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Rijsenhout: Omg. Aalsmeerderdijk, 
  Schipholdijk (100 kranten)

Het ‘rommelt’ bij beide gemeenten

Aalsmeer: Samenwerking met 
Amstelveen moet anders

Sinds afgelopen zomer zijn er di-
verse gesprekken geweest, maar 
vooralsnog is geen overeenstem-
ming bereikt. Afgelopen dinsdag 
17 september barstte de ‘bom’ en 
kwamen beide gemeenten met 
een ‘verklaring’. Er is geen de� -
nitieve breuk, beide gemeenten 
blijven bereid met elkaar samen 
te werken, maar, zo stellen zowel 
Aalsmeer als Amstelveen: “Het 
moet anders.”

Zelfstandigheid verstevigen
“De gemeente Aalsmeer wil an-
ders gaan samenwerken met Am-
stelveen”, zo heeft het college van 
burgemeester en wethouders af-
gelopen dinsdag 17 september la-
ten weten in een brief aan de ge-
meente Amstelveen. De direc-
te aanleiding voor deze brief is 
dat Amstelveen Aalsmeer eenzij-
dig voor een verhoging van een 
bijdrage in de organisatiekosten 
heeft gesteld. Voor Aalsmeer is 
daarom het moment aangebro-
ken dat de huidige situatie niet 
langer kan voortbestaan. Dit be-
tekent dat Aalsmeer een serieu-
ze verkenning gaat uitvoeren naar 
alternatieven. Het uitgangspunt 
hierbij is dat nieuwe keuzes wor-
den gemaakt die de zelfstandig-
heid van Aalsmeer verstevigen. 

Niet uit te leggen
College van B&W Aalsmeer: “Als 
we doorgaan met de huidige sa-
menwerking betekent dat voor 
ons opnieuw een ingrijpende ver-
hoging van de � nanciële bijdrage. 
Daar kan ons college niet mee ak-
koord gaan en het is niet uit te leg-
gen aan de Aalsmeerse inwoners. 
We hebben nu een duidelijke keu-
ze gemaakt: ja, we zien voordelen 
in het samenwerken met Amstel-

veen, maar niet meer op deze wij-
ze.”

Bundelen krachten
Aalsmeer en Amstelveen werken 
sinds 2013 samen. Al sinds het 
sluiten van de zogenoemde Cen-
trumregeling zijn beide gemeen-
tebesturen met elkaar in gesprek 
over de vraag of de gekozen vorm 
van samenwerking de meest ge-
schikte is. Het college is ervan 
overtuigd dat inwoners erbij ge-
baat zijn dat de gemeenten hun 
krachten bundelen en op veel ter-
reinen samen optrekken. Tegelij-
kertijd zijn de resultaten van de 
huidige samenwerking niet naar 
wens, ook vanwege de steeds ho-
ger wordende organisatiekosten.

Druk op begroting
Aalsmeer is momenteel � nancieel 
gezond. De begroting heeft een 
structureel sluitend meerjaren-
perspectief. Het vaststellen van de 
Perspectiefnota 2020 waarin Am-
stelveen de gemeente Aalsmeer 
zonder afstemming een verho-
ging oplegt voor de uitvoering 
van gemeentelijke taken, is voor 
het college aanleiding de samen-
werking op een andere manier in 
te richten. 

Verschil van inzicht
“De samenwerking gaat op veel 
terreinen goed, maar staat de laat-
ste tijd onder druk door een ver-
schil van inzicht over de kosten-
verdeling van noodzakelijke in-
vesteringen op het gebied van 
ICT en digitalisering”, aldus de ge-
meente Amstelveen in een reactie. 
“De afgelopen maanden hebben 
beide colleges veelvuldig over-
leg gevoerd over de noodzakelij-
ke investeringen in ICT en digita-

lisering van de AA-organisatie en 
de bijdragen daarvoor in de meer-
jarenbegrotingen van Aalsmeer 
en Amstelveen. Helaas is het niet 
gelukt om daarover tot overeen-
stemming te komen. Aalsmeer is 
niet bereid om structureel dan-
wel incidenteel bij te dragen aan 
de noodzakelijke investeringen in 
de ICT en digitalisering op basis 
van de huidige verdeelsleutel Am-
stelveen 75% en Aalsmeer 25%. 
Dat betekent dat een zakelijk ge-
schil is ontstaan tussen beide ge-
meenten. Dit hebben we vandaag 
schriftelijk laten weten in een brief 
aan het college van Aalsmeer.”

Onderzoek
Net als Aalsmeer is Amstelveen 
van mening dat de huidige amb-
telijke samenwerking aanpas-
sing behoeft. In opdracht van bei-
de gemeenten loopt een onder-
zoek naar de toekomst van de sa-
menwerking. De resultaten daar-
van worden meegenomen in het 
overleg over een vernieuwde sa-
menwerking in de toekomst. De 
dienstverlening aan inwoners van 
Amstelveen en Aalsmeer blijft 
vooralsnog ongewijzigd.

Zo’n 1.600 deelnemers en zeker 35.000 kijkers!

Winterse Pramenrace tijdens 
zonovergoten zaterdag

Aalsmeer - Het ‘rommelt’ binnen de samenwerking tussen 
Aalsmeer en Amstelveen. De vriendschap is op een lager pitje ge-
zet. Oorzaak is geld. Aalsmeer vindt dat haar fi nanciële bijdrage 
aan de ambtelijke organisatiekosten voldoende is, Amstelveen 
daarentegen vindt het te weinig en is voornemens een hogere re-
kening te gaan sturen. 

Aalsmeer - Een winterwonder(lijk) 
land deze zaterdag 14 september 
in Aalsmeer. De 34ste Pramen-
race is gevaren en op het winter-
se thema was door alle deelne-
mers heel gevarieerd ingehaakt. 
Er werd kerst gevierd met kerst-
bomen en kerstmannen, door de 
arreslee kerstpakketjes afgele-
verd, deelnemers gingen op win-
tersport of zochten juist de Cari-
bische zon op, er werd winterse 
kost met rookworst geserveerd, 
gedanst op het ijs en het bobslee-
team uit Jamaica was in Aalsmeer.
Natuurlijk waren er ook teams die 
het thema met een ‘vette’ knip-
oog hadden benaderd, zoals Win-
ter Zonderland met een foto van 
turner Epke en aan de ringen Joe-
ri, Stevie Wonderland met aan 
boord van de praam zelfs een 
echte piano en Sneeuwwitje is 
met haar zeven dwergen meerde-
re malen gespot. Burgemeester 
Guido Oude Kotte maakte deel 

uit van de jury en hij heeft vast z’n 
ogen uitgekeken. Zoveel gekkig-
heid en gezelligheid tijdens dit 
typische Aalsmeerse evenement. 
Zou hij één van zijn wethouders 
in de Trans Spie Berie Express op-
gemerkt hebben? 
Al met al is volop genoten door 

zowel de deelnemers als de kij-
kers. Heel apart en bijzonder: 
winterse taferelen tijdens een 
super-zonnige dag.

Elders in deze krant de volledi-
ge uitslag en natuurlijk nage-
nieten met veel foto’s. 

Feestganger uit 
tent gezet

Aalsmeer - Op zaterdag 14 
september rond kwart over 
elf in de avond is een 21-ja-
rige inwoner uit de feesttent 
gezet. Door beveiligers werd 
gezien dat de jongeman ach-
ter bij de toiletten vermoe-
delijk drugs aan het gebrui-
ken was. Toen de Aalsmeer-
der hierop aangesproken 
werd, gedroeg hij zich agres-
sief. Hij werd uit de tent ge-
zet, maar dit maakte de in-
woner alleen maar bozer. De 
jongen gedroeg zich vervol-
gens ook bijzonder agressief 
tegen de aanwezige agen-
ten. De 21-jarige is aange-
houden en ter afkoeling 
vastgezet. De volgende dag 
om vijf uur ‘s middags mocht 
hij het cellencomplex weer 
verlaten.
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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
 Zondag 22 september

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Tim Vreug-
denhil.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Jan 
van de Akker. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. W.W. Nijdam. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 9.30u. 

Oecumenische dienst in Kar-
melkerk met ds. Prins en 
m.m.v. het Karmelkoor. Op-
pas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 9.30u. Oecume-
nische dienst in Karmelkerk. 
Voorganger: ds. Teus Prins.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met dhr. A. 
van Heusden uit Driebergen. 
Organist: Joshua Prins. Ooster-
kerk, Oosteinderweg 269. Zon-
dag om 10u. Dienst met ds. S. 
Zijlstra uit Haarlem. Organist: 
Theo Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 

Spreker: Freek van Balen. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Vertaling 
in het Engels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J. 
Weij en 16.30u. met ds. W.W. 
Nijdam uit Alblasserdam, gez. 
dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Eucharistievie-
ring in Kloosterhof. Zondag 
om 9.30u. Oecumenische vie-
ring met ds. Prins m.mv. Kar-
melkoor en om 14u. Poolse 
dienst met Andrzej in Karmel-
kerk. 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. M.J.L. de Waal uit Vijfhui-
zen. 

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

Zondag 10u. Dienst met pas-
tor M. Walburg uit Alphen a/d 
Rijn.

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 1 
oktober om 20u. Hoite Slagter 
over ‘Het getuigenis van Chris-
tus in de Psalmen’.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Ontmoeting in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 25 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 
uur inloop en ontmoeting, onder 
het genot van een kopje ko�e of 
thee, in de Oost-Inn. Ook ’s mor-
gens van 9.30 tot 11.30 uur is er 
quilten of ander handwerk. Sa-
men iets moois maken met stof-
jes, naald en draad. Belangstel-
lenden zijn hartelijk welkom bij 
deze activiteiten in de Oost-Inn 
in de Mikado, Catharina-Amalia-
laan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-321636 of kijk op 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oecumenische 
Vredesviering

Aalsmeer - Op zondag 22 septem-
ber bent u van harte uitgenodigd 
voor de oecumenische vredes-
weekviering in de Karmelkerk aan 
de Stommeerweg. Aanvang 9.30 
uur. Dominee Teus Prins zal voor-
gaan in deze viering, die met de li-
turgiegroep van de Raad van Ker-
ken is voorbereid. Het Karmelkoor 
onder leiding van Elmar Reinhold 
verleent haar medewerking. Ni-
co van Geijlswijk bespeelt het or-
gel. De oecumenische viering is 
de start van de Vredesweekacti-
viteiten, waarbij de Karmelparo-
chie, Open Hof Kerk en Doopsge-
zinde Gemeente zich samen pre-
senteren als de Oecumenische 
Ambassade van Vrede Aalsmeer. 
Het thema van de dienst is: ‘Vrede 
verbindt over grenzen’. Iedereen is 
van harte welkom.

Thema: Investeren in mensen
Presentatieavond OSA
Aalsmeer - Op woensdag 9 okto-
ber houdt OSA, Stichting Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer, 
haar jaarlijkse presentatieavond.
De avond wordt gehouden in De 
Oude Veiling aan de Marktstraat 
19 en begint om 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. Voor de 
pauze vertelt wethouder Wilma 
Alink het een en ander over ont-
wikkelingssamenwerking in de 
gemeente. Enkele organisatie ge-
ven een korte presentatie over 
hun projecten waarvoor zij in 
2018 een subsidiebedrag moch-
ten ontvangen. Ook wordt een 
presentatie van het Jeugdproject 
TMET (Talent met een toekomst) 
gegeven. Dit jeugdproject is ont-
staan in verband met het 35-jarig 
bestaan van OSA in samenwer-
king met DOCK, de Binding en SK-
MET. Het project houdt een voor-

stelling in met zang en dans en 
gaat over ontwikkelingssamen-
werking. Het plan is een aantal 
voorstellingen te geven in De Ou-
de Veiling. Ook kunnen scholen 
zich inschrijven voor het stuk en 
het lespakket. Deze avond krijgen 
de aanwezigen een voorproe�e 
te zien van het project, start 20.45 
uur. Na de pauze komt Eric Holter-
hues, directeur van Oikocredit Ne-
derland, het een en ander vertel-
len over micro�nanciering om de 
zelfredzaamheid van mensen in 
ontwikkelingslanden te verbete-
ren. Geïnteresseerd in ontwikke-
lingssamenwerking en vraagt u 
zich af waar het geld naar toe gaat 
dat de gemeente Aalsmeer daar-
voor beschikbaar stelt? Kom u 
dan zeker naar deze avond. Ieder-
een is welkom! Zie ook de websi-
te: www.osa-aalsmeer.nl

‘Vrede verbindt over grenzen’
Vredesweek in Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 21 septem-
ber begint op allerlei plekken in 
Nederland de Vredesweek. Sa-
men met duizenden mensen 
door heel Nederland komt de 
Oecumenische Vredesambassa-
de Aalsmeer in actie voor vre-
de. Dit doen ze met allerlei acti-
viteiten die mensen aan het den-
ken zetten, uitnodigen tot ge-
sprek, en samen brengen met 
elkaar. De Oecumenische Am-
bassade van Vrede Aalsmeer no-
digt u graag uit voor alle activi-
teiten in de Vredesweek. De Kar-
melkerk, de Open Hof Kerk en de 
Doopsgezinde Gemeente buigen 
zich over het thema ‘Vrede ver-
bindt over grenzen’. Ze hopen u 
ook deze week te zien! Een groot 
deel van de activiteiten is gratis, 
er wordt echter wel gecollecteerd 
voor Hart4OnderwijsNepal. Deze 
stichting werft fondsen om een 
bijdrage te leveren aan het verbe-
teren van het onderwijs in Nepal 
en het terugdringen van school-
uitval. 

Oecumenische dienst
Zondag 22 september: Oecume-
nische dienst, in de Karmelkerk, 
aanvang: 9.30 uur. De week start 
met een gezamenlijke dienst. De 
gemeentes komen samen in de 
Karmelparochie, waar de voor-
ganger voor die ochtend domi-
nee Teus Prins is. Het Karmelkoor 
biedt muzikale ondersteuning. 

College Tour
Dinsdag 24 september: Colle-
ge Tour: ‘De Vrede Dienen’ in de 
Doopsgezinde Gemeente, aan-
vang: 20.00 uur. Ga het gesprek 
aan over vrede. Deze avond gaat 
dominee Gabe Hoekema het ge-
sprek aan met vredeswerkers Ful-
co van Hulst (onderzoeker aan de 
VU) en Edwin Ruigrok (verbonden 
aan Pax voor Vrede). Er is een pre-
sentatie van de werkgroep Gewe-
tensverhalen, zij hebben gewerkt 

aan interviews over dienstweige-
ren of juist in dienst gaan. Uit de-
ze gesprekken is het werkboek 
‘De vrede dienen’ en de �lm ‘Wat 
zou jij doen’ gekomen. 

Jongerenactiviteit
Woensdag 25 september wordt 
een jongerenactiviteit gehouden 
in de Doopsgezinde Gemeen-
te, aanvang: 20.00 uur. Speciaal 
voor iedereen van 15 tot 35 jaar is 
Loesje uitgenodigd. Welke Loes-
je? Nou, die van de posters! Kom 
naar deze bijzondere workshop 
en ga aan de slag met het schrij-
ven van een poster over het the-
ma ‘Vrede verbindt over grenzen’. 
Gratis toegang, opgeven wel ver-
plicht via franka@dgaalsmeer.nl. 

Filmavond
Donderdag 26 september Film-
avond in het Parochiehuis, aan-
vang: 20.00 uur. De �lm die ge-
draaid wordt is ‘As It Is In Heaven’, 
een Zweedse �lm uit 2004. Beleef 
het verhaal over gemeenschap, 
verleden en muziek. 

Potluck maaltijd
Vrijdag 27 september: Potluck 
maaltijd in de Open Hof, aanvang: 
18.00 uur. Wilt u mee eten? Geef u 
op voor een voorgerecht, hoofd-
gerecht of nagerecht, of voor het 
klaarzetten en opruimen. Mail 
naar franka@dgaalsmeer.nl. Sa-
men wordt er een bijzondere 
maaltijd van gemaakt. Mark van 
Leeuwen zal vertellen over zijn 
werk voor Hart4OnderwijsNepal 
en over zijn reis naar Nepal om in 
het echt te beleven wat de stich-
ting ter plekke doet. Deze avond 
is in principe gratis, maar ieder-
een draagt wel iets bij. 

Vredeswandeling
Zondag 29 september: Vredes-
wandeling, startpunt Parochie-
huis, 15.00 uur. Een wandeling 
met onderweg tijd voor een ge-
dicht, een gedachte of een ge-
bed. Ga er vanuit dat de wande-
ling ongeveer een uur duurt. Ach-
teraf is er ruimte voor gesprek in 
het Parochiehuis met een kopje 
ko�e of thee. Ook mogelijkheid 
voor enkel de ontmoeting achter-
af: vanaf 16.00 uur bent u welkom 
om aan te schuiven. Opgeven via 
franka@dgaalsmeer.nl. 
Voor vragen, opgeven voor een 
van de activiteiten of meer weten 
over het goede doel? Neem dan 
contact op met Franka Riesme-
ijer, een van de organisatoren, via 
franka@dgaalsmeer.nl. 

Collecteweek Nierstichting
Aalsmeer - Ruim 60.000 collecte-
vrijwilligers collecteren van 15 tot 
en met 21 september tijdens de 
collecteweek van de Nierstichting. 
In het hele land gaan die week 
collectanten op pad om geld in 
te zamelen voor het welzijn van 
nierpatiënten. En dat is hard no-
dig, want leven met een nierziek-
te beperkt je enorm. Daarom gaat 
de Nierstichting door totdat elke 
nierpatiënt weer de vrijheid heeft 
om gewoon te kunnen leven. Wei-
nig mensen weten hoe het is om 
een nierziekte te hebben en hoe 
dat je leven beperkt. Als er iets 
kenmerkend is aan nierpatiën-
ten, is het dat ze volhouders zijn. 
Ze móeten dat wel zijn. Jarenlang 
dialyseren. En leven met de angst 
dat een donornier te laat komt. En 
als toch op tijd een donornier be-
schikbaar komt, dan bestaat de 
kans dat het lichaam de donor-
nier afstoot. En als dat gebeurt, 

begint alles weer opnieuw. “Dia-
lyseren houdt nierpatiënten in le-
ven, maar is loodzwaar,” zegt Tom 
Oostrom, directeur van de Nier-
stichting. “Nierpatiënten zijn ech-
te volhouders. Urenlang, meerde-
re dagen per week zit een patiënt 
vast aan een groot dialyse appa-
raat in het ziekenhuis. Altijd le-
ven met de angst dat het mis kan 
gaan. Maar niet opgeven, volhou-
den. Daarom strijden ook wij door 
totdat nierpatiënten weer de vrij-
heid hebben om gewoon te kun-
nen leven.” Helpt u mee nierpa-
tiënten hun vrijheid terug te ge-
ven? Dat kan alleen dankzij de in-
zet van alle collectanten. Én met 
steun van donateurs. Help ook 
mee en geef nierpatiënten weer 
de vrijheid om gewoon te kunnen 
leven. Geef tijdens de Nierstich-
ting collecteweek aan de collec-
tant of doneer direct op nierstich-
ting.nl/collecte-2019. 

Het Leger des 
Heils zoekt 

collectanten

Aalsmeer - Het Leger des Heils 
is op zoek naar collectanten in 
Aalsmeer voor de jaarlijkse collec-
teweek van 25 tot en met 30 no-
vember. Alleen met de hulp van 
vrijwilligers is het voor de organi-
satie mogelijk op buurtniveau ac-
tiviteiten te blijven organiseren.
Steeds meer mensen zijn op zich-
zelf teruggeworpen en niet ie-
dereen redt het alleen. Voor de-
ze mensen wil het Leger des Heils 
een vangnet bieden. Dat ge-
beurt bijvoorbeeld door middel 
van maaltijdprojecten, schuld-
hulpverlening, spelletjesmidda-
gen, kledingwinkels, en de soep-
bus. Voor deze buurtgerichte ac-
tiviteiten ontvangt het Leger des 
Heils geen subsidie. Deze activi-
teiten worden dus volledig be-
taald vanuit donaties. Het Leger 
des Heils organiseert daarom een 
landelijke collecteweek, dit jaar 
van 25 tot en met 30 november. 
De hulp van vrijwilligers is daarbij 
keihard nodig. Want samenleven 
doe je dus niet alleen. Meld je aan 
via www.legerdesheils.nl/collecte









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

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

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

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

Officiële Mededelingen
19 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 gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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

Burggraaf E.G.E. 20-12-1990 11-09-2019
Czoszyk B. 23-08-1971 11-09-2019
Gajaszek J.M. 01-09-1992 11-09-2019
Gani Y. 19-06-1980 09-09-2019
Tammerijn E. 02-02-1965 10-09-2019

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

VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2019 GESLOTEN

Op vrijdag 20 september 2019 zijn alle publieks-
balies in gemeentehuis Aalsmeer gesloten wegens 
verbouwingswerkzaamheden. Op maandag 23 sep-
tember zijn de publieksbalies geopend volgens de 
hieronder vermelde tijden.

