. De race werd echter 
drie keer stilgelegd vanwege een 
valse start. Max liet zich daar niet 
door afleiden en begon de race 
goed. “Ik lag in de top vijf, maar 
toen kreeg ik een beuk van een 
concurrent en ik kwam half naast 
de baan. Dat kostte me twaalf 
plekken en dus lag ik opeens 
16de.” Maar Max zou Max niet zijn 
als hij zich niet vastbeet in zijn 
stuur en zich terug de top tien in 
knokte. Zo kon hij zijn eerste gro-
te internationale race afsluiten 
met een zeer verdienstelijke acht-
ste plek. “Ik finishte als negende, 
maar won nog een plekje omdat 
de rijder voor mij een klikbumper 
had. Die kreeg daardoor een tijd-
straf en zo werd ik achtste.”

Kartvakantie
Sadurski had genoten van de 
week. Ook naast de baan. “Het 

was ongelooflijk warm en dus 
hielden we af en toe waterge-
vechten. Het was net een soort 
kartvakantie met het team van 
Bouvin. En op vrijdag was er nog 
een rijdersparade met 300 rijders 
uit Europa, Azië, Amerika en Bra-
zilië. Ik mocht de Nederlandse 
vlag dragen, daar was ik erg trots 
op.” Bijna had Max ook nog een 
Can-Am gewonnen, een motor 
met drie wielen die verloot werd 
onder de 300 deelnemers. “Ze rie-
pen mijn naam om, maar ik was 
helaas al naar het hotel omdat ik 
een beetje moe was van de lange 
dagen het hele weekend. Nu won 
iemand anders die mega prijs. 
Dat vond ik best jammer.” Lang 
treuren om de misgelopen Can-
Am doet de karter uit Kudelstaart 
niet. Het vizier is alweer gericht 
op de volgende race. “Dan probe-
ren we eerste te worden van het 
Belgisch Kampioenschap. Als ik 
nog één race win, kan ik kampi-
oen van België worden. En dat als 
Nederlander.”

Kudelstaart - Hij is pas acht jaar, 
terwijl zijn concurrenten soms 
wel twee of drie jaar ouder zijn! 
Maar Max Sadurski maakte veel 
indruk tijdens de Rotax Max In-
ternationale Trophy op het kart-
circuit van Le Mans. Het aanstor-
mende racetalent uit Kudelstaart 
reed zich knap in de top tien tij-
dens de grand finale op het In-
ternational kartcircuit Alain Prost. 
De beste karters vanuit de he-
le wereld kwamen naar de kart-
baan dat pal naast het legenda-
rische circuit van de 24U van Le 
Mans ligt.
Het was een drukke week voor 
Max Sadurski, die na het NK in 
Berghem gelijk doorreisde naar 
Frankrijk voor de grote internati-
onale kartrace op het Alain Prost 
circuit. Maandag werd de tent 
van het Bouvin Power team opge-
bouwd en werd de kart schoon-
gemaakt, dinsdag stond de raf-
fle (loting) van de motoren op het 
schema en stapte de Noord-Hol-
lander in de kart voor tweemaal 
een vrije training en woensdag 
stonden er nog enkele trainingen 
op het programma. 

“Mooi circuit”
Max genoot met volle teugen op 
het Franse circuit. “Echt een mooi 
circuit vind ik het. Vooral de bocht 
achterin is een mooie bocht. En je 
hebt vanaf de grote tribune echt 
goed uitzicht op de baan. Het pu-
bliek kan de race ook goed vol-
gen vanaf die tribune, dat maakt 
het extra mooi.” De tijden die het 
jonge karttalent tijdens de trai-
ningen reed vielen niet tegen, 
de snelheid van de kart was dui-
delijk goed en toch viel de kwa-
lificatie op donderdag een beetje 
tegen: slechts een 17de plek. Na 
de heats op donderdag en vrij-
dag wist Max nog twee plekjes op 
te schuiven naar een 15de plaats 
en dat was meteen ook zijn start-
plaats in de prefinale. Daarin liet 
hij andermaal zien over enorm 
racetalent te beschikken, want hij 
werkte zich op van plek 15 naar 
plek 4. Hij zat duidelijk weer in 
de racemodus. “De prefinale ging 
echt goed”, vertelde een trot-
se Max na de raceweek in Frank-
rijk. “Ik had een vliegende start en 
heb veel rijders ingehaald tijdens 
de race.” Even lag hij zelfs der-

Vleermuiswandeling 
met de boswachter
Amstelland - Kom mee wandelen 
met de boswachter op zaterdag-
avond 28 september om 19.00 
uur. In het Amsterdamse Bos le-
ven verschillende soorten vleer-
muizen. De boswachter neemt je 
mee op pad om deze bijzondere 
dieren te horen en te zien. De start 
van de wandeling is bij de gro-
te parkeerplaats Geitenboerde-
rij, Nieuwe Meerlaan 3 in Amstel-
veen. De wandeling is geschikt 
voor goede wandelaars vanaf 12 
jaar. De kosten zijn 5 euro per per-
soon, graag gepast en contant be-
talen. Aanmelden is verplicht. 
 
Paddenstoelenrondleiding
Ga mee met dé paddenstoelenex-

perts Henk en Jenny op zondag-
middag 29 september om 14.00 
uur. Voordat de groep het Bos in-
gaat om zo veel mogelijk padden-
stoelen te vinden, staat een smeu-
ige lezing met beeldmateriaal op 
het programma. 

Maximaal 16 personen
Deze workshop is geschikt voor 
iedereen vanaf 12 jaar. Start bij De 
Boswinkel. Kosten 5 euro per per-
soon. Maximaal 16 deelnemers. 
Aanmelden via 020-5456100 of 
www.amsterdamsebos.nl of in De 
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, 
iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend tussen 10.00 en 17.00 
uur.
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Start cursussen bij de Werkschuit
Tekenen en schilderen 
voor kinderen
Aalsmeer - Bij de Werkschuit 
start weer cursussen tekenen en 
schilderen voor kinderen van 6 
tot 12 jaar. Docent is Annefie van 
Itterzon en zij neemt haar rol als 
begeleider van jong talent zeer 
serieus. Ze is bekend om haar in-
ternationale collectie kinderteke-
ningen en het coachen van jong 
schildertalent. Hou je echt van 
tekenen? Stroop je mouwen op 
en neem plaats achter een ech-
te schildersezel in het ruime lich-
te atelier van de Werkschuit. Ga 
mee met Annefie op haar inspi-
rerende ontdekkingsreis naar 
het tekenen van allerlei dieren, 
bijzondere bloemen, planten en 
bomen. Voor het nieuwe cursus-

jaar zijn mooie opgezette die-
ren gevonden die je van dichtbij 
kan zien. Zo ontdek je hoe ken-
nis over de natuur je helpt om le-
vendige kunstwerken te maken. 
In de kunstklas wordt ook werk 
van bekende kunstenaars be-
sproken. Omdat de groepen klein 
zijn, krijgen de kinderen persoon-
lijke aandacht, creatieve tips en 
worden de werkstukken iede-
re les besproken. Je krijgt een ei-
gen map en aan het einde van de 
cursus neem je een kleurrijk schil-
derwerk mee naar huis! Er is les 
op woensdagmiddag en op za-
terdagochtend. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op:  
www.werkschuit-aalsmeer.nl

Aanschaf buitenspelmateriaal
Scouting Tiflo bedankt 
statiegeldgevers
Aalsmeer - In de maand juli had-
den winkeliers van de Albert 
Heijn op het Praamplein de mo-
gelijkheid om hun statiegeld-
bonnetje te doneren aan Scou-
ting Tiflo. 
Scouting Tiflo bedankt graag ie-
dereen die zijn of haar statiegeld-
bonnetje heeft gedoneerd. Met 
de totale opbrengst van 215 eu-
ro kan nieuw buitenspelmateriaal 
worden aangeschaft. Ook afgelo-
pen zaterdag was Tiflo aanwezig 
op de braderie in het Centrum. Bij 

de kraam waren veel gidsen, ver-
kenners en leiding aanwezig. Kin-
deren konden brooddeeg bak-
ken op een echt vuurtje. Ook kon 
er gegrabbeld worden. Nog één 
week, op zaterdag 21 september 
beginnen de opkomsten weer. 
De leiding van Scouting Tiflo 
heeft er weer super veel zin in.
Bent u of is uw zoon/dochter 
geïnteresseerd in een lidmaat-
schap? Neem dan een kijkje op 
www.tiflo.nl of op facebook scou-
ting tiflo. 

Nat, maar traditie is in ere gehouden
Feestelijke jaaropening 
op de Graankorrel
Kudelstaart - Sommige tradities 
moet je doorbreken, andere zijn 
te mooi en moeten vooral vastge-
houden worden. Dat geldt voor 
de start barbecue voor ouders, 
kinderen en team op De Graan-
korrel.
Op vrijdagavond 6 september 
was het weer er niet naar om 
buiten te zitten, maar de school 
heeft ruimte genoeg om ook bin-
nen een plek in te richten waar 
heerlijk gegeten en gepraat kan 
worden.
Deze activiteit is bedoeld als ont-
moeting en hernieuwde kennis-
making na de vakantie. De Ou-
dervereniging zorgt elk jaar weer 
dat er voldoende te eten en drin-

ken is. Met elkaar werd gezorgd 
voor bereiden van vlees en ver-
zorgen van drinken.
Voor de kinderen stond het 
springkussen buiten en verzorg-
den twee oud-leerlingen een dis-
co. De regen zorgde er wel voor 
dat er na enige tijd niet meer ge-
sprongen mocht worden. Geluk-
kig is er op 13 september een 
sportdag en wordt het kussen op-
nieuw opgeblazen.
Ook dit keer waren het gezellige 
uren en een mooie start van het 
schooljaar, waarin er kon worden 
bijgepraat en ervaringen van de 
eerste weken konden worden uit-
gewisseld. Een traditie om in ere 
te houden.

Voetbalwedstrijd tegen Argon
Daan schiet FCA JO17-2 
naar fraaie bekerwinst
Aalsmeer - Zaterdag 7 septem-
ber speelden de FCA boys 17-
2 thuis hun eerste beker wed-
strijd tegen de boys van Argon 
17-2 uit Mijdrecht. Na de aftrap 
werd het al snel duidelijk dat de-
ze wedstrijd een fikse bikkel partij 
zou worden, want de teams gin-
gen er stevig tegenaan. Het spel 
golfde heen en weer met kansen 
voor beide doelen. In de 26e mi-
nuut werd de Argon keeper door 
de FCA aanvallers onder vuur ge-
nomen. De Argon keeper kon de 
schoten nog pareren totdat de 
bal voor de voeten van de slim-
me FCA aanvaller Daan kwam die 
ruimte vond en met een prach-
tig schot het Argon net liet bol-
len: 1-0. Dit was ook de ruststand. 
Na de rust werd de FCA defen-

sie meteen verrast door een snel-
le Argon aanval die resulteerde in 
de gelijkmaker: 1-1. De FCA boys 
waren hierdoor niet van slag en 
bikkelde er lustig op los. Ook de 
Argon boys bleven knokken voor 
de winst. Menig hachelijke situ-
atie voor beide doelen werden 
door de goed spelende verdedi-
gingen opgelost. 
In de 30e minuut een FCA scrim-
mage voor het Argon doel. Een 
afgeslagen bal kwam voor de 
voeten van FCA aanvaller Daan 
en met een prachtige boogbal 
verraste Daan de Argon keeper 
en werd Daan met twee super 
goals in deze wedstrijd de match-
winnaar. Eindstand: 2-1 voor FC 
Aalsmeer.
Verslag en foto: Ruud Meijer

De goed spelende FCA linksback Ryan blokt een Argon aanvaller.

‘Het Grote Kampeeravontuur’
Brandweerman Sam live in 
Schouwburg Amstelveen
Amstelland - Hij staat altijd pa-
raat! Met een volledig nieuwe, 
gewaagde redding komt Brand-
weerman Sam op zondag 29 sep-
tember naar Schouwburg Am-
stelveen. Na het grote succes 
van ‘Sam redt het Circus’ beleeft 
de grote kinderheld Brandweer-
man Sam, samen met zijn trou-
we brandweerwagen Jupiter en 
al zijn vrienden uit Piekepolder, 
een spiksplinternieuw, spannend 
avontuur in ‘Brandweerman Sam 
Live! - Het Grote Kampeeravon-
tuur’.
In het bos bij Piekepolder leeft 
een heel zeldzaam diertje. Wan-
neer twee bekende rangers op 
zoek gaan naar het beestje, be-
sluiten Brandweerman Sam en El-
vis hen te helpen op hun ontdek-
kingsreis. Maar, als de ondeugen-
de Norbert Puk ook meegaat op 
zoektocht en verdwaald raakt in 
het bos, dreigt er groot gevaar 
voor de hele groep. Kan Brand-
weerman Sam zijn vrienden 

op tijd redden? Ga op pad met 
Brandweerman Sam, Elvis, Penny, 
Commandant Staal en Norbert 
bij deze vlammende voorstel-
ling boordevol zang, dans en ge-
waagde reddingen in Brandweer-
man Sam Live! - Het Grote Kam-
peeravontuur.