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 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 
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

VERGADERING DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 26 september 2019, in de raadzaal van het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
   2.  Vaststelling van de agenda 
   3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 20 juni 2019, 
    27 juni 2019 en 11 juli 2019
   4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
   5.  Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUK

20.05 R-2 Vaststellen fractiebudgetten 2018 

  BEHANDELSTUK

20.10 R-3 Gemeentegarantie lening 
  Windsurfclub Aalsmeer (WSCA)
20.25 R-4 Plan van Aanpak Inwonerparticipatie 
  afvalbeleid
21.00  Vragenkwartier

  SLUITING 

GEMEENTE AALSMEER  VASTSTELLEN WIJZIGINGS
PLAN ‘UITERWEGPLASOEVERS 2005  KUDEL
STAARTSEWEG 92’ EN BESLUIT HOGERE GRENS
WAARDEN WET GELUIDHINDER Z2018/008158

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat zij op 10 september 2019 het wijzigingsplan ‘Ui-
terweg-Plasoevers 2005- Kudelstaartseweg 92’ hebben vast-
gesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, 
dat zij bij besluit van gelijke datum op grond van artikel 110a 
van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden hebben vast-
gesteld voor 4 woningen die aan de Kudelstaartseweg gepro-
jecteerd zijn.

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling 
van het perceel Kudelstaartseweg 92 in Aalsmeer. De be-
staande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en er worden 7 
woningen met ieder 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, als-
mede 7 openbaar toegankelijke bezoekersparkeerplaatsen op 
mandelig terrein gerealiseerd. Er wordt toepassing gegeven 
aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te 
wijzigen zoals genoemd in 38 lid 8 van de voorschriften van 
het geldende bestemmingsplan Uiterweg- Plasoevers 2005. 
Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor de woningen die 
worden gerealiseerd aan de Kudelstaartseweg de voorkeurs-
waarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden. 
Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of 
geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale 
onthe�ngswaarde wordt niet overschreden. Voor de ontwik-
keling heeft het college een besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder genomen.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit ligt met de bijbehorende stukken, 
waaronder het vastgestelde wijzigingsplan en het besluit ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder, gedurende 6 weken, 
van 20 september tot en met 31 oktober 2019, op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358000009AJ-, en
- via gemeentelijke website onder: http://0358.ropubliceer.nl
- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het ge-

meentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 
14.30-16.30 uur en vrijdag van 8.30-10.30 uur;

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis 
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via 
centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrij-
dag 8.30-12.30 uur).

Beroep en inwerkingtreding
Tegen het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan alsmede het 
besluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhin-
der kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd beroep instellen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep kan wor-
den ingesteld door belanghebbenden die aan kunnen tonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een 
zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan of het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden bij het college in te dienen en 
belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen 
die bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn aangebracht. 
Binnen de beroepstermijn kunnen zij die beroep hebben inge-
steld een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Afdeling. Het besluit tot vast-
stelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroepstermijn a�oopt. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.

GEMEENTE AALSMEER  VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN ‘MARINAPARK AALSMEER’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, waarin de ont-
wikkelingen op het terrein van de voormalige jachthaven De 
Aardbei aan de Uiterweg 116a te Aalsmeer zijn opgenomen. 
Het voorontwerp bestemmingsplan “Marinapark Aalsmeer” 
met de bijbehorende stukken ligt ter inzage. Het nieuwe be-
stemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van maxi-
maal 90 recreatiewoningen, een receptiegebouw, parkeer-
voorzieningen en aanlegplaatsen voor recreatievaartuigen op 
de gronden van de voormalige jachthaven. Het voorontwerp-
bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het gel-
dende bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’. 

Vervolg op volgende blz.



Vrachtwagens en bijzondere voertuigen
Zaterdag Truckersrun door 
Aalsmeer en omgeving
Aalsmeer - Op zaterdag 21 sep-
tember organiseert de stichting 
Aalsmeer Bloemen Tour weer de 
Truckersrun. Met de meest mooie 
vrachtwagens, oldtimers en ande-
re bijzondere voertuigen wordt er 
een tour gemaakt rond Aalsmeer 
en omstreken voor mensen met 
een verstandelijke beperking. De 
deelnemers van Ons Tweede Thuis 
worden opgehaald door Stichting 
Oldtimerbussen vanaf verschil-
lende locaties, maar ook deelne-
mers die individueel wonen zijn 

van harte welkom. Op  het terrein 
en in de loodsen van Merijn van 
Zaal krijgen alle deelnemers een 
warm onthaal en zal er een lunch 
klaar staan. Daarna is er een ge-
legenheid voor de mensen met 
een beperking om in alle rust een 
mooie vrachtwagen, bus of ande-
re auto uit te zoeken waarin ze de 
tour gaan maken. In de hal en op 
het terrein vindt tevens een spec-
taculaire show plaats van de Sca-
nia motorclub met radiogra�sch 
bestuurbare vrachtwagens, is het 

Zaterdag 28 september voor 18e keer
Originele voertuigen uit 
WO2 bij Red Ball Express
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
28 september wordt de 18e edi-
tie van de Red Ball Express ver-
reden. De rit, met zo’n zestig ori-
ginele voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog, wordt georgani-
seerd door het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 in 
Aalsmeerderbrug in samenwer-
king met Keep Them Rolling. De 
wagens zullen onder andere door 
vele buurtschappen met soms 
smalle wegen en dijken rijden. De 
route is zo’n 80 kilometer lang en 
de voertuigen passeren ook vele 
plaatsen die enige betekenis heb-
ben gehad in de Tweede Wereld-
oorlog. Het vertrek bij het muse-
um staat gepland om 10.00 uur. 
Halverwege de route is een tus-
senstop op het Evenementen-
terrein in De Kwakel waar het pu-
bliek kennis kan maken met de 

voertuigen en de bestuurders. 
Zo zijn er onder andere voertui-
gen van de merken Jeep, Dodge, 
GMC, Chevrolet, Studebaker en 
Ford, maar ook de legendarische 
Harley Davidson en BSA-moto-
ren zullen te bewonderen zijn. De 
deelnemers zijn veelal in kleding 
passend bij het voertuig en uit de 
periode 1940-1945.

Moment van herdenking
De voertuigen zijn naar verwach-
ting om 12.00 uur in De Kwakel. 
Burgemeester Heiligers van Uit-
hoorn zal namens de gemeen-
te aanwezig zijn om de deelne-
mers welkom te heten Natuur-
lijk is er weer een moment van 
herdenking. Dit jaar bij de An-
ne Frankboom in het Egeltjesbos 
in De Kwakel. Deze locatie wordt 
sinds het planten van de boom 

Organisatie jongeren en buurtbewoners

Burendag in Place2Bieb
Kudelstaart - Ook dit jaar wordt 
er in Kudelstaart nationale Buren-
dag gevierd. Een feest voor jong 
en oud op zaterdag 28 septem-
ber. DOCK en De Binding organi-
seren samen met buurtbewoners, 
jongeren en netwerkpartners di-
verse activiteiten, zoals onder an-
dere boetseren, Hollandse spe-
len, springkussen, panna kooi en 
nog veel meer. Ook zijn er diver-
se eetkraampjes aanwezig met 
Indonesische hapjes en lekker-
nijen als zelfgebakken pannen-
koeken, cup cakes en po�ertjes. 
Daarnaast wordt een mini bazaar 
gehouden, evenals een bingo en 
het Rad van avontuur gaat draai-
en en hier zijn leuke prijzen mee 
te winnen, waaronder een diner 
voor twee. 
Om de burendag nog leuker te 
maken gaan er ook lokale mu-
zikale talenten uit Aalsmeer op-
treden. Naast optredens is er ook 
een karaoke uur! Iedereen die zijn 
zangtalenten wilt laten horen is 
van harte welkom. Voor alle acti-

viteiten wordt een kleine bijdra-
ge gevraagd. Bezoekers kunnen 
een stempelkaart kopen om aan 
de diverse activiteiten deel te ne-
men. Alle opbrengsten gaat naar 
een goed doel, namelijk Stichting 
Kinderen Met Een Toekomst. SK-
MET zet zich in voor onder an-
dere straatkinderen in Indonesië 
waarbij kinderen en arme gezin-
nen kansen aangeboden worden 
in opvang, huisvesting, kleding, 
eten en schoon water. Het thea-
terproject ‘TMET’ geeft in novem-
ber een voorstelling over dit pro-
ject, dat mede mogelijk gemaakt 
wordt door de OSA en het Jeugd-
werk Binding/DOCK. Het project 
wordt gespeeld door Aalsmeerse 
en Kudelstaartse jongeren. 
De burendag op zaterdag 28 sep-
tember is van 15.00 tot 20.00 uur 
in Place2Bieb aan de Graaf Wil-
lemlaan 1. Iedereen is van harte 
welkom. Meehelpen als vrijwilli-
ger of nog een vraag? Neem dan 
contact op met Marco den Haan 
van DOCK via 06-38759195.

O�ciële Mededelingen
19 september 2019

Ter inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende ver-
beelding, planregels en toelichting ligt van 20 september t/m 
31 oktober 2019 ter inzage en kan op de volgende wijzen wor-
den ingezien.

Digitaal
U kunt de digitale versie van het voorontwerpbestemmings-
plan raadplegen op:
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0358.09x-VO01
- op de gemeentelijke viewer: http://0358.ropubliceer.nl

Papier
Het papieren voorontwerpbestemmingsplan “Marinapark 
Aalsmeer” en de bijbehorende stukken liggen gedurende de 
genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur, woens-
dag van 14.30 – 20.00 uur, vrijdag van 8.30-10.30 uur; 

- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. De openingstijden zijn: 
maandag t/m woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-
16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert initiatiefnemer sa-
men met de gemeente een informatiebijeenkomst over de 
voorgenomen plannen van 17.00 tot 19:00 uur in een van 
de zalen van “De Oude Veiling”, Marktstraat 19 in Aalsmeer. 
Belangstellenden kunnen tijdens deze bijeenkomst kennisne-
men van het plan en de beschreven ontwikkelingen en vragen 
stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Inspraakreactie
Gedurende bovengenoemde termijn (20 september t/m 31 
oktober) kunnen reacties op het plan digitaal worden inge-
diend via http://0358.ropubliceer.nl. Vervolgens selecteert u 
het betre�ende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie 
‘reageren’. Een inspraakreactie kan ook schriftelijk worden ge-
stuurd naar het college van burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer: postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, of worden afgege-
ven tijdens de informatiebijeenkomst.

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.
- Irenestraat tegenover 4 t/m 12, 1432 GA, (Z19-054611), het 

opslaan van roerende zaken in opdracht van Eigen Haard 
i.v.m. een verduurzamingsproject. 

-  Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-054409), het ombou-
wen van de tennishal naar een klimtorenpark. 

-  Graaf Willemlaan 2A, 1433 HN, (Z19-054407), het opslaan 
van roerende zaken (containers en steigers) in parkeervak-
ken en op het trottoir tot 27 december 2019. 

-  Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-054205), het 
plaatsen van een stalen entree-portaal aan de ingang van 
het terrein. 

-  Werven 21, 1431 CP, (Z19-054203), het vervangen van de 
bestaande schuur door een nieuwe schuur met overkap-
ping. 

-  Begoniastraat ter hoogte van 11-16, (Z19-054086), het  
realiseren van een bouwplaatsinrichting t.b.v. een uit te 
voeren verduurzamingsproject. 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
- Middenweg t.h.v. 5, 11 en 29a, 1432 DE, (Z19-042750), het 

plaatsen van een drietal bewegwijzeringspanelen naast de 
rijbaan. Verzonden: 12 september 2019. 

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 276b, 1432 BC, (Z19-036193), het legalise-

ren van bewoning en het vergroten van een voormalige 
bloemenschuur. Verzonden: 06 september 2019. 

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-

kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Bosrandweg 3, 1432 CD, (Z19-045149), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorgevel van de woning. Verzonden: 
06 september 2019. 

Geweigerde omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
-  Stommeerweg 116, 1431 EZ, (Z19-043796), het verbreden 

en vergroten van een kozijn aan de achtergevel van de 
woning. Het project is vergunningsvrij. Verzonden: 06 sep-
tember 2019.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z19-046163) Step by Step 

Aalsmeer op 5 oktober 2019,verzonden 16 september 2019

COLLECTES

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

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b 
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van 
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergun-
ning is aangevraagd:

- Van Clee�kade 15 (Z19-054410) verlenging van de vergun-
ning (250 automaten), ontvangen 22 augustus 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Wim Kandreef 2 (Z19-054899) Bokbier- en wijnproeverij 

georganiseerd door 5 verenigingen op 2 november 2019, 
melding akkoord 15 september 2019

- Zijdstraat 60 (Z19-055233) Diner met Live Muziek op 20 
oktober 2019, melding akkoord 16 september 2019

- Kudelstaartseweg 22 (Z19-055459)Tour de Poel op 29 sep-
tember 2019, melding akkoord 17 september 2019

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

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 Lan-
delijk Gebied Oost te Aalsmeer – Machine-
weg naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250) 
met betrekking tot het in ontwikkeling bren-
gen van het perceel Machineweg naast 293 
te Aalsmeer

t/m 31-10-19 Vaststellingsbesluit ‘Uiterweg-Plasoevers 
2005 - Kudelstaartseweg 92’ ligt met de bij-
behorende stukken, waaronder het vast-
gestelde wijzigingsplan en het besluit ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-
2018/008158)

t/m 31-10-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark 
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Show- en Jachthoorn korps aan-
wezig en zal de muziek verzorgd 
worden door Fireball Disco dit 
jaar. Intussen wordt er vanuit een 
hoogwerker en met drones het 
nodige beeldmateriaal gemaakt. 
Rond 12.30 uur gaan de seinen 
op groen en gaat het hele kon-
vooi vertrekken bij van Zaal Trans-
port. Er zullen zo’n 100 vrachtwa-
gens de weg op gaan, die bege-
leidt worden door een begelei-
dingsteam van motoren. Dit is 
voor het de mensen die langs de 
kant van de weg staan een heel 
leuk gezicht. In het centrum van 
Aalsmeer zal het Show- en jacht-
hoorn korps het konvooi weer be-
geleiden tot in Kudelstaart, waar-
na de stoet weer verder zal rij-
den richting De Kwakel en Uit-

hoorn. De organisatie hoopt dat 
er zoveel mogelijk mensen langs 
de kant zullen kijken (en genie-
ten) van de leukste, gezelligste 
en mooiste vrachtwagentour van 
Nederland. De chau�eurs wor-
den rond 10.00 uur verwacht op 
het terrein van: Van Zaal transport 
aan de Poelweg 12 in De Kwakel. 
De deelnemers worden welkom 
geheten tussen 11.00 en 11.30 
uur. Voor de chau�eurs en deel-
nemers is de hele dag gratis. Er zal 
gezorgd worden voor voldoende 
eten en drinken. Na a�oop van de 
rit is er een grote barbecue met 
als toetje een heerlijk ijsje. De 
Truckersrun wordt weer moge-
lijk gemaakt door heel veel spon-
sororen, te vinden op de website:  
www.aalsmeerbloementour.nl.

gebruikt als een herdenkings-
plaats voor Dodenherdenking 
op 4 mei in De Kwakel. Halverwe-
ge de tussenstop zal een delega-
tie van Crash en Keep Them Rol-
ling, samen met de burgemeester 
Heiligers bij de Anne Frankboom 
een korte ceremonie houden en 
een bloemstuk plaatsen. Dit zal 
om circa 12.45 uur plaatsvinden. 
Iedereen is daarbij van harte wel-
kom. Het vertrek voor het twee-
de deel van de historische rond-
rit van de Red Ball Express staat 
gepland om 13.30 uur waarna de 
voertuigen weer terugkeren bij 
het Crash Luchtoorlog- en Ver-

zetsmuseum ’40-’45 in Aalsmeer-
derbrug en hier nog ruim een uur 
te bezichtigen zijn. 
Het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 is geopend 
op woensdagmiddag van 13.00 
tot 16.00 uur, op zaterdag van 
11.00 tot 16.00 uur en iedere 
tweede zondag van de maand 
ook van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in 1436 BM Aalsmeerder-
brug (nabij Rijsenhout). Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.crash40-45.nl, op instagram 
of op facebook.
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Dé vioolspecialist

Kindergitaar
‘Salvador’ (¾ en ½)

(speelklaar gemaakt) € 79,-

Vintage microfoon
‘Stagg’ € 79,95

Heel veel nieuwe
ukelele’s vanaf € 29,95

Kindergitaar
AANBIEDING:

(speelklaar gemaakt)
TIP:NIEUW:

KOOPJE:

Uitgebreid assortiment
(gitaar) kabels

19 SEPTEMBER
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 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.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Klaverjassen en domineren in 
dorpshuis De Reede, Rijsen-
hout v/a 19.30u.

20 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.

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

 Open Kudelstaart (darten) bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis Ku-
delstaart. Inschrijven tot 20u.

 Klaverjasavond voor teams bij 
RKDES, Wim Kandreef v/a 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

21 SEPTEMBER
 Basket Stars van 9 tot 10u. 

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

 Postzegelbeurs in Parochie-
huis, Gerberastraat, 9-15u.

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

 Kunstroute Aalsmeer op diver-
se locaties van 12 tot 17u.

 Alternatieve Kunstroute in Het 
Dijkhuis, Oude Meer, 12-17u. 

 Truckersrun door Aalsmeer en 
omgeving. Start: 12.30u. vanaf 
de Poelweg, De Kwakel.

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

 Nachtruis dj-café in N201, 
Zwarteweg van 19 tot 02u.

 KCA cabaretavond met Kees 
van Amstel in Bacchus, Gerbe-
rastraat (uitverkocht).

22 SEPTEMBER
 Vogelbeurs in De Baccara, Bac-

carastraat, 10 tot 12.30u.
 Kunstroute in Aalsmeer op di-

verse locaties van 12 tot 17u.
 Alternatieve Kunstroute in Het 

Dijkhuis, Oude Meer, 12-17u.

 Richville live met cd-prsenta-
tie in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.

 Muzikale afsluiting Kunstroute 
in Bacchus, Gerberastraat van 
17 tot 20.30u.

23 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.

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

  Wijkoverleg Stommeer in het 
Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.

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

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Historische Tuin open dinsdag 

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

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

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

 Collegetour bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat v/a 20u.

 Pubkwis in café Op de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u.

25 SEPTEMBER
 Inloop Oost-Inn in De Mikado, 

Catharina Amalialaan van 9.30 
tot 11.30u. 

 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.

 Wijkoverleg De Dorper in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 19.30u.

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

 Jongerenactiviteit met Loesje 
bij Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat vanaf 20u.

26 SEPTEMBER
 Ouderesoos in Het Middel-

punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Meezingavond met smartlap-
penkoor Denk aan de Buren in 
Bacchus, Gerberastraat van 20 
tot 22u.

 Raadsvergadering in raadzaal, 
gemeentehuis vanaf 20u.

 Lezing ‘In de voetsporen van 
Marco Polo’ bij Groei & Bloei in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1 
vanaf 20u.

 Film ‘As it is in heaven’ (Doops-
gezinde gemeente) in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 20u.