Verkleed als brandweer
Brandweerman Sam nodigt alle 
jonge bezoekers uit om verkleed 
als brandweerman, -vrouw of 
bosranger naar het theater te ko-
men. Na de voorstelling komen 
Brandweerman Sam en zijn vrien-
den natuurlijk naar de foyer voor 
een uitgebreide meet & greet!
De voorstelling is op zondag 29 
september van 14.00 tot 16.00 
uur bij Schouwburg Amstelveen, 
Stadsplein 100. Kaartprijs vanaf 
19 euro, exclusief reserverings-
kosten. Reserveringen via: www.
schouwburgamstelveen.nl of te-
lefonisch via 020-5475175. 
Foto: Levin den Boer

Voorstelling voor peuters en kleuters
Zing mee met Dikkie Dik
Amstelland- Op zaterdag 21 sep-
tember treedt Joes Bonen op in 
Bibliotheek Amstelveen Stads-
plein met haar voorstelling ‘Dik-
kie Dik en de taart’. Dikkie Dik en 
de taart is een interactieve mu-
ziekvoorstelling voor peuters, 
kleuters en hun ouders. Het pu-
bliek verzamelt zich rond een le-
vensgroot boek met originele 
Dikkie Dik tekeningen en wordt 
gedurende de hele voorstelling 
uitgedaagd om mee te doen en 
mee te zingen met nieuwe origi-
nele liedjes.

Joes Boonen maakt theatervoor-
stellingen op basis van populai-
re kinderboeken en is te zien in 
theaters Nederland en België. 
Kaartjes voor de voorstelling in 
de Bibliotheek zijn te verkrijgen 
via www.debibliotheekamstel-
land.nl en op één kaartje kunnen 
een kind en een ouder of verzor-
ger samen naar binnen. De the-
atervoorstelling ‘Dikkie Dik en 
de Taart’ op 21 september is van 
10.15 tot 10.50 uur in bibliotheek 
Amstelveen. Kosten: 6 euro voor 
leden en 12 euro voor niet-leden.

Medailleregen op eerste wedstrijddag
Naseizoen twirlsters van 
SV Omnia weer gestart
Aalsmeer - Na een zomervakan-
tie, waarin trainen en uitrusten 
elkaar hebben afgewisseld, zijn 
de twirlsters van SV Omnia 2000 
weer begonnen aan het nasei-
zoen. De meiden werken toe naar 
de Nederlands Kampioenschap-
pen, waar ze zich kunnen plaat-
sen voor de Wereld Kampioen-
schappen in eigen land (Eindho-
ven). 
Op de eerste wedstrijddag op 8 
september in Pijnacker hebben 
vijf leden hun kunsten vertoond 
op de vloer. Als eerste mochten 
Else Klaassen en Danique van 
der Geest voor de eerste keer op 
met het onderdeel 1-baton. Ze 
hadden er duidelijk plezier in en 
scoorden allebei voldoende pun-
ten om de volgende wedstrijd uit 
te komen in de novice catego-
rie en mee te kunnen doen om 
de prijzen. Isa Spanbroek haalde 
op dit onderdeel een mooie eer-
ste plaats en Kirsten Koster wist 
in haar categorie een tweede 
plek te behalen. Bij het onderdeel 
2-baton haalde Kirsten een eer-
ste plaats en Demi Elstgeest kon 
het brons ophalen. Daarna mocht 
Isa weer de vloer op. Ze deed mee 
met vier onderdelen, en keer-
de naar huis met maar liefst vier 
gouden medailles. Isa heeft zich 
al geplaatst voor het NK en zal 
daar ook zeker meestrijden voor 
de eerste prijzen. Demi heeft haar 

eerste plaatsingspunten binnen 
op het onderdeel Super-X-Strut 
en behaalde daarmee een eer-
ste plaats. Als laatste onderdeel 
stond dance op het programma. 
Isa liet voor het eerst haar nieu-
we routine zien en maakte daar-
mee indruk op de jury. Else be-
haalde op dit onderdeel een vier-
de plaats, net buiten het podium, 
maar genoeg punten om mee te 
mogen doen met het NK. Daar-
na mocht Danique de vloer op, ze 
heeft een mooie routine neerge-
zet met 0 drops. Daarmee haalde 
ze een zeer verdiende eerste plek. 
Als laatste liet Kirsten een prachti-
ge routine zien en deze werd be-
loond met een eerste plaats. De 
vijf twirlsters keerden met een 
grote glimlach terug naar huis.
Nieuwsgierig geworden naar 
de twirlsport? Kijk dan op www.
svomnia.nl voor meer informatie. 

Huldiging door wethouder Alink
Illusionisten Roy en Justin 
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - De broers Roy en Jus-
tin Huiskens zijn donderdag 5 
september gehuldigd in het ge-
meentehuis. De jeugdige inwo-
ners zijn in juni uitgeroepen tot 
beste illusionisten duo van Ne-

derland. Voor wethouder Wilma 
Alink aanleiding om hen in het 
zonnetje te zetten en te trakteren 
op een mooi boeket bloemen.
Roy en Justin Huiskens timmeren 
flink aan de weg en geven tal van 

shows. Ook in Aalsmeer worden 
evenementen regelmatig ma-
gisch opgeluisterd door de twee 
broers. Onlangs zijn de jongens 
en meisjes van kinderopvang So-
lidoe nog ‘betoverd’ en werd vol 
bewondering naar alle trucs ge-
keken. In april organiseerden Roy 
en Justin hun eerste Magic Din-
ner Night en met groot succes. 
De avond was in sneltreinvaart 
uitverkocht. De twee illusionis-
ten hebben voor hun shows be-
hoorlijk veel attributen nodig en 
natuurlijk wordt met regelmaat 
nieuw materiaal aangeschaft. Tot 

eind augustus moest voor alle 
spullen de eigen bestelbus ‘strak’ 
ingericht worden als een optre-
den wachtte. Ook wat dit be-
treft zijn Roy en Justin gegroeid: 
Ze hebben nu hun eigen vracht-
wagen! Twee inwoners om trots 
op te zijn en dat vindt wethou-
der Alink vast niet alleen... Gefeli-
citeerd magisch duo, ga zo door!
Foto: www.kicksfotos.nl
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Bert van Dam wint eerste 
dartavond in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
avond 3 september konden de 
dartliefhebbers eindelijk weer op 
weg naar buurthuis ‘t middelpunt 
voor een gezellige speelavond. 
Iwan van Egdom en Alexander 
Stroomer waren ruim van tevo-
ren aanwezig om Hans Dolk te 
helpen met alles klaar te zetten. 
Enkele vaste deelnemers moes-
ten helaas werken en konden de-
ze avond niet komen, daardoor 
was er geen grote opkomst, maar 
dat is een mooie gelegenheid om 
iedereen tegen elkaar te laten 
spelen. Alexander had zijn ster-
ke worpen nog niet gevonden en 
wist nog geen partij te winnen, 
wel verloor hij er twee maar nipt. 
Dat zal voortaan best wel weer 
beter gaan. Iwan gooide af en 
toe mooie scores van 120 en 140, 
maar daar stonden ook slechte-
re beurten tegenover. Hij moet 
waarschijnlijk nog wennen aan 
zijn nieuwe dartpijlen en ook hij 
zal in de loop van het seizoen ze-
ker beter gaan darten. Ook Henk 

begon moeizaam, maar nadat hij 
van pijlen gewisseld had zat er 
progressie in. Hans Dolk had in de 
vakantie niet geoefend en toch 
speelde hij goede partijen waar-
bij het uitgooien van de dub-
bel hem steeds beter af gaat. Pe-
ter Bakker verloor zijn wedstrijd 
tegen Ben van Dam, doch wist 
de overige matches wel te win-
nen en werd zodoende uiteinde-
lijk tweede op deze eerste dart-
avond. De eerste plek was voor 
Ben, die de hoogste uitgooi wist 
te realiseren, namelijk 108. Hij 
was niet te verslaan deze avond 
en hij gaf links en rechts ook goe-
de raad aan de anderen en dat zal 
zeker motiverend werken.

Op dinsdagavond 17 september 
is de zaal bezet en kan er niet ge-
dart worden, maar iedere andere 
dinsdagavond is iedereen vanaf 
16 jaar weer welkom in de Wilhel-
minastraat in Aalsmeer-Oostein-
de. Entree 2,50 euro per avond.
Aanvang is 20.00 uur..

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Poel’s Eye start seizoen 
met Open Kudelstaart
Kudelstaart - De zomer is weer 
voorbij. De meeste sportclubs 
zijn alweer begonnen, voor an-
dere verenigingen staat het sei-
zoen weer voor de deur. Dit laat-
ste geldt ook voor de dartsclub 
Poel’s Eye. Volgende week vrij-
dag, 20 september, wordt weer 
gestart in het volledig verbouw-
de Dorpshuis van Kudelstaart. 
Het Dorpshuis heeft een comple-
te metamorfose ondergaan, wie 
niet goed oplet rijdt ‘Het Podi-
um’ pardoes voorbij. Binnen krij-
gen de dartborden hun podium 
weer terug. Deze borden worden 
na maandenlange donkerte weer 
verlicht door de surround led ver-
lichting. Deze verlichting belicht 
het dartsbord aan alle kanten, een 
zeer fraai gezicht. Het seizoen be-
gint met een dubbele klap, het is 
de Open Kudelstaart én de eerste 
speelavond van het seizoen. Zo-
doende is er voor iedereen wat 
wils. Voor de toppers staat er een 
extra prijs op het spel, voor de 
‘recreanten’ zijn er nóg drie ni-
veaus om eer te behalen. Om de 
boel nog meer op te leuken zijn 
er twee spelletjes (Mystery Out 
en de Triple Pot). Kortom, ge-
noeg reden om te komen darten 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Nieuwelingen zijn meer dan wel-
kom. Men kan gedurende het sei-
zoen aan elke willekeurige darts-
activiteit deelnemen, de speel-
avonden zijn toernooitjes op zich. 

Het seizoen omvat 15 speelavon-
den op vrijdagavond, die om de 
week plaats vinden, plus twee 
zaterdag toernooien. Het motto 
van de Poel’s Eye is: “Zoveel mo-
gelijk darten, op zoveel als mo-
gelijk het eigen niveau”. Lidmaat-
schap of van te voren opgeven is 
niet nodig. Thuis blijven is echter 
pas echt onnodig. Hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd. Dus hope-
lijk tot ziens op vrijdag 20 septem-
ber, en anders (ergens) later in het 
seizoen. Deelname is geheel vrij-
blijvend en houdt geen verplich-
tingen voor later in het seizoen in. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
allerlei informatie te vinden.

Winnaar vorig jaar Erik Jan Geel-
kerken (rechts) naast Marco Corne-
lisse.

Jubileumuitje Hengelsport Vereniging
Vislust bestaat 70 jaar
Aalsmeer - De Aalsmeerse Hen-
gelsport Vereniging Vislust be-
staat 70 jaar en dit lustrum is ge-
vierd bij visvijver ‘t Mun in Appel-
tern
De datum van oprichting was 6 
september 1959, aangegaan bij 
notaris Bax, door drie van de op-
richters, te weten J. Kooij, J. Jong-
kind en N. van de Heuvel.
Op uitnodiging van de visclub 
hebben 30 augustus zo’n 60 per-
sonen van alle leeftijden zich uit-
geleefd op de verschillende vij-
vers. Er zijn een avonturenvij-
vers, drie forelvijvers, karpervij-
vers gemengd met steur en Ame-
rikaanse meervallen. Tussen 7.30 
en 8.00 uur werden de gasten 
van de dag verwacht in het res-
taurant op de locatie, waar onder 
het genot van een heerlijke kop 
koffie, thee of voor de jeugd fris 
met een overdadige stuk appel-
gebak, al dan niet met slagroom. 
Zonder gevist te hebben, werden 
de eerste visserslatijn verhalen al 
verteld. De voorzitter probeerde 
op enigszins humorvolle manier 
welkom te heten, in het bijzon-
der de dames, die op elke jaarver-
gadering in zijn bijzijn nooit zijn 
verschenen. Gelukkig is dit eu-
vel opgelost, ze waren hier wel 
aanwezig. Na uitleg van de eige-
naar, waarbij een aantal restric-
ties werden gegeven over hoe 
de vis te behandelen, ging ieder 
zijns weegs naar de vijver waarop 
hij/zij had ingeschreven. Na de 
nodige voorbereidingen, onder 

het genot van een zon die de he-
le dag bleef schijnen en het later 
op de dag peentjes zweten werd, 
zijn de eerste visjes op het droge 
gehaald. Uit de avonturenvijver 
en de karper-, steur- en meerval- 
vijvers viel de vangst die morgen 
behoorlijk tegen. Het aanbod fo-
rellen was iets beter, er werd daar 
behoorlijk gevangen. 
De kantinewagen kwam langs en 
iedereen kon wat te drinken ne-
men om een van de vijf consump-
tiebonnen op te souperen. Na de 
eerste zitting van 9.00 tot 12.00 
uur was de lunch gepland, en 
onder het genot van al dan niet 
geestrijk vocht werd een heerlijke 
kipsaté met frietjes en salade ge-
presenteerd. Na een uurtje lun-
chen ging een ieder weer volop 
aan de bak.
In de middagsessie van 13.00 tot 
17.00 uur waren de vangsten be-
ter, en werden de bonnen ge-
bruikt om zich te laven aan de 
broodnodige verfrissingen, want 
de temperatuur steeg en de zon 
bleef volop schijnen. Iedereen 
die aanwezig was had het naar 
de zin gehad, er werd voorge-
steld om het ieder jaar te doen, 
alleen de penningmeester vond 
dit niet zo’n goed idee, omdat 
de kas daar teveel onder te lijden 
zou hebben. Een bedankje aan 
de organisatoren is zeker op zijn 
plaats, en nu op naar een nieuw 
lustrum, misschien is het moge-
lijk na een beetje sparen om dit 
uitje over vijf jaar te herhalen.