Vrijdag voor en door muzikanten
Bandbrouwerij in N201 
gaat weer van start
Aalsmeer - Vrijdag 20 septem-
ber gaat de Bandbrouwerij weer 
van start in N201. Alle muzikan-
ten uit de regio zijn welkom om 
te komen jammen in een van 
de oefenruimtes van N201 of op 
het podium in de zaal. Op welk 
niveau je speelt en welk genre 
maakt niet uit, de bandcoaches 
en de andere aanwezige muzi-
kanten zorgen er wel voor dat je 
ergens aan kunt haken. Ook als 
je geen instrument speelt ben je 
welkom om een kijkje te komen 
nemen, darten, poolbiljarten of 
gewoon gezellig een drankje te 
doen in het café van N201. En-
tree is gratis, aanvang 20.00 uur. 
De volgende Bandbrouwerij is al 
meteen de week erna op 27 sep-
tember en daarna telkens om de 
week. Meer info, foto’s en alle da-

ta zijn  te vinden op de facebook-
pagina van De Bandbrouwerij

Optredens bands dit weekend
Op zaterdag 21 en zondag 22 sep-
tember zijn er optredens van een 
aantal bandjes uit de Bandbrou-
werij en andere bands en muzi-
kanten uit Aalsmeer en omge-
ving tijdens de Kunstroute: zater-
dagmiddag Sas singer & songwri-
ter, Jorinda Hoogeveen en Zwem-
jas. Zondagmiddag No Pressure, 
The Black T’s en The Gerts. Ieder-
een is welkom om te komen kij-
ken op het idyllische grasveldje 
vooraan de Historische Tuin aan 
de Uiterweg; Het wordt lekker 
weer dus dat wordt nog even �jn 
nazomeren met leuke bands! De 
bands spelen beide dagen tussen 
14.00 en 17.00 uur.

Nachtruis dj-café: Lange 
zaterdageditie in N201
Aalsmeer - Al sinds twee jaar zijn 
maandelijks de beste techno dj’s 
uit het opkomende dj-circuit te 
vinden in het café van N201 op 
donderdagavond. Inmiddels is de 
vaste fans schare zo groot dat de 
organisatie de tijd rijp achtte om 
een  tandje bij te zetten met een 
extra lange zaterdageditie. Zater-
dagavond 21 september maar-
liefst zes dj’s: Amekmar, Bom, Co-
ver, Marco Spaans, Miss So-Riel 
en Mister Marcel. De boilerroom 

setting in het café van N201 blijkt 
erg goed te werken: lekker klein 
en toch kun je met een �ink aan-
tal liefhebbers in het café terecht, 
gewoon om de dj heen; de bes-
te techno, loepzuiver geluid, mi-
nimalistische lichte�ecten, kort-
om eigenlijk alles wat een klein 
techno event moet hebben. Het 
Nachtruis dj-café is zaterdag van 
19.00 tot 02.00 uur. Meer info, fo-
to’s en live video’s op de Face-
bookpagina van Nachtruis

Kaartverkoop 1 oktober in De Zotte Wilg

Sinterklaasbingo dit jaar 
in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 23 no-
vember zijn Sint(en) en Pieten 
weer in Aalsmeer voor de eni-
ge echte Sinterklaasbingo! Na 
een drietal succesvolle edities 
in The Beach vindt de bingo dit 
jaar plaats op een nieuwe loca-
tie, namelijk Studio 5 van Studio’s 
Aalsmeer. Haar rijke historie, de 
opnames van vele legendarische 
tv-programma’s en de prominen-
te plek van de locatie in het cen-
trum maken Studio’s Aalsmeer tot 
een echte blikvanger. Stichting 
Sinterklaas in Aalsmeer is dan ook 
bijzonder blij met de samenwer-
king met Studio’s Aalsmeer!
De kaartverkoop voor de Sinter-
klaasbingo vindt plaats op dins-
dagavond 1 oktober vanaf 20.00 

uur in De Zotte Wilg aan de Uiter-
weg. Let op: er zijn maximaal 650 
kaarten beschikbaar en per per-
soon mogen maximaal 6 kaarten 
aangeschaft worden! De entree-
kaarten kosten 15 euro per stuk.
De kaarten kunnen uitsluitend 
contant betaald worden. Kom op 
tijd, zodat je er zeker van bent dat 
je een kaartje hebt! De organisa-
tie heeft er heel veel zin en hoopt 
alle bingoliefhebbers in grote ge-
tale te zien op dinsdagavond 1 
oktober in De Zotte Wilg. Het spe-
culeren over wat er nu weer be-
dacht is kan o�cieel beginnen, 
maar zeker is dat het een feest-
je wordt op zaterdag 23 novem-
ber waar nog lang over gepraat 
zal worden.

De R is weer in de maand
Postzegel(ruil)beurs in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 21 septem-
ber gaan de deuren van Het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat 
om 09.30 uur weer open voor ie-
dereen, maar natuurlijk speci-
aal voor alle postzegelverzame-
laars en ruilers. De entree tot de 
postzegel(ruil)beurs is gratis. Aan 
de verenigingstafel kan heerlijk 
gesnu�eld worden in de ruim 75 
nieuwe stockboeken met daar-
in duizenden zegels voor 5 eu-
rocent per stuk. Neem gerust 
stockboek(en) met dubbele ze-
gels mee in te ruilen, ook dat kan 
hier. Deze maand kan een kleine 
tentoonstelling bekeken worden 

van ruilbeursleider Cor van Meurs 
over ‘Aarde, Water, Vuur en Lucht’ 
op postzegels. Kijk voor alle acti-
viteiten en informatie op www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl. 
Ook de website ook de kavels die 
in de septemberveiling niet zijn 
verkocht en die dan nog te koop 
zullen zijn op de ruilbeurs. Uiter-
aard is er ook weer een verloting 
voor hen die geen geld aan ze-
gels willen uitgeven. De ruilbeurs 
sluit om 15.00 uur. Voor meer in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met Cor van Meurs 
via 0297-343885 of met Gerboud 
Zwetsloot via 0297-345231.

CD presentatie zondag in The Shack
Rauwe blues van Richville
Oude Meer - Op zondag 22 sep-
tember staan er twee fantasti-
sche muzikanten op het podi-
um in The Shack. Richville is een 
nieuw project van meestergitarist 
en zanger Richard van Bergen en 
drummer JJ Goossens. Als twee-
mansband kan Richville omschre-
ven worden als ongepolijst en 
uitgekleed en is de muziek geïn-
spireerd door het tijdperk waarin 
de blues de overstap maakte van 
akoestisch naar elektrisch. Rich-
ville streeft naar een mix van de 
kwaliteit van delta blues & boo-
gie met spannende New Orleans 
ritmes. Richville’s middelpunt is 
de essentie van deze krachtige 
muziek: geen fancy stu�, alleen 
echte grooves & ri�s. Richard van 
Bergen & JJ Goossens blinken uit 
op hun eigen brutale manier zo-
als te horen is op Richard van Ber-
gen’s eerste Rootbag album. Hun 
opwindende debuut-cd ‘Richvil-
le’ bevat elf originelen rauwe, uit-
geklede blues, boogie, swamp & 
New Orleans-stu� en The Shack 
heeft de primeur aanstaande 
zondag!

Heeren van Haerlem
De Heeren van Haerlem staan ga-
rant voor een to�e muziekavond 
met de grootste Nederlandstali-
ge pop en rock hits. Een gewel-
dige feest. Hits van onder ande-
re de Dijk, Doe Maar, De Scène, 
Bløf, Boudewijn de Groot, Ramses 

Sha�y, Rowwen Hèze en Hazes 
komen allemaal voorbij op zon-
dag 29 september.

LaBomba en Pearl Jamming
Vrijdag 4 oktober: LaBomba; Deze 
band maakt ongepolijste muziek. 
Een prettige mix van metal, rock 
en roots waar ook lekkere hitge-
voelige nummers uit zijn ont-
staan. En zondag 6 oktober: Terug 
in The Shack: Pearl Jamming; Met 
een gezamenlijke liefde voor een 
van de grootste rockbands aller 
tijden brengt Pearl Jamming een 
energieke liveshow. The Shack is 
zondag 22 september open van-
af 15.00 uur, Richville begint rond 
16.00 uur. Entree: 10 euro. Voor 
alle info: www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.

‘Dromen’ in Gedichtentuin
Aalsmeer - Ook al lees je nooit 
een gedicht is een wandeling 
in de Gedichtentuin een aanra-
der. Korte stukjes poëzie die toe-
gankelijk zijn en het lezen waard. 
Meestal blijven ze verborgen 
maar 26 dichters hebben hun 
dagdromen of nachtelijke ge-
dachten verwoord. Lees over-
eenkomsten met je eigen dro-
men, wensen of verwachtingen. 
Zie de humor van sommige poë-

ten in de regels en verwonder je 
hoe dit verteld wordt door dich-
ters uit Aalsmeer en omstreken. 
Van de geselecteerde gedichten 
is een bundel gemaakt die voor 
5 euro te koop is in de stand van 
KCA tijdens de Kunstroute op 21 
en 22 september. Loods Otto, Ui-
terweg 94. De Gedichtentuin is 
dit weekend voor het laatst open, 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur.
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Sarah Liberman in Aalsmeerderbrug
Zing mee in het Choir 
Company Projectkoor
Aalsmeerderbrug - Wat was het 
vorig jaar een geweldig feest en 
een bijzondere ervaring om voor 
het eerst met Sarah Liberman op 
het podium te mogen staan. Van 
meerdere kanten kreeg de orga-
nisatie de vraag al wanneer ze 
weer terug zou komen. Zeker is 
dus dat een groot aantal zangers 
en zangeressen erg blij zijn dat 
Sarah Liberman weer naar de Le-
vend Evangelie in Aalsmeerder-
brug komt op 27 oktober om het 
Choir Company Projectkoor bij te 
staan. Sarah Liberman is één van 
de meest geliefde aanbidding lei-
ders in wat ook wel het ‘messianic 
worship’ genre wordt genoemd; 
moderne aanbidding muziek 
door joodse gelovigen met her-
kenbare wortels in de joodse cul-
tuur en geschiedenis. Liberman 
leidt Ascend Carmel Worship; 
een aanbidding gemeenschap 
in Israël met een duidelijk doel: 
God kennen en zijn aanwezig-
heid zoeken. Met een jong team 
reist Liberman daarvoor niet al-
leen door Israël, maar over de he-

le wereld. Ken je de muziek van 
Sarah nog niet, ga dan zeker even 
op YouTube luisteren naar ‘Gadol 
Adonai’ en ‘You Are Good’. Daar-
naast is het natuurlijk helemaal 
bijzonder dat Sarah dit najaar 
met een nieuw album komt en 
de leden van het Choir Compa-
ny Projectkoor als eerste met de 
nieuwe liederen aan de slag mo-
gen gaan. Dat gaat dus een heel 
mooie primeur worden! Meezin-
gen met Projectkoor? Surf naar 
www.choircompany.nl en geef je 
op. Dit kan tot 22 september.

Sterrenhemel van Betty en Netty Kooij

Nieuwe kunstkast in de 
Fortbocht Kudelstaart
Aalsmeer - De Kudelstaartseweg 
is sinds kort een prachtige kunst-
kast, beschilderd door de zussen 
Betty Kooij en Netty van der We-
ijden, rijker. Het is een stralende 
sterrenhemel, maar niet zomaar 
een sterrenhemel. Het is een be-
schildering met een diepere laag 
waarin de tragedie van het le-
ven en toch ook de troost is ver-
werkt. “Het idee om samen een 
kunstkast te beschilderen kwam 
van mijn zus Betty”, vertelt Netty. 
“Wij zouden het al een jaar gele-
den doen, maar door omstandig-
heden ging het niet door. Dit jaar 
lukte het wel. Het voorstel om 
er een sterrenhemel van te ma-
ken, kwam ook van Betty. Ik was 
meteen enthousiast omdat ster-
ren voor mij een bijzondere be-
tekenis hebben. Mijn dochter is 
een aantal jaren geleden over-
leden en een ster geworden. Zij 
was de schrijfster van het boek-
je: ‘Mama wordt een sterretje’. De 
vallende ster staat voor een wens 
doen, ieder mens heeft zo zijn ei-
gen wensen en wij gunnen ieder-
een een wens. Natuurlijk hopen 
wij dat voor elkeen die wens ook 
uitkomt.”

Positieve reacties
“Met deze verf werken was een 
hele ervaring, de verf is taaier dan 
acryl- of olieverf. Het was een be-
hoorlijke uitdaging. Wij hebben 
de kast in etappes beschilderd, 
dat kwam onder andere door de 
weersomstandigheden en door 
ziekte. De reacties die wij kregen 
waren heel positief. Er bleven re-

gelmatig mensen staan om een 
praatje met ons te maken of om 
te vertellen dat zij ook wel een 
kunstkast in hun wijk beschilderd 
willen zien”, aldus Netty en Betty 
vult aan: “Bij de uitwerking van de 
beschildering kwamen de mees-
te ideeën wat de compositie be-
treft van Netty.” Beiden zijn blij 
met het resultaat. 

Verrijking voor de wijk 
Even voorbij de Fortbocht van de 
Kudelstaartseweg is er een parel-
tje bijgekomen, dankzij de zus-
sen Betty en Netty. Initiatiefne-
mer van het Kunstkasten pro-
ject Lex Berghuis was ook onder 
de indruk van het resultaat. Daar-
naast ziet hij nog een ander groot 
voordeel. “De Kunstkasten zijn 
niet alleen een verrijking voor 
het straatbeeld, maar ook de ver-
binding tussen de bewoners on-
derling is mede door dit project 
groeiende.”
Janna van Zon 

Voetgangers  en fietspont e
Alternatieve Kunstroute 
in Het Dijkhuis
Oude Meer - Op zaterdag 21 en 
zondag 22 september van 12.00 
tot 17.00 uur haakt Buurtvereni-
ging Het Dijkhuis aan bij de Kuns-
troute Aalsmeer. In Het Dijkhuis 
aan de Aalsmeerderdijk 77 in Ou-
de Meer is van alles te zien en te 
beleven wat met kunst te ma-
ken heeft. Zo kan genoten wor-
den van de kunstwerken van on-
der andere Peter Klijn, Anne-ma-
rie Bouman, Linda Mulder, Joke 
Baas, Willie van Beem, Ans Distel-
brink, José van de Meer en Step-
hanie Willems. Zij exposeren met 
keramiek, aquarellen, iconen, re-
alistische schilderkunst, textiele 
vormen, air-brush en sieraden.

Bij deze alternatieve kunstroute 
kunnen bezoekers kunst ook echt 
beleven. Daarom geeft Peter Klijn 
demonstraties air-brush op doek 
en zal Daan Eikelenboom aan het 
werk te zien zijn met een speciaal 
object. Ook aan de kinderen is ge-
dacht: zij kunnen onder begelei-
ding hun eigen kunstwerk maken 
of lekker spelen in de speeltuin 
van de buurtvereniging. Gratis 
ko�e en wat lekkers staan voor 
de bezoekers klaar. Speciaal op 
deze dagen vaart een voetgan-
gers- en �etspontje van 12.00 tot 
17.00 uur tussen de Aalsmeerder-
dijk en de Pontweg, waardoor het 
Dijkhuis makkelijk te bereiken is. 

‘Volle bak’ voor Kees van Amstel
Eerste cabaretavond van 
KCA uitverkocht
Aalsmeer - Het KCA cabaret-sei-
zoen start aanstaande zaterdag 
21 september in cultureel ca-
fé Bacchus met een uitverkocht 
huis. Alle beschikbare plaatsen 
zijn verkocht. Misschien komt dit 
omdat gestart wordt met de �na-
list van de ‘slimste mens’ of omdat 
ook de Kunstroute plaatsvindt, 
maar in ieder geval mag/kan 
Kees van Amstel optreden voor 
een ‘volle bak’. Hij speelt in Bac-
chus zijn succesvol programma 
‘Een bang jongetje dat hele enge 
dingen doet’. Het leven is net een 
zwembad maar Kees zwemt niet. 
Hij staat maar een beetje bang 
langs de kant, toe te kijken hoe 
anderen het hoofd proberen bo-

ven water te houden. Althans, dat 
zegt zijn therapeut. Dan kun je 
twee dingen doen: langs de kant 
blijven staan of vol het leven in 
duiken. Kees koos de derde optie: 
hij zocht een nieuwe therapeut. 
En hij maakte een nieuw caba-
retprogramma. Met verhalen. En 
grappen. Veel grappen. Kees van 
Amstel is voor KCA een oude be-
kende: zijn twee eerdere voorstel-
lingen heeft hij ook in Bacchus 
gespeeld (‘Jong, hip, fris & ande-
re gruwelijkheden’ en ‘De man die 
ik niet wilde worden’). Heeft u/jij 
een kaartje? Kom op tijd, de voor-
stelling begint om 21.00 uur. Bac-
chus in de Gerberastraat is open 
vanaf 20.30 uur.

ie e fil  ver e in
Aalsmeer - Er is een nieuwe �lm 
gemaakt over de Historische Tuin 
Aalsmeer. De �lm brengt het tuin-
bouwmuseum in beeld door de 
seizoenen heen. 
Ton O�erman toont zijn vakman-
schap wederom in deze bijzon-
dere productie. De �lm wordt ge-
draaid in de afmijnzaal van het 

Tuinbouwmuseum. Weer een 
goede reden om de Historische 
Tuin snel te bezoeken, bijvoor-
beeld tijdens de Kunstroute dit 
weekend. 
De Historische Tuin Aalsmeer, in-
gang Praamplein, is geopend van 
dinsdag tot en met zondag tus-
sen 10.00 en 16.30 uur.

Smartlappen zingen met 
‘Denk aan de Buren’ 
Aalsmeer - Op donderdag 26 
september is er weer een vrolij-
ke meezingavond voor sopranen 
tot en met bassen bij het gezel-
lig smartlappenkoor ‘Denk aan de 
Buren’. De zangavond wordt ge-

houden in cultureel café Bacchus 
in de Gerberastraat 4 en is van 
20.00 tot 22.00 uur. 
Hou je van zingen en van smart-
lappen? Dan ben je van harte 
welkom!

Start eind september bi  erkschuit
Cursus Portretschilderen
Aalsmeer - Op maandag 30 sep-
tember start bij de Werkschuit 
een cursus Portretschilderen. Do-
cent is Amanda Poortvliet en er 
wordt deze dag les gegeven van 
9.30 tot 12.00 uur en van 19.30 
tot 22.00 uur. Deze cursus is voor 
beginners met schilder ervaring 
en gevorderden. Door de eeu-
wen heen kreeg de schilder die 
het schilderen van mensen onder 
de knie had, veel waardering. Zelf 
een portret te schilderen geeft 
een hoop voldoening. Zeker als 
je ziet dat de persoon op jouw 
doek verschijnt. In deze cursus 
legt Amanda Poortvliet je haar-
�jn uit hoe je dat kunt bereiken. 
Hoe maak, of kies, je een goede 
portretfoto om mee te werken. 
Het belang en het maken van een 
goede schets. Mengen van ver-

schillende huidskleuren. Wel of 
niet gedetailleerd schilderen. De 
eerste lessen wordt gestart met 
potlood en papier. Daarna gaan 
de deelnemers door met olieverf 
op paneel of doek. Inlichtingen 
en aanmelden kan via de websi-
te: www.werkschuit-aalsmeer.nl

ro ect van de Kunstploeg
Panorama Aalsmeer: 
Feest van herkenning
Aalsmeer - De bank, die verdwe-
nen muziektent, het Oosterbad, 
een rondje boodschappen doen, 
groen en natuur, maar ook een 
vriendinnengroep blijken favo-
riete plekken voor de deelnemers 
aan het Panorama Aalsmeer pro-
ject van de Kunstploeg. De diver-
siteit onder de 100 deelnemers 
is groot. De jongste is vijf en de 
oudste is 88 jaar en dat verschil 
is te zien ook. Het is hoe dan ook 
verrassend en voor bezoekers 
moet het wel een feest van her-
kenning geven. De Kunstploeg 
is op dit moment hard bezig om 
van al deze individuele bijdra-
gen een community kunstwerk 
te maken. Er doen allerlei mensen 
aan mee bijvoorbeeld uit de poli-
tiek, maar ook architecten, thea-
termakers, amateur kunstenaars, 
hier en daar een journalist, vrien-
dinnengroepen en de kunste-
naars van atelier Floriande, maar 
ook scholen als het Wellant en Sa-
men Een zijn vertegenwoordigd. 
En dat is direct de unieke bijdrage 

die de Kunstploeg aan de Kunst-
route toevoegt. Kunst voor ieder-
een door iedereen. Niet voor de 
verkoop, maar om het plezier van 
het maken. En dat maken zat ‘m 
deze keer om in woord en beeld 
weer te geven wat nu een bete-
nisvolle plek in het leven van de 
deelnemers is of was. Kortom Pa-
norama Aalsmeer.
Aanstaande zaterdag 21 en zon-
dag 22 september is het gezellige 
terras tijdens de Kunstroute na-
tuurlijk open en wordt de over-
heerlijke appeltaart van Gewoon 
Doen weer geserveerd. Daar-
naast exposeren de beeldend 
kunstenaars en Kunstploegleden 
Karin Borgman en Femke Kemp-
kes hun eigen werk en dat mag 
er zijn ook! Adres: Uiterweg 185. 
Open zaterdag en zondag tussen 
12.00 en 17.00 uur. De wethouder 
van Cultuur, Wilma Alink, komt 
Panorama Aalsmeer op zaterdag 
om 12.30 uur o�cieel openen. Ui-
teraard is publiek hierbij ook van 
harte welkom.