Handboogschieten
Jaarlijkse Gerrit Versteeg 
Verschieting bij Target
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
8 september werd er op het ter-
rein van Handboogvereniging 
Target de jaarlijks terugkerende 
Gerrit Versteegverschieting ge-
organiseerd. Deze memorial ter 
nagedachtenis aan oud lid Ger-
rit Versteeg wordt traditioneel 
in september gehouden. Enke-
le twijfels over het weer waren 
in de loop van de middag opge-
lost, het werd een prachtige dag 
met van tijd tot tijd pittige zon-
nige momenten. De wedstrijd op 
zich is er een met 36 pijlen op 25 
meter waarbij uiteraard de bui-
tenomstandigheden, zoals bij-
voorbeeld de wind, een belang-
rijke rol kunnen spelen. Wat be-
langrijk is tijdens deze wedstrijd, 

is het samenzijn en niet het win-
nen, vandaar ook dat er traditi-
oneel een barbecue aan het he-
le gebeuren wordt gekoppeld, 
waarbij ook verschillende part-
ners van de schutters aanschui-
ven. Het feit dat zij aanschuiven 
maakt het extra gezellig. Het was 
ook prachtig om te zien dat er 
veel jeugdleden aanwezig waren 
en aangezien de jeugd de toe-
komst heeft ziet het er voor HBV 
Target rooskleurig uit. Invaller 
wedstrijdleider Marco Jongkind 
heeft er een goed georganiseer-
de wedstrijd van gemaakt en met 
Jos de Vries en Onno Faber ach-
ter de kookplaat werd het als ge-
heel een prachtig evenement op 
sportpark Calslagen. 

De prijswinnaars in de verschillende klassen bij Target.

Start 8 oktober in De Oude Veiling
Bridgecursus bij ‘t Rondje
Aalsmeer - Bridgeclub ‘t Rondje 
start op dinsdag 8 oktober met 
een cursus bridgen. Nieuwsgierig 
naar het hoe en wat van dit kaart-
spel? 
Beginners worden door Roma-
no de Bock en Sam Spaargaren in 
twintig lessen de basisbeginselen 
van bridge bijgebracht. De les-

sen zijn van 19.30 tot circa 21.30 
uur. Dit alles in een gezellige sfeer 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat. De kosten voor tien lessen 
zijn 75 euro en dit bedrag is inclu-
sief het lesmateriaal.
Neem voor meer informatie en 
opgave contact op met Ingrid 
Smit via 0297-327300.

Aalsmeer op toernee naar Amsterdam
Rollatorwandelclub in 
het Olympisch Stadion
Aalsmeer - Op woensdag 4 sep-
tember, toen het echt regen-
de, ging Rollatorwandelclub 
Aalsmeer op tournee naar het 
Olympisch Stadion, om daar deel 
te nemen aan de Nationale Rol-
latorloop. De rollatorwandelaars 
werden, voordat de expeditie 
vanaf zwembad De Waterlelie be-
gon, al vrolijk uitgedost met een 
rood regenjack met het clublo-
go op de achterkant. Als een echt 
team maakten de deelnemers de 
oversteek naar de parkeerplaats 
waar de touringcar al stond te 
wachten. Rollators, wandelaars 
en begeleiders werden soepeltjes 
ingeladen en de bus zette koers 
naar Amsterdam. Wat een feest! 
Wat een regen! Een grappige vier-
mansformatie stond bij het stadi-
on klaar om het Aalsmeerse team 
met muziek te ontvangen en naar 
de de poort van het stadion te be-
geleiden, alwaar de bekende rug-
nummers op de mandjes werden 
bevestigd. Binnen in het stadi-
on was op de rollatorsporters ge-
rekend. Grote tenten met tafels 
en stoelen erin stonden klaar en 
de Aalsmeerse ploeg streek neer 
voor de lunch. De dozen met be-
legde broodjes en flesjes drinken 
gingen rond en al snel zat de he-
le ploeg gezellig te met elkaar te 
eten. 

400 Meter
Na de officiële opening, waarbij 
het kleine olympisch vuur werd 
ontstoken, ging het nog maar wat 
harder regenen en kwam toch 
echt het startmoment: 400 Meter 
voor alle Rollatorwandelaars uit 
Aalsmeer. Er zijn teamleden die 
de 1000 meter wel hadden aan-
gekund, maar met elkaar kan dat 
echter niet en daarom is geko-
zen voor de korte afstand zodat 
met elkaar als groep gelopen kon 
worden. Vlak voor de finish heb-
ben de Aalsmeerse wandelaars 
even op elkaar gewacht en met 
elkaar kwam het hele team over 
de eindstreep! Allemaal een me-
daille! In de tent was er voor ie-
dereen weer koffie en thee met 

Olympisch gebak. Het was druk 
bij de poffertjeskraam en bij een 
feest als dit wordt uiteraard ge-
woon rollatorpolonaise gelopen 
in de regen, als de echte Imca Ma-
rina life naar Mexico gaat.

Rode jassen
De 25 sportievelingen, rollator-
wandelaars en begeleiders, zijn 
na afloop ook weer netjes door 
de touringcar bij het zwembad 
gebracht, van waar de vrijwillige 
chauffeurs van de club de men-
sen weer naar huis hebben ge-
bracht. Er staan hele leuke foto’s 
op de facebookpagina van Rolla-
torwandelclub Aalsmeer, en ook 
op tv was de club door de rode 
jasjes goed herkenbaar. Al met al 
was het een bijzonder leuk eve-
nement, waar zeker met veel ple-
zier op teruggekeken gaat wor-
den.

Wandelen op woensdag
Ook meewandelen met de Rol-
latorwandelclub op woensdag-
ochtend? U bent altijd van har-
te welkom, het wandelen begint 
om half elf bij zwembad De Wa-
terlelie aan de Dreef. Wanneer 
het vinden van een chauffeur om 
te brengen en te halen een pro-
bleem is, kan de Rollatorwan-
delclub gebeld worden via: 06-
10196667. De groep zal haar ui-
terste best doen om een chauf-
feur te regelen.