Schilderen bij 
de Maaandag-

schilders
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 el-

kaar en als je het leuk en aan het 
einde van de avond wordt elkaars 
werk besproken. De schilders hu-
ren een mooie, lichte ruimte in 
het Kloosterhof voor een redelij-
ke prijs. Als de groep met meer 
is, wordt de prijs van de huur 
van de ruimte per persoon lager. 
De schilders starten maandag 30 
september en er wordt van 19.30 
tot 22.00 uur geschilderd in Het 
Kloosterhof in de Clematisstraat 
16. Bel voor informatie en eventu-
eel een afspraak voor een avond 
gratis op proef naar: 06-22887908.

Groei & Bloei Aalsmeer
Lezing ‘In de voetsporen 
van Marco Polo’
Aalsmeer - Op donderdagavond 
26 september verzorgt de heer 
Lagerwey een dialezing bij Groei 
& Bloei over ‘De route van Marco 
Polo’. Al vanaf het begin van de 
jaartelling wordt er handel ge-
dreven tussen het oude Rome en 
China. Toch zijn het vooral de ver-
halen van handelaar en ontdek-
kingsreiziger Marco Polo geweest 
die kennis laten maken met zijn 
belevenissen op handelsmissies 
naar het in die tijd nog groten-
deels onbekende Perzië, China en 
Indië. Hij reisde tussen 1271 en 
1295 vooral over land via de zo-

geheten karavaanroutes naar de-
ze gebieden. Pas in de 19e eeuw 
is men die routes ‘zijderoutes’ en 
ook wel ‘zijdewegen’ gaan noe-
men. De heer Lagerwey reisde op 
de �ets door het hart van zo’n ou-
de zijderoute, in de voetsporen 
van Marco Polo. Hij was in Kau-
kasus in Georgië, in Armenië en 
Iran. Ook worden enkele prach-
tige oude Perzische steden be-
zocht. Door naar Oezbekistan, 
waar oude steden als Khiva, Buk-
hara en Samarkand het culturele 
hart van de zijderoute vormden. 
Tot slot over de Pamir Highway in 

Tadzjikistan en naar Osj in Kirgi-
zië. Het is met 270.000 inwoners 
een van de oudste steden in Cen-
traal-Azië. Een stad ook, die in het 
verre verleden heeft gefungeerd 
als een welkome pleisterplaats 

voor vermoeide reizigers op deze 
zijderoute. Vermoedelijk ook voor 
Marco Polo. De dialezing begint 
om 20.00 uur in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1 en belang-
stellenden zijn van harte welkom.
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Zaterdag 21 en zondag 22 september
Workshops tijdens KCA 
Kunstroute dit weekend
Aalsmeer - Komend weekend is 
het dan zover; De Kunstroute! Na 
de feestelijke feestweek met een 
vrolijke Pramenrace als grote af-
sluiter dan nu het culturele hoog-
standje georganiseerd door KCA 
op zaterdag 21 en zondag 22 sep-
tember. De ballotage commissie 
heeft haar werk gedaan, de loca-
tiehouders zijn dagen -  zo niet 
weken - bezig geweest om de 
expositieruimtes zo goed moge-
lijk te presenteren en de kunste-
naars zijn er helemaal klaar voor 
om hun kunstwerken te tonen 
aan een enthousiast en hopelijk 
ook koopgraag publiek. 
Ieder jaar is het weer een wed-
loop om zoveel mogelijk loca-
ties te bezoeken. Sommigen be-
zoekers zullen zich afvragen: Is er 
wel voldoende tijd om ook nog 
een workshop te volgen?’ Natuur-
lijk wel. Dat is namelijk de char-
me van deze Kunstroute. Prach-
tig dat er zoveel variatie is te zien 
maar zelf aan het werk kunnen, 
zorgt toch voor een toegevoegde 
waarde. Zo leer je bij Carla Joo-

ren op de Historische Tuin (loca-
tie 7) de kunst van Zentangle. Bij 
Makelaardij Karin Eveleens (loca-
tie 8) geeft Stefan Postol zaterdag 
les aan kinderen en zondag komt 
speciaal uit Amsterdam Saskia 
Pfaeltzer naar de KunstKas (loca-
tie 22) om met de bezoekers bij-
zondere hoofdtooien te maken. 
Terwijl de Chinese kunstenaar 
Zhou le Zeng iedereen doet ver-
bazen tijdens zijn demonstratie.
Ieder jaar is het gezelligheid troef 
bij keramiste Carla Huson op het 
Stokkeland. Reken ook maar weer 
op heerlijke livemuziek. Meer mu-
ziek is ook te horen in de Histori-
sche Tuin, (locatie 7) bij het start-
punt Otto (locatie 1), Café Bac-
chus (locatie 13) 
In het uitgebreide programma-
boekje worden alle locaties en 
kunstenaars beschreven even-
als de demonstraties, de work-
shops en de muziek-optredens. 
De Kunstroute bezoeken kan za-
terdag en zondag tussen 12.00 en 
17.00 uur. 
Janna van Zon  

Artistieke prestaties OBS Kudelstaart
Kunst en sport tijdens de 
Kunstroute bij de Toren
Aalsmeer  - Tijdens de Kunstrou-
te op zaterdag 21 en zondag 22 
september kan in en bij de Wa-
tertoren genoten worden van 
Kinderkunst. De leerlingen van 
groep 7 van de OBS Kudelstaart 
stellen hun artistieke prestaties 
tentoon in de Watertoren. Na be-
zichtiging van deze werken kan 
de toren beklommen worden om 
boven op de trans te genieten 
van het bijzondere uitzicht over 
de Poel, richting Schiphol, de Jo-
han Cruy� Arena en Utrecht. 
Dat alles voor de luttele dona-
tie van twee euro voor volwasse-
nen en een euro per kind. Staat u 
boven, dan kunt u, alleen zater-
dag, ook neerzien op de deelne-
mers aan de eerste Open Dutch 
Air kampioenschappen trampoli-

ne springen. Op het grasveld voor 
de Toren worden er van 12.00 tot 
16.00 uur verplichte oefeningen 
gesprongen. Maar ook wordt er 
een ‘fun’-wedstrijd gehouden en 
kunnen keuze-oefeningen voor 
traditionele wedstrijden bewon-
derd worden. Deze dag wordt ge-
organiseerd door Spring is in the 
air. Beide dagen is de Watertoren 
dit weekend open van 12.00 tot 
16.00 uur.

Binnen, buiten en boven
Lukt het niet om zaterdag of zon-
dag langs te komen dan is uw 
volgende kans om de Watertoren 
van binnen, van buiten en van 
boven te bewonderen op zon-
dag 29 september van 13.00 tot 
17.00 uur.

Zaterdag en zondag Kunstroute
Werk van Louis Staps in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Tijdens de Kunstroute 
exposeert Bacchus schilderwerk 
van Louis Staps (1933–2009). In 
Nederland ingeschreven als Ar-
chitect waar hij tot zijn verhuizing 
naar België in 1992 een Architec-
tenbureau had dat naam had als 
constructeur/ontwerper van de 
gebouwen van de Telegraaf. Van 
het pand op de Nieuwe Zijds 
Voorburgwal (constructie) tot het 
pand aan de basisweg en belen-
dende drukkerijen en kantoren.
Als beeldend kunstenaar actief 
tussen 1955 en 1965 en van 1985 
tot zijn overlijden in 2009. Zijn 
Belgische periode van 1992 tot 
december 2009 was een zeer ge-
inspireerde en productieve pe-
riode waarin zijn stijl zich verder 
ontwikkelde. Louis Staps heeft 
geëxposeerd tijdens verschillen-
de (sol)-tentoonstellingen in bin-
nen- en buitenland. Zijn werk be-
kekijken in Bacchus in de Gerbe-
rastraat kan zaterdag 21 en zon-
dag 22 september tussen 12.00 
en 17.00 uur. 

Muzikale afsluiting
Op zondag 22 september wordt 
de Kunstroute traditioneel mu-
zikaal afgesloten door Robbert 

Tuinhof met een gelegenheids-
formatie. Dit jaar heeft Robbert 
zangeres Joke Hopman gevraagd 
de vocalen voor haar rekening 
te nemen. Het repertoire zal be-
staan uit een mengeling van Jazz 
en pop standards. Robbert en 
Joke worden ge�ankeerd door de 
Aalsmeerder Wicher de Boer op 
bas en gitarist Erwin Beijersber-
gen die zijn inspiratie heeft van 
Jim Hall tot Jimi Hendrix en alles 
wat er tussen zit. De muzikale af-
sluiting zondag is van 17.00 tot 
20.30 uur.

Neem klein geld mee voor brugbediening

Weer illegale Kunstroute
Aalsmeer - Na twee weekeinden 
van Aalsmeerse feesten, prach-
tig vuurwerk en een fantastische 
Pramenrace , gaat Aalsmeer nog 
een mooi weekeinde tegemoet. 
De kunstroute, een cultureel eve-
nement waar vaak een ander pu-
bliek naar toegaat dan de Feest 
tent. Komt allen! En als u  gaat, 
ga zeker langs bij die ene illega-
le kleine nederzetting, die moe-
dig weerstand biedt tegen de 
gevestigde orde en regelgeving. 
Locatie tegenover de prachtige 
maar Illegaal gebouwde Aardbei-

en brug . Ter hoogte van nummer 
142. Neem klein geld mee voor 
de brugbediening en aanschouw 
prachtige Buurtslootkunst.
Daarnaast staat deze Illegale lo-
catie al jaren bekend om zijn goe-
de kunstenaars, pottenbakkers, 
tasjesmakers, fotografen en le-
vert ook nog eens weer gezel-
lige muziek. Zaterdag met Jazz 
1 en zondag met Blues 2 met 
Wil Straathof en Guido van den 
Boorn. Naast ‘bruggenbouwen’ is 
er ook nog wat sentiment te be-
kijken met thema Bloemencorso.

Opening door Radna Fabias
Nieuw seizoen Poëziecafé
Amstelveen - Op donderdag 26 
september vertelt Radna Fabias 
in het poëziecafé over haar de-
buutbundel ‘Habitus’ en hoe die 
haar, geheel onverwacht, vier 
grote poëzieprijzen opleverde. 
Het poëziecafé wordt elke laatste 
donderdag van de maand druk 
bezocht door poëzieliefhebbers 
die voordragen uit eigen werk of 
lekker willen luisteren naar het 
werk van anderen. Op 26 septem-
ber opent Radna Fabias om 19.30 
uur het nieuwe poëzie seizoen 
in het Libirs Venstra café aan het 
Stadsplein in Amstelveen. 
Radna Fabias debuteerde in 2018 
met haar bundel ‘Habitus’ waarin 
ze schrijft over de terugkeer naar 
haar geboortegrond op het ei-
land Curaçao. Ze gaat in haar ge-
dichten op zoek naar wat ‘thuis’ 
nou eigenlijk precies betekent. 
Met ‘Habitus’ won ze vier grote 
poëzieprijzen waaronder ‘De Gro-
te Poëzieprijs 2019’ en de ‘Bud-
dingh-prijs’ voor het beste poë-
ziedebuut. Het poëziecafé is dan 
ook erg trots dat ze haar op 26 

september mogen ontvangen 
en hoopt hiermee de bezoekers 
te inspireren om weer volop met 
poëzie aan de slag te gaan. Kaart-
jes voor deze speciale editie van 
het poëziecafé zijn te verkrijgen 
via www.debibliotheekamstel-
land.nl. Zoals altijd is er ook weer 
de mogelijkheid om voor te dra-
gen uit eigen werk. Het Poëzieca-
fé op donderdag 26 september  is 
van 20.00 tot 22.00 uur en de kos-
ten van deelname zijn 7,50 euro 
per persoon.
Foto: Wouter de Duc.

Schoolbibliotheek geopend
Lekker (gevarieerd) lezen 
bij de Westplas Mavo
Aalsmeer - Lezen is belangrijk én 
leuk! Dat weten ze ook op Wel-
lantcollege Westplas Mavo. Om 
boeken en lezen makkelijker, leu-
ker en bereikbaarder te maken is 
er vanaf heden een schoolbiblio-
theek op de Westplas Mavo. Leer-
lingen kunnen hierdoor voortaan 
tijdens schooltijd lekker een kus-
sentje en een boek pakken, een 
plekje zoeken in het lokaal en 
verdwijnen in het verhaal van het 
boek.
Maandag 16 september is de 
schoolbibliotheek geopend door 
Maarten Spaan van bibliotheek 
Amstelland en leerlingen Merel 
Timmer, Lana Been en Anouk Ver-
kerk onder het toezicht oog van 
de drijvende krachten achter de 
schoolbibliotheek, docenten Ger-
da Veldhuisen en Claudia Grube.
Afgelopen jaar is Wellantcollege 
Westplas Mavo een samenwer-
kingsverband aangegaan met 
de bibliotheek Amstelland. De 
Westplas Mavo wil dat hun leer-
lingen plezier krijgen in het le-

zen en hierbij worden ze onder-
steund door medewerkers van 
de bibliotheek Amstelland bij het 
maken en uitvoeren van plannen. 
Door het lezen uitdagend aan te 
bieden zullen de leerlingen hun 
woordenschat vergroten en hun 
taalniveau verhogen, zodat zij 
taalvaardiger worden en beter 
met teksten leren omgaan.  
De leerlingen hebben eind vorig 
jaar een bezoek gebracht aan de 
bibliotheek en een bibliotheek-
pas aangeschaft. Op school heb-
ben zij meegedaan aan een mo-
nitor en hun voorkeur opgege-
ven voor de verschillende gen-
res: humor, thrillers, romans, new 
adult, spanning, fantasie, non-�c-
tie enz. De bibliotheek is hiermee 
aan de slag gegaan en dit heeft 
geresulteerd in een uitdagende 
lijst met mooie boeken. 
Inmiddels staan deze nieuwe 
boeken in de boekenkasten van 
de Westplas Mavo en kan het le-
zen beginnen. Op naar de vol-
gende stap!

Optreden Passionkoor 
bij ‘Terug aan de Kust’
Uithoorn - Op zaterdag 28 sep-
tember vindt van 11.30 tot 18.00 
uur het grootste korenfestival van 
Den Haag plaats. In het hart van 
Scheveningen treden op acht bin-
nen- en buitenpodia wel 45 ver-
schillende koren op. Eén daar-
van is het Uithoornse wereldmu-
ziekkoor Passion onder leiding 
van Rutger van der Leijden. Het 
koor verzorgt twee optredens, 

om 13.00 uur op Podium 4 en om 
17.00 uur in de Strandtent op Podi-
um 1. Het Passionkoor brengt een 
gedeelte van haar gevarieerde we-
reldrepertoire ten gehore, onder 
andere een Zuid-Afrikaans strijd-
lied, een slaapliedje uit IJsland 
en een hartstochtelijk liefdeslied 
uit Bulgarije. Het wordt een voor-
proe�e van het te verwachten gro-
te concert op zaterdag 28 maart 

in Hoofddorp. Bezoekers kun-
nen zich gratis onderdompelen in 
een zee van muziekstijlen tijdens 

het korenfestival ‘Terug aan de 
Kust’. Kijk voor meer informatie op  
www.terugnaardekust.com .
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Uniek wint in categorie snelheid met recordtijd!

Pramenrace: Zonnig verloop 
van winterwonder(lijk)land
Aalsmeer - Volop is genoten 
door zowel de deelnemers als de 
kijkers van de 34ste Pramenrace 
afgelopen zaterdag 14 septem-
ber. Thema was winterwonder-
land en hier was door nagenoeg 
alle teams prima en gevarieerd 
op ingehaakt. Kerstmannen en 
-vrouwen, bobsleeërs, overwin-
teren op Jamaica, dansen op het 
ijs en natuurlijk kon de Coca Cola-
truck niet ontbreken... Heel apart 
en bijzonder: winterse taferelen 
tijdens een super-zonnige dag.

Recordtijd!
Het mooie weer zorgde er overi-
gens wel voor dat niet alle teams 
in de tent aanwezig waren tijdens 
de prijsuitreiking. Zij genoten 
vast nog van het zonnetje. In de 
buurt van het podium stonden 
natuurlijk wel de deelnemers in 
de categorie snelheid. Wel of niet 
een prjs gewonnen? De Pramen-
race is in deze categorie opnieuw 
gewonnen door Team Uniek in 
een record tijd van precies 100 
minuten. Echt supersnel! Op twee 
Aquaprama en plaats drie was 
voor de Stenhuis Maatjes.
Categorie dames: 1. Praamangels, 

2. De Vedettes en 3. Tollemetui-
ten. Categorie bokken: 1. Gang Is 
Allus, 2. Rentapraam en 3. Aaltje 
Bagger. Categorie recreanten: 1. 
Banana Rouge, 2. Dirkie’s Gaatje 
en 3. Ketelbinkies.

Wisselprijzen
De prijsuitreiking startte met de 
bekendmaking van de winnaars 
van de wisselprijzen. De Hagel-
nieuwe Penta is gewonnen door 
De Farregatters. De Boezemschop 
mocht De Kleine Brug (from Rus-
sia with love) in ontvangst nemen 
en Peditum Pramos (eerste gips-
vaart) toonde zich ondanks alle 
pech toch zeer verheugd met het 
Gebroken Koordje. De Joppe Tro-
fee voor het leukste team is uit-
gereikt aan de Dubbele Bojum 
(chillende mannen in hangmat), 
de Ik heb eerbied voor jouw grij-
zen haren Trofee aan Polder Po-
wer.. “Geen keiharde herrie aan 
boord, maar Chinese liedje om 
echt de mensen te vermaken”, al-
dus de uitleg van SPIE. De Water-
torenprijs is uitgereikt aan Team 
Houtop (Coca Cola truck). Verder 
vindt SPIE dat het roer om moet 
bij de Beurtschippers (de jury 

wil de cyclamen graag weer te-
rug), de Westeindergate is gege-
ven aan Kantje Boord. Het team 
heeft niet alleen de jury omge-
kocht, maar heeft ook heel veel 
cadeautjes gegeven voor kinde-
ren en pakketten samengesteld 
voor de Voedselbank. De Kap-
pie Silvius prijs mag Vol Gas een 
jaar vertroetelen (elektrische Pen-
ta) en tot slot de Small Talk Tro-
fee voor de mooiste out�t mocht 
Tollemetuiten (Kiwi dames) mee 
naar huis nemen. De jury wil nog 
een aantal team een eervolle ver-
melding geven: Team de optima-
le achterblijvers, team de Podde-
worsten, de Poelbandits, team 
van ‘t begin tot het End, team 
Kees K en de Gotmajoor en onder 
andere de Barreltjes. 
Voor de Feestweek-organisatie 
had het SPIE-bestuur en alle deel-
nemers nog een cadeau. Voorzit-
ter René Martijn kreeg een span-
doek overhandigd met hierop de 
handtekeningen van alle deelne-
mende teams. “Leuk om tijdens 
25 jaar Feestweek in 2020 in de 
tent te hangen”, aldus het SPIE-
bestuur.

35.000 Kijkers
Het is weer voorbij. Het was een 
topdag! Er wordt gezegd dat 
zo’n 35.000 mensen de Pramen-
race op en langs het water beke-
ken hebben. Langs de Ringvaart 
stond en zat (stoeltjes mee) het 
inderdaad mutje vol en bij de ho-
recazaken langs de route waren 
alle beschikbare plaatsjes bezet.