Halen en brengen
Omdat de gezellige Rollatorwan-
delclub behoorlijk groeit, zijn de 
initiatiefnemers voor deze service 
ook op zoek naar mensen die op 
woensdagochtend even tijd heb-
ben om iemand van huis naar 
de Waterlelie te brengen en na 
de koffie weer naar huis te bren-
gen. Een kleine moeite, maar het 
maakt voor mensen het belang-
rijke verschil tussen thuis moeten 
blijven of mee kunnen doen. Bel 
met het bovenstaand telefoon-
nummer, of mail naar Rollator-
wandelclubaalsmeer@gmail.com
Foto’s: Bianca Tas

Greenpark 
handbal: Winst 

en verlies
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zijn de handballers van Green-
park Aalsmeer weer in actie ge-
komen. Dames 1 nam het thuis 
in De Bloemhof op tegen E & O. 
Helaas werd deze eerste wed-
strijd van het seizoen niet ge-
wonnen. De eindstand werd 18-
23. Op zondag 8 september was 
De Bloemhof voor Heren 2, die 
OCI Lions 2 op bezoek kreeg. Al-
tijd een spannende wedstrijd, 
want deze twee ploegen zijn aan 

elkaar gewaagd. Van beide kan-
ten werd fanatiek gespeeld en 
over en weer gescoord. Heren 2 
van Greenpark Aalsmeer trok uit-
eindelijk aan het langste eind en 
won met 29-27. 

BeNe League
Voor de tweede wedstrijd in de 
BeNe League vertrekt Heren 1 
op dinsdag 17 september naar 
België om het op te nemen te-
gen HC Visé. De wedstrijd begint 
om 20.45 uur. Na een ietwat on-
derwacht verlies vorige week is 
landskampioen Aalsmeer er na-
tuurlijk op gebrand om te win-
nen. Hopelijk komt de ‘machine’ 
goed op gang en mag de winst 
mee terug naar Nederland. 

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Regio - Kaartclub Ons Genoe-
gen organiseert op dinsdag 17 
september de tweede speel-
avond van het nieuwe seizoen. Er 
wordt gekaart in één van de za-
len van ‘t Kloosterhof in de Cle-
matisstraat vanaf 19.30 uur. Kla-
verjassen en rummikuppen staan 
op het programma en deelname 
kost 3 euro per persoon. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur voor kof-

fie, thee en inschrijving. De eer-
ste avond van het seizoen was 
weer gezellig met een groot aan-
tal deelnemers. Het klaverjassen 
is met 5254 punten gewonnend 
oor mevrouw Starreveld, op twee 
met 5122 punten de heer Reuling 
en plaats drie met 5066 punten 
was voor mevrouw De Kruyf. De 
poedelprijs is uitgereikt aan me-
vrouw Hulshegge met 3607 pun-
ten. Bij het rummikuppen was 
mevrouw Gahrman met 50 pun-
ten de beste en de poedelprijs 
ging naar Rudolf Haussler met 
170 punten.
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Voor kinderen uit groepen 1 en 2
Hockeyen bij Qui Vive’s 
Stokstaartjes
De Kwakel - Hockeyclub Qui Vi-
ve organiseert voor kinderen die 
in groepen 1 en 2 van de basis-
school zitten twee keer per jaar 
een blok van acht trainingen om 
op een speelse manier te erva-
ren wat voor leuke sport hockey 
is. Dit gebeurt in het najaar en in 
het voorjaar op zondagmorgen 
van 9.30 tot 10.30 uur. Een su-
per gezellige, sportieve start van 
de dag! 
Aanstaande zondag 15 septem-
ber gaat de club weer van start 
met het najaarsblok! Kinderen 
kunnen zich hier nog voor opge-

ven door een mail te sturen naar 
stokstaartjes@quivive.nl. Ook 
kan dit mailadres gebruikt wor-
den voor meer informatie over al-
le trainingen. Want ook voor an-
dere leeftijden heeft Qui Vive na-
tuurlijk volop mogelijkheden om 
te hockeyen. Wil je kijken of hoc-
key bij je past? Gedurende het 
hele seizoen kun je instromen 
als nieuw lid en je aanmelden 
voor twee proeftrainingen. Kijk 
op www.quivive.nl of neem voor 
de mogelijkheden van proefles-
sen contact op via proefles@qui-
vive.nl

Sjoelseizoen club Aalsmeer gestart
Nederland wint (ook) van 
Duitsland met sjoelen!
Aalsmeer - Donderdag 5 sep-
tember was de start van het 
nieuwe sjoelseizoen in het deels 
verbouwde Dorpshuis in Ku-
delstaart. Sommige sjoelers heb-
ben meegedaan aan de zomer-
competitie bij een andere vereni-
ging, anderen hebben de hele zo-
mer geen schijf aangeraakt. Voor 
iedereen was het een nieuwe uit-
daging dat er per vak van vijf bak-
ken twee nieuwe bakken tussen 
stonden. Cock Tukker gooide één 
keer een 152 uit en Patrick Ha-
ring behaalde 27 punten van de 
maximale 30 punten. Uitslagen 
Hoofdklasse: 1. Patrick Haring, 2. 
Tim van Tiem, 3. Petra Houweling. 
A-Klasse: 1. Elisa de Jong, 2. Theo 
van Leijden, 3. Wim Eijlers. B-Klas-
se: 1. Mirjam van den Berg, 2. Pim 
van der Meer, 3. Kees Verbruggen. 
C-Klasse: 1. Wim van der Geest, 2. 
Klaas van Leeuwen en 3. Maria 
Baggen.

Interland in Frankrijk
Vier sjoelers van Sjoelclub 
Aalsmeer waren uitgenodigd om 
deel te nemen aan de interland 
tussen Duitsland, Frankrijk en Ne-
derland. Deze vond afgelopen za-

terdag plaats in Lampertheim, 
Frankrijk, in de buurt van Straats-
burg. Nadat de dag ervoor de Ne-
derlandse voetballers al gewon-
nen hadden van Duitsland, de-
den de sjoelers dat nog eens dun-
netjes over. Met een gemiddel-
de van 134 punten was de voor-
sprong op Duitsland 6 punten 
(128). Frankrijk kwam tot 115 ge-
middeld. De beker was dus voor 
Oranje en ook voor iedereen een 
individuele medaille. 
Patrick Haring scoorde drie keer 
een 1400 (1410, 1424 en 1414), 
wat goed was voor de vierde 
plaats over all. Nederlands kam-
pioene Petra Houweling scoorde 
1350, 1344 en 1315. Zus Elisa de 
Jong-Houweling kwam tot 1298, 
1214 en 1331. Moeder Marry Ver-
hoeven deed het met 1313, 1273 
en 1300. Siem Oostenbrink was 
de beste heer met 144,57 gemid-
deld en Elly Mensen de beste da-
me (140,03).
De volgende competitieavond 
is op de donderdag 19 septem-
ber en begint om 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Voor 
uitslagen en informatie zie: www.
sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Het Nederlands team. Foto: Ruben Koedam