Hulp en steun
Alle lof voor het SPIE bestuur. Pri-
ma gedaan Erna, Arnaud, Mar-
lon, Jan en Sebastiaan! Het vijftal 
wil op haar beurt alle vrijwilligers 
en deelnemers bedanken voor 
hun inzet, zonder hen geen Pra-
menrace, en natuurlijk de politie, 
de brandweer en de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer. 
Zonder de hulp en steun van de-
ze instanties was het niet gelukt 
om een evenement van zo’n gro-
te omvang (zo’n 16.000 deelne-
mers en dubbel zoveel kijkers) te 
organiseren.

Opruimactie
En terwijl de meeste deelne-
mers en kijkers nog aan het na-
genieten worden van de Pramen-
race, ging het vijftal van SPIE op 
zondagmorgen weer het wa-
ter op. De route is gevaren en al 
het aanwezige afval opgeruimd. 
Hier moet eenieder zich eigen-
lijk wel voor schamen. Lege �es-
sen en papiertjes gooi je niet zo-
maar weg. Dat is zo niet 2019. Vol-
gend jaar prullenbakken en afval-
zakken mee aan boord.
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 SNELHEID

1 Uniek B. Baardse 1:40:00 
2 Aquaprama J. van Schuppen 2:00:32 
3 Stenhuismaatjes J. Brouwer 2:09:00 
4 Legale Beppies M. v.d. Schilden 2:12:21 x
5 ‘t Molmmegoedje Jp. Korenwinder 2:28:05 
6 Union Junior R. van Leeuwen 2:31:07 
7 De Barrel K. Bus 2:37:19 
8 Allegaertje  A. Barendsen 2:40:06 
9 DIP H. v.d. Meer 2:45:50 
10 De Witte van Leeuwens T. van Leeuwen 2:50:57 
11 Kees Bonkezak M. Maarse 3:24:15 
12 De Kleine Brug W. Heeren 3:51:30 x
 Team Hatse�ats R. Winters 0:00:00 *
 
 DAMES 
1 Praamangels Fl.Molema 2:27:15 
2 Vedettes C. Kooij 2:29:40 
3 De Tollemetuiten S. Kramer 2:35:03 
4 De Witte Wieven M. den Hartog 2:45:40 
5 Kurkdroog S. Penne 2:52:40 
6 Meiden van Staal Y. ten Hoeve 2:56:48 
7 10 PK M. Pauw 3:04:11 
8 Eén pot nat I. van Arkel 3:06:08 
9 Oversharing M.Dol 3:16:36 x
10 Late Bloomers K.Ter Horst 3:21:29 x
11  De zwervende Praam E.luyten 3:30:59 x
12 ‘t Tietenblik N. Droog 3:32:42 x
13 ‘t Knibbelspul Gijs Braat 3:50:15 x
14 Undateables K.Vermeulen 3:57:15 x
15 de  van adje Dhr Hoogervorst 3:58:30 x
 #Watisjouwnummer? Sabina Terlouw 0:00:00 *
  van Plezier S.Rodenburg 0:00:00 *
 Badgirls (have more fun) W. Hoogenboom 0:00:00 *
 De Meides Van… N. v.d. Meer 0:00:00 *
 Bubbels A. Fijn 0:00:00 *
 
 BOKKEN

1 Gang is Allus J. Knobbout 2:41:29 
2 Rentapraam M. Kesting 2:47:40 
3 Aaltje Bagger A. Hollander 3:13:56 
4 De Lillike Draeck A. Rijkmans 3:14:59 
5 Tuuteblik H. Strampel 3:15:02 x
6 EPPP J. Bos 3:19:35 
7 Boerrito’s J. Bastian 3:19:54 x
8 Wrakhout B. Zwart 3:20:44 
9 Kantje Boord M. Meiland 3:21:22 x
10 De Bierbaron W. van Leeuwen 3:21:54 
11 De Poddeworsten D. Keessen 3:22:23 x
12 Team Polder Power R. Noordhoek 3:23:06 x
13 ABRACAHADIBA H. Boer 3:23:19 x
14 De Turftrekkers B. Been 3:26:30 x
15 Vitanic S. Koster 3:27:00 x
16 De Kloothommels H.J. van Leeuwen 3:30:25 x
17 Kees K en de Gotmajoor W. Groen 3:35:35 x
18 De Vreemdgaanders P. Moolhuysen 3:36:55 x

19 Net op tijd  Mark de Jong 3:39:13 x
20 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse 3:40:10 x
21 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken 3:41:12 x
22 Blick Black & Bjoetifoel M. O�erman 3:44:07 x
23 De Poelbandits A. v.d. Hoorn 3:44:33 x
24 ‘T Sweentje  M. Piet 3:46:37 x
 New Kids on the Bok R. Volkers 0:00:00 *
 Titanic J. v.d. Jagt 0:00:00 *
 Mooie Mannen B.V. Max Heemskerk 0:00:00 *
 De Achterste Zaal H. Freling 0:00:00 *
 Aangeschoten Wild B. Straathof 0:00:00 *
 Bovenlanden G. Nooter 0:00:00 *
 De Buertskippers R.J. Pannekoek 0:00:00 *
 CHicks before Dicks K.Maarse 0:00:00 *
 The Unsinkables Joost van der Laan 0:00:00 *
 De Barreltjes F. de Vries 0:00:00 *
 Frau Schöderbuck A. Verduyn 0:00:00 *
 De Gemiste Kans R. Onclin 0:00:00 *
 De Meubeltjes J. van der Schilden 0:00:00 *
 Raketjes S. Tromp 0:00:00 *
 Alleen maar gezeik  Maarten Eveleens 0:00:00 *
 Ouwe bok Sem koper  0:00:00 *
 Pr-ôôst J. van der Ban 0:00:00 *
 Rode Lantaarns II M. Könst 0:00:00 *

  RECREANTEN

1 La Banane Rouge T. Eveleens 2:31:02 
2 Dirrekies Gaatje J. Arendse 2:35:58 
3 Ketelbinkies A. van Gool 3:02:42 
4 De Drifters A.vd. Drift 3:02:59 x
5 After-Dorst H.Spaarganren 3:03:19 
6 Ast maar drijft K. Janssens 3:04:12 x
7 Team Waterpas D. Bouman 3:04:57 
8 De Galliers G. vd Knaap 3:05:26 x
9 Sweetisch Penta Ma�a J. Engel 3:05:29 x
10 De Dubbele Bojum R. Vermeulen 3:06:02 
11 Poeltoeters J. Zandstra 3:08:39 
12 De Prutpraam M. van Vuren 3:10:28 x
13 Aprameja A. Leegwater 3:13:48 
14 De Natte Snorretjes L. Peetoom 3:14:09 x
15 Simpel Zat P. Vreeken 3:15:16 
16 Kung Fu Penta’s M. Tas 3:15:24 x
17 Het Witte Hek A. Ceelen 3:16:10 x
18 Eendje kan geen kwaad  R.Baars 3:17:18 x
19 De Zwarte Ruiter D. Stevens 3:19:14 x
20 Beun & Kleun B.V. E. Kramer 3:20:53 x
21 Ome Dirk V. Jongkind 3:21:19 x
22 Zeeuws (M)ijsje J. Weij 3:22:22 x
23 De Tur-bootjes P. Dijkstra 3:24:20 x
24 All Stars G.J. Meijer 3:25:26 x
25 Mozes K. Alderden 3:31:12 x
26 The Waterrangers Leo Moolhuuijsen 3:31:20 x
27 Mixed team van ‘t End K. Kramer 3:32:38 x
28 Ramco Remco Wiese 3:32:42 x
29 ‘t Witje W. van Tol 3:33:20 x
30 Nee, jij vaart lekker! F. Janssens 3:33:40 x
31 ‘t Schip K. van ‘t Schip 3:33:49 x
32 De Harde Bezems P. de Vries 3:34:01 x

33 Team Vissersvreugd Jan Visser 3:34:30 x
34 Pitspoezen B.Visser 3:34:42 x
35 De Vlijtbuiters R. de Vries 3:35:01 x
36 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser 3:35:10 x
37 Rondje Omweg M. Harting 3:35:18 x
38 De Linkeballers R. Pouw 3:36:26 x
39 Peditum Pramos Ruben Raadschelders 3:36:29 x
40 De stoere boere  Dennis Spaargaren 3:36:44 x
41 De d’Weillers 2.0  Joyce de Weille 3:36:52 x
42 Op eigen Houtje  Corné Selser 3:36:52 x
43 Alle Bochten Rechtdoor P. Lenzen 3:37:05 x
44 De Kale Zak F. Rinkel 3:37:38 x
45 The Beachbikkels R. Vismans 3:38:24 x
46 De Gouwe Rokken M. Vermeulen 3:39:18 x
47 De Baggerbanjers J. Bosman 3:39:25 x
48 Tied Zat I. Blauwho� 3:41:10 x
49 MentAalsmeer roderik peters 3:41:20 x
50 Team Good Life M. Wiesener 3:42:08 x
51  Team Houtop Steven Pike  3:42:44 x
52 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens 3:43:05 x
53 Team 188 R. Tas 3:44:09 x
54 Tik ‘m aan D. Alderden 3:44:25 x
55 Datti�oat-team R. Mäkel 3:44:38 x
56 Ons Praem M. de Vries 3:44:47 x
57 Optimale Achterblijvers S. Kooij 3:45:08 x
58 Blood Sweat & Beers C. Alderden 3:45:16 x
59 De Welvaartsbuikjes Jim van wieringen 3:46:16 x
 De Drijvende Diva’s L. de Wilde 0:00:00 *
 De Rode Schoentjes R.J. Winters 0:00:00 *
 Willy Dobbe Plantsoen  N.Kuipers 0:00:00 *
 Op de Valreep A. van Bostelen 0:00:00 *
 Gemengd Douchen J. Jongkind 0:00:00 *
 Historische Tuin 2 J.W. Wegman 0:00:00 *
 De Aquaholics  Je�rey van der Linden 0:00:00 *
 Het D(r)onkere End E. van den Beitel 0:00:00 *
 Bootje import  Arno 0:00:00 *
 Team Vol Gas R. Schreurs 0:00:00 *
 De 6Provincien  S.Pos 0:00:00 *
 De Farregatters B. de Vries 0:00:00 *
 Von Penta B. van Baal 0:00:00 *
 Hengstenbal M.vd Hauten 0:00:00 *
 New Kids on the Praem  L. Buijs 0:00:00 *
 Bejaardenclub ‘de Anjers’ O. Houtkamp 0:00:00 *
 Rukbunker T. Otto 0:00:00 *
 Bledje 015 D.Penha 0:00:00 *
 Winter Wonderpraam   J.vd Velden 0:00:00 *
 Duikbootver. De Gladde snorretjes J. Maarsen 0:00:00 *
 Prins Albert Bram Hoogenboom 0:00:00 *
 Black Pearl M. Braakman 0:00:00 *
 Stoppies Bastiaan Spaargaren 0:00:00 *
 Pino M.L. Verbruggen 0:00:00 *
 Heavy Dreamers C. Springintveld 0:00:00 *
 Piet Keuregies Preem R.Peters 0:00:00 *
 The Fox R.v. Aalst 0:00:00 *
 Team Steur P. Steur 0:00:00 *
 De Kornuiten J. Engel 0:00:00 *
x = of een aluminium bok / meerdere penta’s/ een opdracht 
 niet gedaan / of na 16.15 uur bij de �nish langs gevaren
* = geen stempelkaart ontvangen
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Verhalentafel bij Crash 
en Historisch Museum
Aalsmeerderbrug - Op dinsdag 
17 september is de nieuwe we-
kelijkse ronde verhalen aan de 

‘Verhalentafel’ onder leiding van 
Sybil van Dam van start gegaan. 
Het Crashmuseum en het Histo- Vogelbeurs in 

De Baccara

het entree bewijs. Verkoop van 
uw eigen vogels is gratis, zowel 
voor leden als bezoekers. Aan-
wezig zijn diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, ka-

naries en kromsnavels. Ook diver-
se soorten voer, waaronder zaden 
en zaadmengsels, en vogelkooi-
en worden te koop aangeboden. 
Voor inlichtingen: 06-10666878.

Brievenbus boven het water goed gevuld

Pramenrace-kaartenactie 
een groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag heeft een groot deel van 
Aalsmeer en omgeving feest ge-
vierd tijdens de Pramenrace. De 
zon scheen hoog aan de hemel 
dus de winter leek verder weg 
dan ooit tevoren. Echter niet op 
het water. Daar voeren kerstman-
nen voorbij, rendieren, skileraren, 
bobsleeërs, Sven Pramers, skiwi’s 
en heel veel meer warm aange-
klede types die gehoor hadden 
gegeven aan het thema Winter 
Wonder Land. 

Enthousiast
Waar ook goed gehoor aan is ge-
geven is de oproep om bij de 
stempelpost 11 op het Kodder-
spoeltje een kerstkaart in de spe-
ciale brievenbus te deponeren. 
Op een platte schuit, beschikbaar 
gesteld door Firma de Rijk, hing 
de brievenbus aanvankelijk aan 
de kraan boven het water. 

Echter dat bleek al snel iets te veel 
risico met zich mee te brengen en 
dus werd de bus door machinist 
Co Hogervorst in een mum van 
tijd veilig aan boord gehesen, al-
waar de langsvarende Pramen 

met groot enthousiasme de post 
hebben bezorgd. 

Veel post te bezorgen
Op een enkele praam na, hield 
vrijwel iedereen even het gas van 
de Penta in, om één of meer kaar-
ten of knutselwerken in de bus 
te deponeren. Meer dan 440 en-
veloppen hebben Je�rey en José 
met Bert en Rianne uit de bus ge-
haald na a�oop. Het leuke is dat 
de actie een vervolg krijgt: in de-
cember zal de organisatie van 
de Pramenrace zorgen dat deze 
ook daadwerkelijk bezorgd wor-
den bij bewoners van zorgtehui-
zen en andere instellingen in de 
Aalsmeer en omgeving. Immers: 
wie vindt het nu niet leuk om tij-
dens de feestdagen een kaart-
je op de mat te vinden met een 
lieve wens, mooie spreuk of blijk 
van aandacht. Hulde aan de orga-
nisatie vanwege het feit dat het 
op deze manier niet stopt na die 
ene feestelijke dag in september 
en chapeau voor alle deelnemers 
dat er behalve heel veel gezellig-
heid aan boord tijd en moeite is 
genomen om aan dit mooie doel 
mee te werken.

Herbeleef de Pramenrace 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond voor de 34e keer de Pra-
menrace plaats op de Aalsmeer-
se wateren. Radio Aalsmeer ver-
zorgde natuurlijk weer een live 
verslag van deze race der races. 
Voor ieder die zaterdag niet kon 
kijken en alle deelnemers aan de 
race, zal een registratie van de uit-
zending op zondagavond 22 sep-
tember vanaf 19.00 uur worden 
herhaald. De herhaling is te zien 
via kanaal 12 (Caiway) en kanaal 
1389 (KPN, XS4ALL of Telfort), 
maar ook via Facebook-Live.

Wereldverbeteraar Henri Potze
Esther Sparnaaij interviewt don-
derdag Henri Potze. Hij is iets 
meer dan gemiddeld betrokken 
bij hoe de mens gebruik maakt 
van de wereld. En dan met name 
om de voetafdruk die wij achter-
laten te verminderen. Donderdag 
aandacht voor het bamboe pro-
ject in Oeganda: door het plan-
ten van bamboe wordt er CO2-
uitstoot gecompenseerd, krijgt 
lokale bevolking meer werk en 
kan er langere tijd aan verdiend 
worden. Zijn droom is dat het 
een groot dorp gaat worden. Live 
donderdag tussen 19.00 en 20.00 
uur.

Nieuw jeugdprogramma 
Woensdagavond tussen zeven en 
acht uur starten Jonas Ponsen en 
Laurens Niezen een nieuw jeugd-
programma op Radio Aalsmeer.. 
De jonge presentatoren van vijf-
tien en achttien jaar draaien ie-
dere week leuke muziek en be-
handelen onderwerpen die bij 
de doelgroep van hun program-
ma horen; jeugd tussen de tien 
en achttien jaar. Ze krijgen daar-
bij hulp van Ilse Zethof, die op de 
achtergrond meehelpt met de re-
dactie van het programma. In de 
eerste uitzending wordt de naam 
van het programma en de prijs-
winnaar bekend gemaakt.

Kunstroute in ‘That’s Life’
Donderdag 19 september is 
That’s life voor deze keer op de 
derde donderdag van de maand. 
Het wordt een virtuele loop door 
de Kunstroute. Als eerste te gast 
Ulla Eurich, voorzitter van de 
Kunstroute groep van het KCA. 

en zij komt vertellen wat de 22e 
Kunstroute allemaal gaat bren-
gen komend weekend. Presenta-
tie en muziekkeuze door Jenny 
Piet en Wilbert Streng, techniek 
door Frans van der Wee.

‘DownTown Radio’
Na maanden weg te zijn geweest, 
is er zaterdag om 14.00 uur weer 
een uurtje DownTown Radio. Een 
programma over, voor en soms 
ook door mensen met een ver-
standelijke beperking dat iede-
re derde zaterdag van de maand 
wordt uitgezonden op de zater-
dagmiddag. Rinus van Itterzon en 
Ilse Zethof blikken terug op het 
galafeest van Stichting Dag van 
je Leven dat tijdens Feestweek 
Aalsmeer georganiseerd werd in 
de feesttent. Verder is zaterdag 
Erik Eijsbouts te gast. Hij woont 
in Ons Tweede Thuis-woonvoor-
ziening De Spil in Kudelstaart en 
komt vertellen over zijn werk, 
hobby’s en nog veel meer. Ook 
heeft deze enthousiaste man 
een leuke muziek top 3 uitge-
zocht. Zaterdagmiddag live tus-
sen 14.00 en 15.00 uur. 

Jeffrey in ‘Door de Mangel’
De Aalsmeerse talkshow ‘Door de 
Mangel’ ontving afgelopen maan-
dag de 264e gast. Kapster Melis-
sa Horjus is geboren in Amster-
dam en werkt in de kappersza-
ken van haar moeder in Aalsmeer 
en Amstelveen. Zij noemde zich-
zelf zorgzaam, eerlijk en na-
ief. Natuurlijk heeft Melissa ook 
weer een nieuwe gast gevon-
den. Maandag 23 september zal 
Je�rey Hausel plaatsnemen ach-
ter de microfoon bij presentato-
ren Mylène en Elbert Huijts. Ie-
dereen in Aalsmeer moet Je�rey 
kennen vanwege zijn vele grap-
pige acties. Luister mee op maan-
dag vanaf 19.00 uur. Mocht je als 
luisteraar een vraag hebben voor 
Je�rey, mail deze dan naar: info@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
325858. De lokale omroep van 
Aalsmeer en omgeving is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via 
www.radioaalsmeer.nl. Ook actief 
op twitter en facebook.

Het team van Radio Aalsmeer dat de live radio- en televisieuitzending ver-
zorgde bij de drijvende studio’ (eigen foto).

Superawards voor Dennis en Jasper
Galafeest ‘Dag van je 
Leven’ was fantastisch
Aalsmeer - Ruim vijfhonderd 
mensen met een verstandelij-
ke beperking konden donder-
dag genieten tijdens een groot 
feest dat Stichting Dag van je Le-
ven voor hen organiseerde in de 
feesttent op het Praamplein. “De 
Feestweek is er voor iedereen, 
dus ook voor deze doelgroep.” En 
omdat de Feestweek 25 jaar be-
stond werd iedereen extra in de 
watten gelegd. Ze kregen een ko-
ninklijke ontvangst, aangeboden 
door de organisatie van de Feest-
week, met rode loper en de ‘Leu-
ke Gasten’, die als deftige lakeien 
iedereen naar binnen brachten, 
en zelfs een lekker glaasje alco-
holvrije bubbels bij binnenkomst. 
En feesten kunnen ze zeker. Want 
de meesten hebben uren lang 
staan dansen voor het podium 
op de liedjes die zangers René 
Eshuijs en de Zingende DJ Den-
nis Wijnhout ten gehore brach-
ten. Ook bestuurslid Dirk Box ver-
maakte het publiek met een mooi 
nummer. 
Maar ze kregen zelf ook de kans 
om het podium te beklimmen. 
Meezingen met de zangers en 
sommigen van hen hadden het 
geluk zelf een optreden te mo-
gen verzorgen. Door middel van 
voorrondes in de verschillende 
voorzieningen van Ons Tweede 
Thuis waren er kandidaten gese-
lecteerd die een optreden moch-
ten verzorgen. Dat varieerde van 
playback en dans tot het zingen 
van een zelfgeschreven nummer 
(door Lia Nisserin) of een liedje op 

de mondharmonica. Onder luid 
applaus van de zaal kregen ze alle 
aandacht om hun moment of fa-
me te pakken. 
Iedereen werd verwend met een 
heerlijke lunch, drinken, fruit en 
lekkere koeken. Vele vrijwilligers, 
waaronder ook de sterke mannen 
van de Ons Tweede Thuis Tuin-
groep en de hardwerkende da-
mes uit de JIJ & Ik winkel, zorg-
den ervoor dat niemand iets te-
kort kwam. Leuk was ook dat bur-
gemeester Guide Oude Kotte en 
wethouder Wilma Alink even een 
kijkje kwamen kijken hoe er ge-
feest werd. 