Jopie en Alie 
winnen bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op 
het programma en nieuwe le-
den zijn van harte welkom. Op 
donderdag 5 september is het jo-
keren gewonnen door Jopie de 
Grauw met 202 punten, op twee 

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

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

In wegrace én in tijdrit
Startplek Nils Eekhoff 
op WK-wielrennen
Rijsenhout - Een mooi vooruit-
zicht voor Nils Eekhoff. Eind deze 
maand kan hij starten op de we-
reldkampioenschappen voor be-
loften in het Engelse Yorkshire. 
De wielrenner uit Rijsenhout is 
geselecteerd voor de tijdrit én de 
wegwedstrijd. Het wordt zijn der-
de WK. Als junior was hij al deel-
nemer in de Verenigde Staten en 
Qatar. Bondscoach Adriaan Hel-
mantel motiveert op de site van 
de KNWU zijn keuze voor Eekhoff: 
“Ik verwacht in de wegwedstrijd 
hooguit een sprint van een flink 
uitgedund peloton. Dan hebben 
we met Nils een sterke en snel-
le man in de ploeg.” Jong Oran-
je wordt in Engeland aangevoerd 
door Pascal Eenkhoorn, prof bij 
Team Jumbo-Visma. Behalve Eek-
hoff zijn ook Marijn van den Berg, 
Ide Schelling en Daan Hoole ge-
selecteerd. De heuvelachtige 
wegwedstrijd vindt plaats op vrij-
dag 27 september, de tijdrit met 
Hoole en Eekhoff is op maandag 
23 september.

Tour of Britain
Deze week is Nils Eekhoff met de 
profs van Team Sunweb actief in 
de sterk bezette Tour of Britain, 
Na een dertiende plek in de ope-
ningsetappe kwam Nils twee da-
gen later achter wereldtoppers 
Groenewegen, Van der Poel, Tren-
tin, Cimolai en Teunissen als ne-
gende over de streep. Sunweb-
coach Matt Winston: “Het was een 

hectische finale van de rit met 
een steil oplopende laatste kilo-
meter. We gingen voor een sprint 
van Cees Bol, maar die zat iets te 
ver in de groep. Nils nam zijn rol 
goed over en finishte sterk.” De 
Tour of Britain eindigt komende 
zaterdag in Manchester. Beelden 
van de race zijn op wisselende tij-
den te zien op Eurosport 1 en 2.

Jordy Buskermolen
Evenals Nils Eekhoff houdt ook de 
Kudelstaartse eliterenner Jordy 
Buskermolen er in de slotweken 
van het seizoen goed de gang 
in. Afgelopen zaterdag pakte hij 
de zevende prijs in het Dordtse 
Dubbeldam. Na tachtig kilometer 
was André Luijk de beste sprinter 
van een twintig renners tellende 
groep. 
Junior Tristan Geleijn uit Rijsen-
hout eindigde vorige week als 
tweede in de eindstand van de 
Najaarscompetitie van WTC De 
Amstel, waaraan door renners 
van alle categorieën werd deel-
genomen. 

Podiumplaats John Tromp
Een mooie podiumplaats was 
er zondag voor veteraan John 
Tromp bij de 60-plussers in De-
venter. Achter een ontsnap-
te renner won hij de sprint van 
de achtervolgende groep voor 
de tweede plek. Een dag eerder 
was Tromp achtste geworden in 
Amersfoort.

Lucassentrofee voor Oosterbadteam
Natte seizoensafsluiting 
in Het Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 
september is het zwemseizoen 
afgesloten in Het Oosterbad. Er 
zou nog een spetterend water-
polotoernooi worden gehouden 
om de Lucassentrofee met aan-
sluitend een smaakvolle barbe-
cue voor spelers en vrijwilligers 
van het zwembad. Echter, de aan-
blik bij binnenkomst was triest. 
Het regende en de lucht was grijs. 
Langzaam druppelden de water-
poloërs binnen, terwijl ‘grillmees-
ters’ Bert en Jan wat warmte pro-
beerden te creëren bij het rooster. 
Twee teams streden uiteindelijk 
tijdens hevige regenval tegen el-

kaar (toeschouwers bleven - min 
of meer - droog onder de tent) en 
het Oosterbadteam won en daar-
mee is een plaats voor de beker 
in eigen huis verzekerend. Nadat 
de eerste heerlijke happen van de 
barbecue waren genomen deel-
de voorzitter Goos Bartels bloe-
men uit aan Loekie Lucassen voor 
wederom haar goede zorgen en 
inzet het afgelopen jaar! Het af-
gelopen jaar was, ook al was het 
geen zomer als 2018, érg goed te 
noemen. Nu even een rustpau-
ze tot aan de Nieuwjaarsduik, en 
dan zullen er weer plannen wor-
den gemaakt voor 2020.

Bloemen voor Loekie Lucassen van voorzitter Goos Bartels. 

Parcoursrecord aangescherpt!
Bas Stigter wint 30 km 
van Amsterdam Noord
Kudelstaart - Afgelopen zon-
dag 8 september heeft de Ku-
delstaartse atleet Bas Stigter met 
overtuiging de 30 kilometer van 
Amsterdam Noord op zijn naam 
geschreven. Deze traditionele 
voorbereidingswedstrijd voor de 
najaarsmarathons werd door Stig-
ter in een tijd van 1:41:57 op zijn 
naam geschreven, een gemiddel-
de van ruim 17,6 kilometer per 
uur. Met deze snelle tijd werd ook 
het parcoursrecord direct aange-
scherpt. De 33-jarige loper had 
weinig te duchten van zijn con-
currentie en soleerde vanaf kilo-
meter 9 door de polders van Am-
sterdam Noord, met de vele koei-
en als supporters langs de lijn. De 
33-jarige loper is in voorbereiding 
op de Amsterdam Marathon waar 

hij als doelstelling heeft tijdens 
het Nederlands Kampioenschap 
in de top 10 te eindigen met een 
eindtijd onder de 2:30. 

Bas Stigter uit Kudelstaart in actie. 
Foto: Seth Profet

Startlocatie is café Op de Hoek
Gratis fietstocht voor 
het hele gezin zondag
Kudelstaart - Op zondag 15 sep-
tember is café Op de Hoek in Ku-
delstaart startlocatie voor een 
fietstocht met twee nieuw uit-
gezette afstanden in de omge-
ving. Evenals vorig jaar is deel-
name aan de recreatieve fiets-
tocht gratis. Tevoren aanmelden 
is ook niet nodig. Belangstellen-
den melden zich ‘s morgens tus-
sen 10.00 en 11.30 uur in het ca-
fé en ontvangen daar de route en 
instructies. Bij terugkomst wacht 
een aanbieding op het terras spe-
ciaal voor fietsers. Na het succes 
van vorig jaar besloot café Op De 
Hoek de fietstocht ook dit jaar 
gratis aan te bieden aan de in-
woners van het dorp en vrienden 
daarbuiten. Toen liep het storm in 
het café en stonden de ongedul-
dige fietsers in de rij voor het spe-
ciale koffiearrangement. De fiets-
tocht is geschikt voor alle leeftij-
den. Met het gezin of individueel 
deelnemen kan beide. Met een 
groep of gezin is het gezellig fiet-
sen, maar ben je alleen en wil je 
toch meedoen dan is starten ze-
ker aan te raden. Door de onge-
dwongen sfeer in de bar ontstaan 
vaak spontaan groepjes waar in-
dividuele fietsers zich bij kunnen 
aansluiten. Gezien de prachtige 
weersvoorspelling voor het ko-
mende weekend verwacht het 
café een grote deelname. 

Gezellig en sportief 
Voor recreatieve fietsers is een 
veilige autoluwe route van 25 ki-
lometer uitgezet rond het Braas-
semermeer. De stoplichtvrije rou-

te neemt de fietsers laverend 
mee door kleine en grote polders 
met tal van bankjes langs het wa-
ter. Voor geoefende fietsers is een 
route van 40 kilometer uitgezet 
die deels de 25 kilometer route 
volgt met een extra lus rond de 
Wijde AA in de Gemeente Kaag 
en Braassem. In beide routes zit 
een oversteek per veerpont die 
contante betaling vraagt. Langs 
beide routes bevinden zich vol-
doende horecagelegenheden 
waar fietsers even kunnen rusten 
op het terras.

Pijlen bij kruispunten
Een routebeschrijving wordt bij 
de start uitgereikt maar de rich-
ting is eenvoudig te volgen via 
speciaal opgehangen pijlen op 
alle hoeken en kruispunten. Dat 
zorgt voor een stukje verkeersvei-
ligheid en kunnen de fietsers vol-
op genieten van de omgeving. 
Beide routes zijn geschikt voor ie-
dereen die van fietsen houdt, op 
stads- of sportieve fietsen, kin-
derfietsen en e-bikers. De leng-
te van de twee afstanden is zoda-
nig dat op een rustig tempo kan 
worden gefietst en een eventu-
eel wat langere stop onderweg 
geen belemmering is. Deelne-
mers hoeven namelijk niet voor 
een bepaald tijdtip terug te zijn.
Na afloop van de fietstocht han-
teert café Op De Hoek met gast-
heer Beatle Raadschelders fees-
telijke prijzen voor de drankjes 
en hapjes voor de deelnemende 
fietsers.
Foto: Cees Lansbergen

Westeinder Zeilwedstrijden
Arjen van Mil eerste 
Westeinder Kampioen
Aalsmeer - Zaterdag is de derde 
en tevens laatste WZW Onderlin-
ge van dit jaar verzeild. Deelne-
mers van WV Aalsmeer, WV Nieu-
we Meer, WV Schiphol en WV De 
Residentie voeren een lange-
baanwedstrijd, gebaseerd op de 
Olympische driehoeksbaan met 
de bovenboei vlak bij de door-
vaart van de Kleine naar de Gro-
te Poel. Na een gastvrij onthaal 
bij WV Schiphol en een palaver 
om 12.00 uur werd er om pre-
cies 13.10 uur gestart bij een 
west tot noordwesten wind van 
rond de tien knopen. Dit leverde 
voor alle deelnemers een aange-
name zeildag op. De snelste zei-
ler, een Salona 37, deed er onge-
veer 1 uur en drie kwartier over. 
De laatste deelnemers kwam na 
twee en een half uur over de fi-
nishlijn. Na het corrigeren van de 
gezeilde tijd met het handicapge-
tal (SW) kwam WV Aalsmeerder 
Geert Nell in de Samourai ‘White 
Spirit’ als winnaar naar voren. Het 
jaarklassement werd gewonnen 
door Arjen van Mil van WV Schip-
hol. Hij voer drie keer mee in één 
van hun club-Spankers. Hij mag 
zich nu de allereerste ‘Westein-
der Kampioen’ noemen en de im-
posante wisselbeker een jaar lang 
houden. De Westeinder Zeilwed-
strijden is geslaagd in deze nieu-
we opzet om het wedstrijdzeilen 

voor schippers in uiteenlopen-
de boten toegankelijk te maken. 
De SW-correctie op de gezeilde 
tijd maakt iedereen tot kansheb-
ber en de aangesloten verenigin-
gen stellen eventueel een vereni-
gingsboot beschikbaar. Opmer-
kelijk is, dat Arjen van Mil over de 
verschillende weekends met een 
serie van 1, 7 en 3 en slechts 11 
punten totaalwinnaar werd voor 
de Jeanneau Sun Fast 32GTE uit 
1997 van Mark de Graaff (WV 
Nieuwe Meer), hij bleef met 17 
punten de gebroeders Nell (WV 
Aalsmeer) nipt voor. De Span-
kers van WV Schiphol stammen 
al uit de zestiger jaren van de vo-
rige eeuw en Arjen bewees met 
een goede zeiltrim en slim zeilen 
vooral hoe toegankelijk en leuk 
het wedstrijdzeilen kan zijn.
Theo van Mierlo

is Riet Pothuizen geëindigd met 
484 punten en plaats drie was 
voor Bets Teunen met 518 pun-
ten. Bij het klaverjassen was de-
ze week Alie van Weerdenburg 
met 5123 punten de allerbeste, 
gevolgd door Huub Bouwmees-
ter met 5079 punten en Loes Ver-
steeg met 40845 punten. Belang-
stelling voor deze gezellige kaart-
middag? Kom gerust eens kijken 
en speel een keer mee. Voor in-
lichtingen kan gebeld worden 
naar mevrouw R. Pothuizen via 
0297-340776.

dagavond gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart vanaf 20:00 
uur. Op 4 september is Loes Ver-
steeg eerste geworden met 5433 
punten, Sannie Loos werd twee-
de met 5106 punten en Ria van 
der Laan derde met 4932 punten. 
De poedelprijs was deze week 
voor Gerda Raadschelders met 
3823 punten.
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