Supervrienden Award
Zoals ieder jaar werden nu ook 
weer twee mensen extra in het 
zonnetje gezet bij de uitreiking 
van de Supervrienden Award. Uit 
handen van voorzitter Rob Lan-
gelaan kregen Dennis Wijnhout 
en Jasper Melsen deze award 
voor hun betrokkenheid bij Dag 
van je Leven. Dennis doordat hij 
jarenlang belangeloos optreedt 
in de tent en de botendag en ge-
luidstechnicus Jasper, omdat hij 
ook dit jaar weer het geluid tot in 
de puntjes heeft verzorgd. 
Het bestuur kijkt dankbaar terug 
op een mooi feest. De organisatie 
hoopt dat er ieder jaar weer vol-
doende sponsors te vinden zijn 
om een dergelijk groot feest te 
kunnen organiseren. Meer infor-
matie over sponsoring en/of do-
nateur worden is te vinden op 
dagvanjeleven.org.

Samen de Pramenrace kijken
Eerste activiteit van SAM 
jongeren groot succes
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 14 september was de eer-
ste activiteit van Jongeren Stich-
ting SAM. Samen met de men-
sen van Ons Tweede Thuis werd 
er vanuit de tuin van Zorgcen-
trum Aelsmeer gekeken naar de 
Pramenrace. Compleet met een 
lunch, tussendoortjes en drin-
ken, allen gesponsord door een 
fabriek uit Rijsenhout, zagen ruim 
40 gasten en hun begeleiders de 
pramen voorbij varen. Het was 
een ontzettend gezellige middag 

en zeker voor herhaling vatbaar! 
Wie op de hoogte wilt blijven van 
de komende activiteiten van Jon-
geren Stichting SAM kan hen vol-
gen op Facebook. Ben jij tussen 
de 15 en 30 jaar oud en lijkt het 
je leuk om eens per maand een 
activiteit te organiseren voor ou-
deren of mensen met een beper-
king? Je bent van harte welkom 
om vrijwilliger te worden bij Jon-
geren Stichting SAM! Opgeven 
kan door te mailen naar jonge-
renstichtingsam@gmail.com.

Taart van CDA voor alle 
vrijwilligers Feestweek
Aalsmeer - Het CDA heeft de vrij-
willigers van de Feestweek ook 
dit jaar weer bedankt met een 
taart voor hun fantastische werk-
zaamheden voor het organiseren 
van de 25ste editie van de Feest-
week van Aalsmeer. 
Het CDA is blij met deze vrijwil-
ligers die alle Aalsmeerders van 
jong tot oud een feestmiddag 
of avond bezorgen. Fijn dat de 

Feestweek het mogelijk maakt 
dat de Kerken de week op zon-
dag kunnen openen met een 
kerkdienst en de Spie met hun 
activiteiten voor de Pramenrace 
ook gebruik kunnen maken van 
de tent. 
De opkomst van alle activiteiten 
laat zien dat de Feestweek heel 
geliefd is in Aalsmeer. Het CDA 
ziet uit naar 2020.

Aalsmeer - Op zondag 22 sep-
tember organiseert de Vogelver-
eniging Aalsmeer en Omstreken 
een grote vogelbeurs in zaal De 
Baccara in de Baccarastraat 1. De 
beurs is open van 10.00 tot 12.30 
uur. Iedere vogelliefhebber is wel-
kom om vogels te kopen, te ver-
kopen, te ruilen of rond te kij-
ken en vragen te stellen betref-
fende vogels, voedsel en huisves-
ting. De entree bedraagt 1 euro 
voor iedereen die komt kijken of 
kopen. Tevens maken bezoekers 
kans op een leuke attentie met 

risch Museum Haarlemmermeer 
geven de gelegenheid om aan 
de verhalentafel op de dinsdag-
morgen verhalen over de oorlog 
te vertellen. Deze verhalen wor-
den gebundeld tot een boekje, 
opdat dit nooit meer zal gebeu-
ren. Heeft u verhalen over die 
tijd? Kom het vertellen en neem 
fotomateriaal mee als u dat heeft. 
De ochtenden in het Historisch 
Museum beginnen om 9.45 uur. 
Op 24 september wordt gepraat 
over de bezetting van Haarlem-
mermeer en 1 oktober is getui-
genissen van crashes het onder-
werp van gesprek. Kijk voor al-
le te bespreken onderwerpen op 
de website www.crash40-45.nl of 
raadpleeg de facebook-pagina.
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www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Kleding verkoop
Op maandag 23 september 
is er van 10.00-15.00 uur 
een kledingverkoop van 
H en A Mode in de grote zaal 
Zorgcentrum Aelsmeer.

25 jaar Zorgcentrum 
Aelsmeer. Dit jaar bestaat 
Zorgcentrum Aelsmeer 
25 jaar. Op woensdag 25 
september is er een jubileum 
feest voor bewoners. 
Op deze feestelijke dag 
worden de bewoners 
getrakteerd op een heerlijk 
gebakje, gesponsord door 
Brood- en Banketbakkerij 
Vooges en een vrolijke noot 
van Helga. Om 15.00 uur is 
er een optreden van 
‘‘La Familia’’, Rondje Vrijthof; 
een feestelijk concert in de 
sfeer van André Rieu, met 
hoogtepunten uit operette, 
musical, vrolijke opera en 
�lm.

Dineren in Voor Elkaer
woensdag 25 september 
kunt u genieten van o.a. een 
tomatensoep met omelet 
reepjes, stokbrood met 

kruidenboter, Hongaarse 
goulash, balkan groente,
tomatensalade, rijst met 
garnituur en een vanille 
pudding met bosvruchten          
voor maar € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Thema avond in wijkpunt 
Voor Elkaer in Kudelstaart 
vrijdag 27 september  
Deze maand kunt u genieten
van een Franse avond. Op het 
menu staat: Een duo van 
parelhoen en everzwijn paté 
met preiselbeeren compote,
baguette met Franse kruiden 
kaas, varkenshaas gevuld 
met brie en omwikkeld met 
spek, saus lyonnais, quiche 
met spinazie en tomaat, 
gratin dauphinoise met 
gruyère kaas, salade nicôise
en een crêpe suzette met 
frambozen ijs en fruit + 
ko�e met citroencake voor 
€18,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via tel.
0297-820979.

Activiteiten overzicht

Cadeaubonnen 
Bloemenzegel-

winkeliers
Aalsmeer - Twintig spaarders 
van Bloemenzegels hebben (nog 
voor de maand augustus) een ca-
deaubon ter waarde van 10 eu-
ro ontvangen van de Vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegel-
winkeliers: R. Bakker, Aalsmeer, 
Doeswijk, Aalsmeer, H.M. Ger-
ritse, Aalsmeer, I. Ho� scholte, 
Aalsmeer, M. Huis, Aalsmeer, Van 
Keulen, Aalsmeer, A.M. Klaasse 
Bos-Niessen, Aalsmeer, S. Leeg-
water, Kudelstaart, A.P.C. van 

Veel ruimte voor netwerken
‘Briljante mislukkingen’ bij 
Greenport Aalsmeer Event
Aalsmeer - Op donderdag 31 
oktober is het weer tijd voor het 
Greenport Aalsmeer Event met 
een kort en krachtig program-
ma en veel ruimte voor netwer-
ken! Eén van de sprekers is Paul 
Iske, oprichter en Chief Failure Of-
� cer van het Instituut voor Bril-
jante Mislukkingen en hoogleraar 
Innovatie aan de Universiteit van 
Maastricht. “Briljante mislukkin-
gen moet je koesteren. Ze leveren 
kennis en inzichten op. Voor inno-
vatie is het cruciaal dat je ruimte 

schept voor initiatief waarbij mis-
lukken ook een optie is.” Een mar-
kante ondernemer uit de regio 
deelt zijn grootste falen. En wat 
voor moois daaruit is voortgeko-
men. 
Benieuwd wat dit is en hoe u 
daar uw voordeel mee kunt 
doen? Kom dan naar het Green-
port Aalsmeer Event op 31 okto-
ber in het Flower Art Museum in 
Aalsmeer van 16.00 tot 18.30 uur. 
Aanmelden is verplicht en kan via 
info@greenportaalsmeer.nl. 

“Aalsmeer is een fantastische gemeente”

Niets dan lof voor ZAAI 
van wethouder van Rijn
Aalsmeer - Tot 1 oktober kunnen 
aspirant Zaailingen zich nog in-
schrijven voor de vierde editie van 
het ZAAI coach-traject dat � nan-
cieel wordt ondersteund door de 
gemeente Aalsmeer, Rabobank 
regio Schiphol en Ondernemend 
Aalsmeer. Wethouder Robert 
van Rijn heeft niets dan lof voor 
ZAAI en legt deze week uit waar-
om. Wethouder Robert van Rijn 
neemt alle tijd om te praten over 
een project - dat wat hem be-
treft nog jaren - door de gemeen-
te zal worden ondersteund. In zijn 
nieuw ingerichte kamer met aan 
de wand een serie fraaie natuur-
foto’s en een print van oud presi-
dent Kennedy ontstaat een pret-
tig gesprek. Bij de derde editie 
van ZAAI liet de wethouder regel-
matig zijn gezicht zien, had voor 
iedereen aandacht en liet zich 
niet onbetuigd wanneer er een 
opdracht vervuld moest worden. 
Het is duidelijk dat Van Rijn zich 
nauw betrokken voelt bij de star-
tende ondernemers. “Aalsmeer is 
een fantastische gemeente van 
hardwerkende en avontuurlijke 
ondernemers. Het ondernemers-
bloed zit in hun DNA. En het is 
mooi om te zien en te ervaren dat 
ook een nieuwe generatie onder-
nemers goed bezig is. Ik zag mon-
dige vrij zelfverzekerde mensen, 
die om zich heen kijken en de om-
geving laten mee spelen. Die wil-
len samenwerken en willen ver-
binden. Voor mij zijn dat belang-
rijke elementen. Ik adviseer altijd: 
Zoek elkaar op en versterk elkaar, 
dan worden je overlevingskansen 
groter. Denk na over wie je zelf 
bent, wat je te bieden hebt, hoe 
het product op de markt wilt zet-
ten en hoe je je wilt positioneren 
in de samenleving. Zo werken wij 
ook in het college. De samenwer-
king met de gemeente en Onder-
nemend Aalsmeer wordt steeds 

hechter en dat komt het onder-
nemers klimaat zeer ten goede. 
Het is ook mooi dat er een ZAAI 
2.0 van de grond is gekomen. Zo 
houdt de ondersteuning niet op 
bij één seizoen. Door met elkaar 
in contact te blijven, ontstaan 
er weer mooie ideeën. Kijk maar 
eens hoe een groot aantal oud 
Zaalingen nu geweldige ambas-
sadeurs zijn.”
 
Ondersteuning
Dat sommige startende onder-
nemers het niet redden, wordt 
betreurd maar niet gezien als 
een nederlaag. “Als ZZP’er moet 
je over zoveel skills bezitten. Je 
kan gewoon niet overal goed 
in zijn en wellicht ook niet hele-
maal overzien wat er allemaal bij 
komt kijken om een eigen bedrijf 
te starten. Daarom is de geboden 
ondersteuning van ZAAI - zoals 
de personal coach gesprekken, 
de intervisie avonden, de men-
tor-panel avond, de masterclas-
ses - ook zo belangrijk. Het maakt 
het voor de startende onderne-
mer een stuk minder eenzaam. 
Je hoeft niet zelf meer alleen het 
wiel uit te vinden. Dat 80% van de 
Zaailingen nu een goedlopend 
bedrijf heeft, vind ik een mooi re-
sultaat. Ik denk dat dit ook zeker 
mede aan de feed-back van ZAAI 
te danken is.” Dat ook dit jaar de 
gemeente Uithoorn een � nanci-
ele bijdrage voor drie Zaailingen 
kan leveren wordt eveneens toe-
gejuicht. “Wij moeten niet in gren-
zen denken, tenslotte zijn wij bu-
ren en waarom zou je niet kunnen 
meeliften met een goed lopend 
project?”

Kick-off  op 19 september 
“Ik ben heel benieuwd naar de 
kick-o�  van 19 september. Wel-
ke nieuwe lichting Zaailingen zich 
gaat aanmelden. Ik heb er ook 
echt zin in hen te ontmoeten en 
met hen de komende maanden 
van gedachten te wisselen.” Wet-
houder Van Rijn - zelf jaren in het 
onderwijs - is blij met zijn porte-
feuille. Zo krijgt hij de gelegen-
heid om ondernemers op de voet 
te volgen. Niet alleen tijdens de 
Zaai periode maar ook in de ja-
ren daarna. Voor meer informa-
tie: Kirsten Verhoef (project orga-
nisatie): 0297- 366182 of via mail: 
kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Groots paradijs in VBA Zuid
Eerste bijenvolk voor de 
Honey Highway Aalsmeer
Aalsmeer - Vol enthousiasme 
hebben de ondernemers van 
VBA Zuid in samenwerking met 
Schiphol Leefomgeving en De-
borah Post van Honey Highway 
afgelopen vrijdag 13 september 
het eerste bijenvolk in de berm 
van Honey Highway Aalsmeer 
geplaatst. Deze Honey Highway, 
enige maanden geleden inge-
zaaid met meerjarige wilde bloe-
men, beslaat een oppervlakte van 
maar liefst 30.000 vierkante me-
ter rondom het bedrijventerrein. 
In de biodynamische bijenkast 
kunnen de totaal 40.000 honing-
bijen overwinteren. 
De 360 verschillende soorten wil-
de bijen en originele Nederland-
se honingbij staan zwaar onder 
druk. Op biologisch-dynamische 
manier wordt omgegaan met 
deze Nederlandse honingbijen 
om ze weer terug te brengen in 
het landschap in plaats van het 
kunstmatige bijen houden.
De Honey Highway is daardoor 
ook educatie voor de duizenden 
mensen die op en rond het be-
drijventerrein in Aalsmeer wer-
ken. Het bijenvolk kan men be-
kijken op de hoek van de ingang 

naar het bedrijventerrein VBA 
Zuid en de Legmeerdijk.

Biodiversiteit versus gras
In samenwerking met Schiphol 
Leefomgeving en tezamen met 
de ondernemers van VBA Zuid 
zijn de bermen die het terrein 
omzomen, professioneel voorbe-
reid en ingezaaid met meerjarige 
inheemse natuurzaden. Onder-
nemer Leo Lamboo benadrukt: 
“Wij vinden dit initiatief heel be-
langrijk voor biodiversiteit en de 
bijen en zijn bijzonder blij dat dit 
tot stand is gekomen door Dutch 
Flower Group (DFG) en Schiphol 
Leefomgeving die hun schouders 
onder de Honey Highway in onze 
directe omgeving hebben gezet.” 

Meer dan 40 soorten
De meer dan 40 soorten wilde 
bloemen komen in het voorjaar 
van 2020 in bloei. “Dit is niet al-
leen een prachtig gezicht, maar 
bovenal leveren deze wilde bloe-
men voedsel voor bijen, hom-
mels en vlinders over zo’n grote 
mogelijke periode, zodat goed 
overwinteren mogelijk wordt”, al-
dus Harry Brockho�  van DFG.

Leeuwen, Aalsmeer, E. Maar-
se, Aalsmeer, N. Maarsen-Joren, 
Aalsmeer, Naber, Aalsmeer, Schijf, 
Aalsmeer, J.M. Schnelder-van Gils, 
Aalsmeer, familie Tas, Aalsmeer, 
familie Van Tol, Aalsmeer, P. Ver-
schueren, Aalsmeer, S. Vink, 
Aalsmeer, N. de Vries-Vink, 
Aalsmeer en M. van der Zwaard, 
Aalsmeer.
U ziet dat het loont om Bloemen-
zegels te sparen: Vraag er om, 
u heeft er recht op! Genoemde 
spaarders en winnaars van de ca-
deaubonnen doen ook nog mee 
bij de trekking aan het einde van 
het jaar voor de verloting van de 
auto: een Kia Picanto in samen-
werking met autodealer F. Vane-
man.

Onderhoud aan Aalsmeerbaan
Komt minister echt in 
Aalsmeer slapen?
Aalsmeer - Minister Cora van 
Nieuwenhuizen is bereid een 
nacht in Aalsmeer door te bren-
gen. Dat zei de minister vorige 
week in een debat in de Tweede 
Kamer. Een uitnodiging zei Van 
Nieuwenhuizen nog niet ontvan-
gen te hebben, maar dan heeft 
ze toch het bericht van ‘onze’ wet-
houder Robbert-Jan van Duijn 
over het hoofd gezien. Hij is be-
reid een bed op te maken voor 
de minister. Belangrijk daarbij is 
dan wel om de juiste datum voor 
de uitnodiging te versturen. Vanaf 
23 september wordt er een week 
onderhoud gepleegd aan de Pol-
derbaan. Reken maar op een ‘dub-
bel portie’ vliegverkeer boven 
Aalsmeer. Even een beetje meer 
lucht krijgt Aalsmeer van 29 sep-
tember tot 13 oktober tijdens on-
derhoud aan de Aalsmeerbaan. 
Echter, onderhoud is ook ver-
schuiving van overlast. Dus, reken 
er maar op dat het druk wordt op 
de Zwanenburgbaan. 

Kaagbaan minder vaak
Volgende week zou een goede 
periode van bezoek zijn, net als 
van 27 oktober tot 15 december 
als de Kaagbaan deels buiten ge-
bruik wordt gesteld. Niet vanwege 
onderhoud, heeft net van 1 tot 16 
september plaatsgevonden, maar 

door werkzaamheden aan de 
aan de snelweg A8 kan de Kaag-
baan minder vaak ingezet wor-
den. De ‘waarschuwing’ is al uit: 
Onder andere meer gebruik van 
de Aalsmeerbaan. Tijdens het re-
cente onderhoud werd Aalsmeer 
weer ‘gek’ van de vliegtuigen die 
via de Zwanenburg- en Aalsmeer-
baan dag en nacht terroriseerden. 

Serieuze hinderbeperking
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn blijft zich hard maken om 
Aalsmeer te behoeden van nog 
meer geluid over zich heen. Zijn 
oproep: “Niet groeien, maak eerst 
werk van serieuze hinderbeper-
king in de huidige situatie. Voor 
veel mensen is het nu al te veel!” 

Dromenland of nachtmerrie
Ja, ja, dat kan een heel gezel-
lig gesprek worden met minister 
Cora van Nieuwenhuizen tijdens 
haar overnachting bij de wethou-
der. Binnen de anderhalve maand 
van beperkt gebruik van de Kaag-
baan moet het de minister toch 
wel lukken om een nachtje uit lo-
geren te gaan in Aalsmeer. Geef 
de minister maar twee glaasjes en 
een paar oordoppen voor het sla-
pen gaan, anders geen vredig dro-
menland maar een nachtmerrie 
vol (vliegtuig)-geluiden...

Tweede school in Aalsmeer
Groene vlag in de top 
bij De Groenstrook
Aalsmeer - Wethouder Wilma 
Alink van duurzaamheid heeft vrij-
dagochtend 13 september bij het 
Wellantcollege vmbo ’de Groen-
strook’ de Groene vlag in top ge-
hesen. De school heeft zich de af-
gelopen jaren ontwikkeld tot Eco-
School en de Groene vlag is daar-
voor de hoogste onderscheiding. 
Eco-Schools is ’s werelds grootste 
keurmerk voor duurzaamheid op 
school. In 68 landen doen 51.000 
scholen en 19 miljoen leerlingen 
er aan mee. In heel Nederland 
zijn er 57 scholen die de Groene 
vlag mogen laten wapperen. De 
Groenstrook is de tweede school 
in Aalsmeer, nadat vorig jaar Wel-
lantcollege Westplas Mavo ook al 
de vlag mocht hijsen. “Het is als 
wethouder duurzaamheid natuur-
lijk iets om heel trots op te zijn”, 
zegt wethouder Alink. “Twee scho-
len met dit belangrijke keurmerk 
in één gemeente is best bijzonder.”

Duurzaamheid
De school vindt duurzaam om-
gaan met de omgeving en be-
schikbare materialen belangrijk. 
Binnen het Eco-Schools program-

ma richt ‘de Groenstrook’ zich op 
de thema’s Afval& Grondsto� en, 
Communicatie en Gezondheid & 
Hygiëne.  Bij verschillende vakken 
komt duurzaamheid terug in de 
lessen. Leerlingen die met duur-
zaamheid in de lessen bezig zijn, 
leren dat zij zelf invloed hebben 
op hun leefomgeving. En dat ze, 
door zelf bewuste keuzes te ma-
ken, kunnen bijdragen aan een be-
tere en groenere wereld.

Gerecycled gras
In de komende twee jaar dat de 
Groene vlag in top mag, moet ‘de 
Groenstrook’ nog aan allerlei ei-
sen voldoen om in de top van de 
Eco-Schools te blijven. “We gaan 
als gemeente en school eens goed 
met elkaar in gesprek om ervoor 
te zorgen dat wat er nu bereikt is 
een vervolg krijgt”, aldus wethou-
der Alink. Het Eco-team van leer-
lingen dat duurzaamheid door de 
hele school promoot had nog een 
leuk cadeau voor alle aanwezigen 
bij de Groene vlag ceremonie. Ie-
dereen, inclusief de wethouder, 
kreeg een groene zonnebril van 
gerecycled gras. Wijkoverleg De Dorper 

over afval en Schiphol
Aalsmeer - Op woensdag 25 sep-
tember is er weer een wijkoverleg 
van De Dorper in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. De aanvang is 
19.30 uur. Inwoners kunnen de-
ze avond kennismaken met  Tho-
mas Otsen, de nieuwe BOA voor 
Aalsmeer en gesproken gaat wor-
den over het nieuwe afvalinza-
melsysteem. De gemeente heeft 
aangegeven een nieuw afvalbe-
leid te gaan ontwikkelen en be-
trekt daar nadrukkelijk de be-
woners bij. Streven is naar maxi-

maal 30 kilo restafval per jaar per 
persoon. Verder zijn er natuurlijk 
weer allerlei ontwikkelingen met 
betrekking Schiphol. Geen na-
tuurvergunning, stikstofuitstoot 
en de luchtkwaliteit in de omge-
ving. RTL kwam met de mede-
deling dat dit in Aalsmeer zeer 
slecht is met alle gevolgen voor 
ieders gezondheid. “Dus komt al-
len en laten we er met elkaar over 
in gesprek gaan”, aldus de uitno-
diging van het bestuur van De 
Dorper. “De ko�  e staat klaar.”
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Ik had de pastoor van de 
Heilige Joannes de Doper 
kerk in Hoofddorp, Kees 
van Lent, uitgenodigd om 
zijn levensverhaal te delen 
met een aantal zakelijke 
vrienden. 

We zaten in Stal op de Kaag – 
een locatie op Kaageiland, te 
midden van de Randstad – waar 
de pastoor zelf een stilteruimte 
had gecreëerd. 

Het was mooi om te horen en 
ervaren, hoe het geloof aan 
de ene kant en het bedrijfs-
leven (scheepsbouw) aan de 
andere kant, een mooie balans 
hebben gebracht in zijn leven. 
Ik ken Kees al meer dan twin-
tig jaar en heb vele uitvaarten 
met hem mogen verzorgen. Zo 
kwam het, dat het onderwerp 
uitvaarten natuurlijk ook aan 
bod kwam. 

“Alexander, weet jij dat de be-
graafplaats van onze parochie 
eigenlijk een datingplaats is?” 
Kees vertelde dat hij op de be-

graafplaats eens een dame en 
een heer gesproken had. Zij 
waren weduwe en weduwnaar 
en hun partners lagen naast 
elkaar begraven. Na regelmatig 
bezoek aan de begraafplaats, 
was de vonk overgeslagen en 
sindsdien vormden zij een stel.

“Jeetje,” had de pastoor ge-
zegd, “dat is eigenlijk partner-
ruil.” “Ja, dat kan wel zo zijn,” 
zei de weduwnaar, “maar zíj 
zijn begonnen”, wijzend naar de 
twee graven aan het eind van 
het pad.

“Zo zie je maar Alexander, na 
een verdrietige tijd van afscheid 
nemen en loslaten, kan ook 
weer een mooie periode van sa-
menzijn komen.”

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de 
maand heeft Dunweg Uitvaart-

zorg inloopspreekuur. Dit is van 
9.00 - 10.00 uur in Hoofddorp 
en van 10.00 - 11.00 uur bij Be-
graafplaats Zwanenburg. 

Loop gerust binnen voor infor-
matie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uitvaart. 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Soort van datingsite...

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Op de begraafplaats
sloeg de vonk over

Verborgen 
juweeltjes in het 
Bovenlandengebied
Aalsmeer - Het Bovenlandenge-
bied kent veel plekjes die door 
weinig mensen worden bezocht. 
Zij varen er domweg langs omdat 
deze juweeltjes in eerste instan-
tie niet opvallen. Zelfs ik kom na 
meer dan vijftig jaar over de poel 
dwalend nog wel eens plekjes te-
gen waarvan ik het bestaan nooit 
geweten heb.

Vrijend paartje
Varend door de Ringvaart van-
af het Amsterdamse Bos richting 
Aalsmeer, zag ik vlak achter mo-
len de Zwarte Ruiter aan de Jac 
Takkade bij de Oosteinderpoel, 
een doorvaartje waar we lang-
zaam in tuften. Een eenzaam 
mooi meertje doemde voor ons 
op. Schitterende bomen, water-
planten en rietoevertjes met op 
de achtergrond draaiende wie-
ken van de molen. Rechts van mij 
een bootje half in het riet... Oh 
sorry, ik wist niet dat jullie hier la-
gen te genieten van de natuur. 
We komen een andere keer wel 
terug om het gebiedje beter te 
bestuderen, zei ik en rustig voe-
ren we, na het vrijend paartje een 
�jne voortzetting te hebben ge-
wenst, het kleine meertje weer 
uit. Wat is de natuur toch mooi. 

De hond zijn ziel
Een ander weinig bezocht ju-
weeltje is een mini meertje waar 
wij graag met een glaasje en een 
goed boek wat uurtjes bivakke-
ren. Het ligt niet ver van de Ui-
terweg. Als je er heen vaart kom 
je via een sloot langs een dicht 
bebost gebied, wat eigendom 
is van de Stichting de Bovenlan-
den. De Stichting heeft met een 
natuurlijke beschoeiing van drij-
vende boomstammen het bos af-
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geschermd. Ik word altijd erg blij 
als ik naar die oever kijk. Flora en 
Fauna leven daar zo rijk en mooi 
samen. Aan de andere kant van 
het slootje is nog de oude serin-
gen cultuur en aan het eind vaar 
je een paradijselijk watertje in. 
Het romantische meertje heeft 
een naam: De hond zijn ziel. Ik 
heb geen idee waar deze naam 
vandaan komt. Mijn fantasie zegt 
me dat een oude seringenkweker 
daar zijn overleden hondje begra-
ven heeft en daarbij dacht: ‘God 
hebbe zijn ziel’. 
Het meertje heeft oude vergane 
bomen die half in het water han-
gend weer leven geven aan veel 
insecten en bijzondere plantjes. 
Het ruikt er heerlijk naar moeras, 
sphagnum mos en zoete bloe-
men. Vooral tegen de tijd dat het 
gaat schemeren en de atmosfeer 
wat vochtig wordt, ruik je de kam-
perfoelie overal bovenuit. Via een 
doorkijkje zie je een oude kwe-
kers schuilhut, een reigersnest en 
veel waterlelies en dotters. Mmm 
en wat ruik ik daar, een lievelings-
bloemetje van mij: De wilde ka-
mille.

Vreemde benamingen
De hond zijn ziel. Hoe komt een 
plekje aan zo’n naam. Er zijn in 
het Bovenlandengebied heel veel 
leuke namen van sloten, eilan-
den en gebieden. Ik ga daar zeker 
een keer op terugkomen. Na de-
ze mooie middag varen we nog 
even naar de zotte wilg voor een 
versnapering en te genieten van 
de laatste zonnestralen. Dit res-
taurant ligt immers om de hoek 
van ‘De hond zijn ziel’. Reacties? 
bob@bovenlanden.nl

Kleding- en speelgoed-
beurs in De Reede
Rijsenhout - Het zonnetje schijnt 
niet meer zo fel en komt het on-
stuimige en natte herfstweer om 
de hoek kijken. De kasten wor-
den ondersteboven gehaald 
om de warmere kleding tevoor-
schijn te halen en dan tot de con-
clusie te komen dat er kleren te 
klein zijn geworden voor de win-
ter. Niet getreurd, want zaterdag 
5 oktober is de dames-, heren-, 
kinderkleding en speelgoed-

beurs in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat 14 waar kle-
ding en ook speelgoed verkocht 
en gekocht kan worden. Het be-
treft kleding (vanaf maat 80 t/m 
maat S/XL), speelgoed en kin-
derbenodigdheden. Wie kleding 
wilt verkopen, kan een verkoop-
nummer opvragen bij Tamara via 
0297-323457, bij Nettie via 0172-
508930 of 06-42216168 en Joke 
via 0297-323955

Bouw van lift naast het 
gemeentehuis vordert
Aalsmeer - Vorig jaar in de der-
de week van oktober is gestart 
met de renovatie en verduurza-
ming van het gemeentehuis. Een 
jaar zouden naar verwachting de 
werkzaamheden duren en deze 
planning lijkt gehaald te worden.
De werkzaamheden hebben 
voor het grootste deel binnen 
plaatsgevonden, maar aan de 
buitenkant van het monumen-
tale pand zijn eveneens veran-
deringen zichtbaar. Het carillon 
is weggeweest voor renovatie, 
maar de meest opvallendste aan-
passing is toch wel de bouw van 
de lift aan de zijkant van het ge-
meentehuis bij de Van Clee�ka-
de. Gekozen is voor een glazen 
liftschaft en deze aanvulling past 
prima bij het ontwerp van archi-

tect Berghoef. Als de lift in ge-
bruik kan worden gesteld, wordt 
de liftcabine bij de trap voor het 
gemeentehuis verwijderd en 
gaat de gedenksteen weer tegen 
de gevel aan geplaatst worden. 

Uitgangspunten bij de verbou-
wing waren: Renoveren, verduur-
zamen, betere toegankelijkheid 
en behoud en versterking van de 
monumentale waarde. Een groot 
deel van de werkzaamheden be-
stonden overigens uit het weg-
werken van achterstallig onder-
houd. De renovatie heeft er ze-
ker toe bijgedragen dat dit mo-
nument behouden blijft voor de 
toekomst. Aalsmeer heeft (bijna) 
weer een gemeentehuis om trots 
op te zijn!

Gevarieerd wijkoverleg 
bij wijkraad Hornmeer
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
10 september was er wijkoverleg 
in de Hornmeer met een gevari-
eerde agenda. De directeur van 
het nieuwe Centrum IKC Triade, 
Laura van Rossen, gaf een toelich-
ting over haar school die nu, na 
fusies en verhuizingen, goed van 
start is gegaan. De school geeft 
met 60 medewerkers les aan zo’n 
300 leerlingen die echt niet al-
leen uit de Hornmeer komen. Het 
is een Integraal Kind Centrum dat 
onderdak biedt aan kinderop-
vang, onderwijs en naschoolse 
opvang. Het multifunctionele is 
terug te vinden in de lokalen en 
in de prachtige open buitenruim-
ten. De aanwezigen werden uit-
genodigd om op 9 november tij-
dens de open dag het Centrum te 
komen bezoeken. 

Huisbezoek 75+
Het project Huisbezoek 75+ werd 
toegelicht door Dyane Stam van 
Participe. Het project is in 2016 
opgestart als pilot in de Stom-
meer en met steeds meer erva-
ring via Kudelstaart en Aalsmeer 
Oost nu aangeland in de Horn-
meer. Het doel van de bezoeken 
is het terugdringen van de een-
zaamheid, het verbeteren van ge-
zondheid, het wooncomfort en 
algemene welbevinden. Iedereen 
moet ‘mee kunnen doen’ in de sa-
menleving. 

Buurtpreventie
Wijkagent Dave Witteveen en de 
BOA Thomas Otsen gaven in een 
soort duo-optreden een toelich-
ting op hun speci�eke activitei-
ten. De wijkagent, die binnen-
kort uit de wijk vertrekt, vertel-
de in het kort iets over de What-
sApp buurtpreventie waarbij de 
politie graag begeleiding biedt 
bij het opzetten daarvan. Geïnte-
resseerden kunnen daarvoor een 

beroep doen op de wijkagent. Bij-
na vanzelfsprekend waren er ook 
vragen over de snelheidscontro-
les of het ontbreken ervan. Het 
blijft voor de politie een zaak van 
prioriteiten. Wel is het zeer wen-
selijk om alle excessen te blijven 
melden. Voor wie het nog niet he-
lemaal duidelijk was gaf de BOA 
een toelichting over handhaving 
op overtredingen alsook contro-
le op afval, gedrag met honden, 
�etsen op de stoep. Vanuit de be-
woners waren er ook duidelijk 
vragen over het niet handhaven 
op parkeren bij het surfeiland en 
de voetbalvelden. Er wordt nogal 
‘wild’ geparkeerd op de hoogtij-
momenten.

Voortgang projecten
Naar aanleiding van schriftelij-
ke informatie van de betre�ende 
ambtenaar kon de voorzitter een 
overzicht geven van de voort-
gang van de diverse projecten in 
de wijk. Dit varieert van het afron-
den van het Hornmeerpark tot de 
realisatie van woningbouwpro-
jecten. In het algemeen kan wor-
den vastgesteld dat het allemaal 
teleurstellend lang duurt. Helma 
Keesom van Participe attendeer-
de nog op de burendag op 28 
september. Er is een budget be-
schikbaar voor een goed initia-
tief. Het doel is om je buren beter 
te leren kennen. Zij helpt u graag.
Bij de rondvraag werd onder 
meer aandacht gevraagd voor 
een aantal verkeerssituaties Een 
aandachtspunt dat ook werd be-
sproken is de leeftijd van de be-
zoekers van het wijkoverleg. On-
danks de gevarieerde onderwer-
pen is de jongere, nieuwe wijkbe-
woner niet aanwezig om mee te 
praten. De Voorzitter sloot de ver-
gadering af met de mededeling 
dat het volgende overleg op 25 
november zal zijn.

Ontmoeting bedrijfsleven en onderwijs
MVO Platform Aalsmeer over 
duurzaam ondernemen
Aalsmeer - Het MVO Platform 
Aalsmeer organiseert op maan-
dag 30 september om 16.00 uur 
de eerstvolgende MVO Meet & 
Greet voor Aalsmeerse onder-
nemers en maatschappelijke or-
ganisaties bij het Wellant Colle-
ge Westplas Mavo. Een toonaan-
gevende school als het gaat om 

maatschappelijk verantwoord 
denken en doen en het ontwik-
kelen van duurzaam onderne-
merschap. Deze keer gaat het 
over de koppeling tussen onder-
wijs en bedrijfsleven. Ga met on-
dernemers in gesprek en ontdek 
wat beiden aan elkaar hebben 
en van elkaar nodig hebben om 

Instemming in hoofdlijnen voor nieuw Marinapark

Plan voor watersport gericht 
recreatiepark op Uiterweg
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft 
op hoofdlijnen ingestemd met 
een plan voor een nieuw op wa-
tersport gericht recreatiepark aan 
de Uiterweg. Het plan sluit aan op 
de structuurvisie voor het gebied 
en moet zorgen voor een kwalita-
tieve en economische impuls. In 
het plan staan lodges, bootappar-
tementen en bootsuites, op de lo-
catie van voormalig jachthaven 
‘De Aardbei’. De komende periode 
wordt het plan verder uitgewerkt 
en een nieuw bestemmingsplan 
voorbereid. 

In april 2015 is door de gemeen-
teraad de structuurvisie voor het 
gebied Uiterweg vastgesteld. De-
ze structuurvisie geeft ruimte 
voor het herontwikkelen van vrij-
komende agrarische gronden. De 
strategie van de structuurvisie Ui-
terweg is om het gebied op te 
schonen, verdergaande verrom-
meling te voorkomen en het pro-
�el van het gebied te versterken 
als een onderscheidend plassen-
gebied dat inspeelt op trends en 
ontwikkelingen in de (water)re-
creatie. De herontwikkeling van 
de jachthaven naar Marinapark 

‘Aalsmeer’ sluit bij beide onderde-
len van die strategie aan. 

Lege kassen slopen
Op de locatie aan de Uiterweg 
116a worden in de plannen de 
leegstaande kassen gesloopt. 
Daarvoor in de plaats komen maxi-
maal 90 recreatieve eenheden be-
staande uit lodges, bootapparte-
menten en bootsuites. Er is in de 
plannen ruimte voor aanlegplaat-
sen en een receptiegebouw. Het 
parkeren wordt op het eigen ter-
rein verzorgd. 

Natuurhistorische waarden
De plannen worden nu verder uit-
gewerkt. Daarbij wordt, mede op 
advies van de Adviescommissie 
Ruimtelijke Ontwikkeling van de 
provincie, nadrukkelijk rekening 
gehouden met de natuurhistori-
sche waarden en het behoud van 
de karakteristieke sfeer van de lo-
catie en het gebied. 

Bestemmingswijziging
De bestemming van de locatie 
moet voor de plannen worden 
gewijzigd naar de bestemmin-
gen Recreatie-Verblijfsrecreatie, 
Water en Natuur. Binnenkort star-

ten daarvoor de voorbereidingen. 
Het voorontwerpbestemmings-
plan met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting ligt 
van 20 september tot enmet 17 
oktober ter inzage bij de balies in 
de gemeentehuizen van Aalsmeer 
en Amstelveen. Gedurende die pe-
riode kunnen schriftelijke reacties 
worden gestuurd naar het college 
van burgemeester en wethouders 
van Aalsmeer via postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer.  

Informatiebijeenkomst
De plannen worden aan omwo-
nenden verder toegelicht op 
een informatiebijeenkomst. De-
ze wordt gehouden op woensdag  
2 oktober van 17.00 tot 19.00 uur 
in De Oude Veiling aan de Markt-
straat 19. Ook dan kunnen de plan-
nen worden ingezien en vragen 
worden gesteld aan de initiatief-
nemer en de aanwezige ambtena-
ren. Het bestemmingsplan wordt 
naar verwachting voor de zomer 
van 2020 ter vaststelling voorge-
legd aan de gemeenteraad. 

samen maatschappelijk verant-
woord ondernemen naar een ho-
ger plan te trekken! Aanmelden 
kan via mvoplatformaalsmeer.
nl. MVO Platform Aalsmeer is hét 
non-pro�t netwerk van bedrijven 
en maatschappelijke organisaties 
in en rond Aalsmeer die maat-
schappelijk betrokken en milieu-
bewust willen ondernemen. De 
MVO Meet & Geerts verheugen 
zich vanaf de start medio 2018 in 
een grote belangstelling. Duur-
zame ondernemers zijn te gast 

bij steeds een andere MVO-kop-
loper om te leren hoe dat bedrijf 
met zijn speci�eke kenmerken en 
uitdagingen omgaat met maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen en hoe ze daarbij balans 
vinden tussen People, Planet en 
Pro�t, ofwel de sociale, de mi-
lieu- en de economische aspec-
ten van het ondernemen. Meer 
informatie over het MVO Plat-
form Aalsmeer en haar activitei-
ten zijn te vinden op mvoplatfor-
maalsmeer.nl.  
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Inbraak woning
Aalsmeer - Op zaterdag 14 
september is tussen vier uur ‘s 
middags en kwart over negen 
in de avond ingebroken in een 
woning in de Ophelialaan. Bij 
thuiskomst hoorden de bewo-
ners enkele harde knallen. Er 
werd een rondje om het huis 
gelopen en ontdekt werd dat 
een raam geforceerd was. De 
inbrekers hebben het gehele 
huis doorzocht. Zowel boven 
als beneden zijn kasten en la-
des open gemaakt en door-
zocht. Wat er buit is gemaakt, 
is nog niet bekend. De dieven 
hebben ook iets achter gela-
ten. Er is een steenbeitel en 
een weekendtas aangetro�en 
en deze zijn niet van de eige-
naren. De spullen zijn meege-
nomen door de politie voor na-
der onderzoek. 

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Afgelopen week 
zijn drie �etsen ongevraagd 
van eigenaar gewisseld. Op 
woensdag 11 september is tus-
sen tien voor drie en vier uur 
in de nacht een ATB-bike ge-
stolen vanaf de Stommeerka-
de. De Qube is zwart van kleur. 
In de nacht van woensdag 11 
op donderdag 12 september is 
ook een �ets ontvreemd vanaf 
de Anthony Godinweg. Het be-
treft een Cortina U4, matzwart 
van kleur en het serienummer 
eindigt op 045. En nog een Co-
rina U4 is gestolen vanaf de 
stalling bij de bushalte aan de 
Legmeerdijk, in Oosteinde. De-
ze �ets is groen van kleur, was 
voor en achter voorzien van 
kinderzitjes. Het serienummer 
eindigt op 794.

Onverwachts 
bezoek

Aalsmeer - Op zondag 15 sep-
tember even over drie uur in 
de middag is een 90-jarige in-
woonster op het Drie Kolom-
menplein aangesproken door 
een voor haar onbekende 
vrouw. De vrouw vroeg van al-
les over haar woning en wist 
zich uiteindelijk in het huis 
van de inwoonster te praten. 
De twee hebben geruime tijd 
op het balkon buiten gepraat 
met elkaar. Volgens eigen zeg-
gen mist de vrouw geen spul-
letjes en ook niet haar bank-
pas, maar de politie vertrouwt 
het niet helemaal. De bezoek-
ster is van Oosteuropese af-
komst, ongeveer 50 tot 55 jaar 
oud, heeft een smal en klein 
postuur. Mogelijk was het ‘ge-
woon’ een vriendelijk bezoek, 
maar de politie heeft besloten 
een nader onderzoek in te stel-
len. Wie meer informatie heeft, 
wordt verzocht contact op te 
nemen via 0900-8844 of ano-
niem via 0800-7000.

Boetes voor 
teveel alcohol

Aalsmeer - Tijdens de Feest-
week heeft de politie extra ge-
controleerd op rijden onder in-
vloed van alcohol. Vrijdag 13 
september is rond half elf in 
de avond een snor�etser tot 
stoppen gemaand op de Stom-
meerweg. De 27-jarige inwo-
ner van Kudelstaart bleek iets 
te diep in het glaasje gekeken 
te hebben en moest zijn weg te 
voet vervolgen. Rond half vijf 
van vrijdag op zaterdag is nog 
een inwoner betrapt op over-
matig alcoholgebruik. In de 
Baccarastraat werd een 25-jari-
ge automobilist uit Kudelstaart 
gevraagd te blazen. Het adem-
analyse-apparaat stokte bij 425 
Ugl. Er is proces-verbaal op-
gemaakt. Ook is een bekeu-
ring gegeven voor het niet in 
het bezit hebben van een rij-
bewijs. De auto moest de man 
natuurlijk laten staan. Dezelfde 
nacht is ook een 38-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats op de bon geslingerd 
voor rijden onder invloed. De 
man blies liefst 665 Ugl. Naast 
een boete is een rijverbod van 
negen uur gegeven.

Voor verbetering doorstroming
Nieuw, breder aquaduct 
over de Ringvaart
Regio - Er komt een nieuw, bre-
der en veiliger Ringvaartaqua-
duct in de richting Amsterdam 
naar Den Haag. Deze komt op 
dezelfde plek als het oude Ring-
vaartaquaduct bij Roelofarends-
veen. Dat heeft de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat op 
begin september besloten. Het 
besluit maakt deel uit van de ‘Ver-
kenning A4 Burgerveen-N14’. In 
deze zogeheten MIRT-Verken-
ning onderzoekt het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat 
(IenW) verkeersmaatregelen om 
de doorstroming te verbeteren 
tussen knooppunt Burgerveen 
en de aansluiting met de N14 bij 
Den Haag. 
Er wordt onder andere onder-
zocht hoe een extra rijstrook in 
beide richtingen de doorstro-
ming kan verbeteren. De A4 
wordt steeds drukker en er staat 
steeds vaker �le. Een goede door-
stroming op de A4 is van cruciaal 
belang voor de bereikbaarheid 
van de Randstad. Minister Cora 
van Nieuwenhuizen besluit naar 
verwachting begin 2020 wat het 
voorkeursalternatief is uit de ver-
schillende mogelijkheden.
 
Vervangen
Bij alle onderzochte alternatie-
ven wordt de A4 tussen knoop-
punt Burgerveen en de N14 ver-

breed met een extra rijstrook in 
beide richtingen. Het oude Ring-
vaartaquaduct, geopend in 1961, 
is niet breed genoeg voor het toe-
voegen van een extra rijstrook. 
Daarnaast is de doorrijhoog-
te krap en is er een middenpijler 
die zorgt voor onduidelijkheid. 
Daarom wordt het oude Ring-
vaartaquaduct in de richting van 
Amsterdam naar Den Haag ver-
vangen door een nieuw en bre-
der Ringvaartaquaduct. Het be-
staande Ringvaartaquaduct in de 
richting van Den Haag naar Am-
sterdam, uit 2010, heeft wel vol-
doende ruimte voor een extra rij-
strook. Dit aquaduct wordt daar-
om niet aangepast of vervangen.
 
 
Meer informatie
Op maandag 23 en 24 september 
vinden informatieavonden plaats 
over de verschillende varianten 
en de Milieue�ectenrapportage. 
Op 23 september is daarbij spe-
ci�ek aandacht voor het Ring-
vaartaquaduct. Meer weten? Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom bij een van de informatiebij-
eenkomsten. Maandag 23 sep-
tember in Nieuwe Wetering en 
op 24 september in Voorschoten. 
Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.a4burgerveen-n14.nl.

Traumaheli in centrum 
na valpartij fietser
Aalsmeer - Op maandag 16 sep-
tember rond zes uur in de avond 
zijn de politie en de ambulance-
dienst gealarmeerd voor een on-
geval op de Uiterweg. Aan het 
begin van de Uiterweg bleek een 
�etser te zijn gevallen en onge-
lukkig terecht te zijn gekomen. 
Mogelijk is een epileptische aan-
val de oorzaak van de valpartij.
De medewerkers van de ambu-

lancedienst hebben bij het ver-
lenen van eerste hulp assistentie 
gekregen van en arts van de trau-
maheli.
De piloot heeft de helikopter 
kunnen ‘parkeren’ op het terrein 
van de nabij gelegen supermarkt. 
De �etser, een 59-jarige inwoner, 
is met spoed naar een ziekenhuis 
vervoerd.
Foto: Marco Carels

Automatische melding in De Kwakel
Brandweer in actie voor 
brandende papierpers
Aalsmeer - Op zaterdag 14 sep-
tember rond zes uur in de mid-
dag werd de brandweer van 
Aalsmeer gealarmeerd voor een 
automatische brandmelding bij 
een bedrijf aan Magnolia in De 
Kwakel. Ter plaatse bleek dat er 
in het pand lichte rookontwikke-
ling hing. Een papierpers stond 
in de brand en de rook die daar-

bij vrij was gekomen, was naar 
binnen gedrongen. De brand-
weer heeft de papierpers leegge-
gooid en het papier met behulp 
van een vorkheftruck losgetrok-
ken. Zodoende is het gelukt om 
de brand goed af te blussen. Er is 
niemand gewond geraakt.
Foto: Davey Photography
Davey Baas

Werkzaamheden duren half jaar
Start vervangen van de 
Aardbeienbrug
Aalsmeer - Als maandag 23 sep-
tember na de Kunstroute op de 
Uiterweg de rust weer is terug-
gekeerd, wordt een aanvang ge-
maakt met het vervangen van 
de Aardbeienbrug voor een re-
plica. Er wordt tijdens deze klus 
zoveel mogelijk rekening gehou-
den met de belangen van bewo-
ners, ondernemers en de (laatste) 
recreanten, maar overlast op de-
ze drukke dooplopende weg valt 
niet helemaal te voorkomen. Tij-

dens de vervanging wordt het 
verkeer langs de Aardbeienbrug 
geleid. Hiervoor wordt een klein 
stuk van de Aardbeiensloot ge-
dempt en komt er een omlegging 
over het gedempte gedeelte. Op 
deze manier kan het verkeer de 
bouwplaats passeren. Deze tijde-
lijke omlegging wordt een een-
richtingsweg met stoplichten aan 
weerszijden. De verwachting is 
dat de werkzaamheden een half 
jaar in beslag nemen.

Ook werkzaamheden aan rijbanen
Onderhoud Polderbaan 
en Aalsmeerbaan
Schiphol - Vanwege onderhoud 
is de Polderbaan buiten gebruik: 
van maandag 23 tot en met zon-
dag 29 september. Tijdens dit on-
derhoud wordt meer vliegver-
keer verwacht op de Buitenvel-
dertbaan en zal de Zwanenburg-
baan in noordelijke richting vaker 
ingezet worden.
Vervolgens gaat onderhoud ge-
pleegd worden aan de Aalsmeer-
baan. Gestart wordt op zondag 
29 september en de verwachting 
is dat op zondag 13 oktober de 
‘klus’ geklaard is. Hierdoor starten 
en landen er meer vliegtuigen op 
de Buitenveldertbaan en wordt 
de Zwanenburgbaan in zuidelijke 
richting gebruikt. 
Tijdens de genoemde onder-

houdsperiode wordt ook ge-
werkt aan de rijbanen waarover 
de vliegtuigen van en naar de 
startbanen taxiën. Het is belang-
rijk dat deze taxibanen en alle op- 
en afritten in goede conditie zijn, 
zodat het taxiën veilig en e�ciënt 
verloopt. Dus worden deze gron-
dig gecontroleerd, wordt het as-
falt vernieuwd, evenals de mar-
keringen en de verlichting waar 
nodig. Dit onderhoud aan de rij-
banen kan ervoor zorgen dat 
een bepaalde start- of landings-
baan niet gebruikt kan worden 
voor het vliegverkeer. Kijk voor 
meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden op www.bezoekbas.
nl of bel naar 020-6015555.

Overlast vliegverkeer ten zuiden van Schiphol

Meer melders bij BAS uit 
Aalsmeer en Uithoorn
Regio - Bij het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS) heb-
ben het afgelopen kwartaal meer 
mensen meldingen gemaakt over 
het vliegverkeer van en naar de 
Aalsmeerbaan en de Zwanen-
burgbaan dan vorig jaar. De groot-
ste toename in meldingen kwam 
uit Bodegraven, Aalsmeer en Uit-
hoorn. Een verklaring voor de toe-
name van het aantal melders over 
de Aalsmeerbaan en de Zwanen-
burgbaan is dat deze banen in 
mei, juni en juli vaker zijn ingezet 
dan in dezelfde periode vorig jaar. 
Dit kwam onder meer doordat de 
Kaagbaan minder inzetbaar was 
vanwege werkzaamheden aan 
een rijbaan A8 en door het invoe-
ren van Electronic Flight Strips 
(EFS) bij Luchtverkeersleiding Ne-
derland (LVNL). Ook speelde de 

windrichting een rol. Hierdoor 
moesten vliegtuigen vaker starten 
en landen op de Aalsmeerbaan 
en de Zwanenburgbaan. Dit heeft 
voor een toename in meldin-
gen over overlast gezorgd in Bo-
degraven, Rijsenhout, Aalsmeer, 
Kudelstaart, Uithoorn, Gouda en 
Reeuwijk.

Minder uit Amstelveen 
BAS registreerde het afgelopen 
kwartaal minder melders uit Am-
stelveen dan vorig jaar doordat de 
Buitenveldertbaan minder in ge-
bruik was voor startend verkeer. 
Ook is het aantal melders uit de 
wijk Floriande (Hoofddorp) afge-
nomen vanwege de beperkte be-
schikbaarheid van de Kaagbaan. 
Bekijk de volledige kwartaalrap-
portages op www.bezoekbas.nl.

Onderhoud aan rijbaan A8
Aalsmeerbaan anderhalve 
maand vaker in gebruik
Aalsmeer - Buren die ten zuiden 
en zuidoosten van Schiphol wo-
nen kunnen tussen zondagavond 
27 oktober en zondag 15 decem-
ber meer vliegverkeer dan in an-
dere perioden verwachten. Van-
wege werkzaamheden aan rij-
baan A8 kan de Kaagbaan niet of 
nauwelijks gebruikt worden. Het 
vliegverkeer is hierdoor aange-
wezen op de Aalsmeerbaan en de 
Zwanenburgbaan voor het starten 
en landen in en vanuit zuidelijke 
richting. Als je woont in Aalsmeer, 
Rijsenhout, Kudelstaart, Uithoorn, 
De Kwakel, Amstelveen (zuid), Ou-
derkerk a/d Amstel of het Groene 
Hart (waaronder Nieuwkoop, Bo-
degraven – Reeuwijk en Gouda), 
kan je in deze periode meer vlieg-
tuiggeluid ervaren. Dit is met na-
me tussen 7.00 uur ’s ochtends en 
22.30 uur ’s avonds het geval. 

Kaagbaan niet in gebruik 
De taxibaan die in onderhoud is, 
rijbaan A8, is onderdeel van een 
dubbele rondweg voor vlieg-

tuigen op Schiphol, vergelijk-
baar met de ring A10 rond Am-
sterdam. Tijdens de periode van 
onderhoud is één van de rijba-
nen niet beschikbaar en moet 
het taxiënd verkeer allemaal over 
de andere rijbaan. Dit betekent 
tweerichtingsverkeer op één van 
de drukste kruispunten op Schip-
hol. Het is hierdoor alleen mo-
gelijk om óf naar de Kaagbaan, 
óf naar de Aalsmeerbaan te taxi-
en. Omdat vanwege de veilig-
heid niet de Zwanenburgbaan 
en de Kaagbaan tegelijkertijd in-
gezet kunnen worden in zuide-
lijke richting, is Luchtverkeers-
leiding Nederland genoodzaakt 
om de Aalsmeerbaan vaker in te 
zetten tijdens de onderhoudspe-
riode. Alleen bij weinig verkeer 
kunnen vliegtuigen gebruik ma-
ken van de Kaagbaan. Kijk voor 
meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden aan rijbaan A8 op 
www.bezoekbas.nl of bel naar 
020-6015555.

Wijkoverleg op maandag 23 september

Kennismaken met BOA 
bij Wijkraad Stommeer

ring Ambtenaar), Thomas Otsen. 
Hij is met collega’s verantwoorde-
lijk voor handhaving in de open-
bare ruimte in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Hij hoort graag wat in-
woners belangrijk vinden en er is 
gelegenheid voor vragen en dis-
cussie. Vooraf een vraag indienen 
kan door een e-mail te sturen naar 
wrstommeer@gmail.com of bel 
06-20144253. Verder deze avond 
aandacht voor de werkgroep Se-
ringenpark en de voortgang in de 
realisatie van Het Groene Lint. Dit 
is een bewonersinitiatief om een 
doorlopende wandelzone te rea-
liseren met behulp van geld be-

schikbaar gesteld door de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol (SLS). 
Ook op de agenda de mogelijk-
heid dat de gemeente Aalsmeer 
een ‘Participatieraad Groen’ zal in-
stellen, ook een bewonersinitia-
tief, en natuurlijk komen de be-
richten en nieuws van de Ge-
meente, Politie, Waterschap Rijn-
land en de bewonerscommissie 
Eigen Haard aan de orde. Het wijk-
overleg is een unieke gelegenheid 
om op de hoogte te blijven van al-
le ins en outs in de wijk en na af-
loop is er de mogelijkheid om met 
een drankje nader kennis te ma-
ken met mede wijkbewoners.

Aalsmeer - Op maandag 23 sep-
tember houdt Wijkraad Stom-
meer haar maandelijkse bijeen-
komst. Deze begint om 20.00 uur 

en vindt plaats in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. De avond 
start met een kennismaking met 
de wijk BOA (Bijzondere Opspo-
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“We hebben weer duizenden mensen blij gemaakt”

Feestweek prima verlopen
Aalsmeer - Na het sporten met 
SPIE op maandag en het Nos-
talgisch Filmfestival op dinsdag, 
stond woensdag 11 september 
De Rabo Kindermiddag op het 
programma van de 25ste Feest-
week. en ondanks de regenach-
tige dag kwamen heel veel jon-
gens en meisjes en hun ouders 
of begeleiders naar de feesttent 
op het Praamplein. Ze kregen een 
geweldige middag aangeboden.

Remband en Di-Rect
Woensdag 11 september was de 
eerste Feestweek-avond met live-
muziek en wat voor één, het was 
ge-wel-dig! De hoofdact was de 
bekende band Di-Rect, timmert 
al zo’n twintig jaar aan weg in po-
pland en wist een swingend op-
treden neer te zetten. De aanwe-
zigen woensdagavond hebben 
genoten, maar zeker ook van het 
voorprogramma. De Remband 
met Hans Millenaar (zang en gi-
taar), Ron Schalkwijk (drums), Ab 
Hansen (bas), Remco de Hundt 
(toetsen) en Remco Millenaar (gi-
taar en zang) trakteerde op een 
scala aan hits, van mooie ballads 

tot swingende hits en alle num-
mers werden vol overgave ten 
gehore gebracht. Vooral leuk was 
dat de Remband allerlei muzikan-
ten, de meesten net als deze vijf 
afkomstig uit Aalsmeer, Rijsen-
hout en directe omgeving, had 
uitgenodigd om mee te zingen. 
Bas Bouwense, Dorine Pronk, Jac-
ko Hansen, Bas Millenaar, Sandra 
Zonneveld en de ‘meiden’ van te-
vens het achtergrondkoor Mieke 
van Trigt, Lenie Zuijderhoudt en 
Ingrid Zonneveld verdienen allen 
een bijzonder groot compliment. 
Wat was het geweldig leuk om 
zoveel Aalsmeers talent te zien 
schitteren!

Gerard, Jan, Jeroen en René
Zo’n 3.000 mensen hebben af-
gelopen donderdag 12 septem-
ber een heel gezellige avond be-
leefd. Topartiesten op het podi-
um en genieten met vrienden en 
bekenden. De donderdagavond 
staat namelijk bekend als de zo-
genaamde Aalsmeer-avond. Het 
is dé feestavond waar inwoners 
als eerste kaarten voor kopen. 
Geheid een gezellige avond met 

kregen na a�oop nog een mooie 
plant mee naar huis. De middag 
werd mede mogelijk door de 
Jumbo Supermarkt. 

Meezingen met ‘Verleden tijd’
Vrijdagavond 13 september wer-
den de bezoekers in de uitver-
kochte tent getrakteerd op een 
scala aan artiesten. Andre Hazes 
en zijn band kregen een dave-
rend applaus en zo’n beetje alle 
bezoekers zongen uit volle borst 
mee met rapper Frenna toen hij 
‘Verleden tijd’ inzette. Ook Char-
ly Lownoise & Mental Theo kre-
gen de beentjes van de vloer en 
de handjes in de lucht. Weer een 
topavond met, en dat mag ze-
ker gezegd, weer een geweldige 
lichtshow!

Meezingen en -dansen
En zo snel kan het gaan, de 25ste 
Feestweek is alweer afgelopen. 
De hele week is feest gevierd en 
zijn voor alle inwoners diverse ac-
tiviteiten georganiseerd. Zater-
dag 14 september was de laat-
ste avond en deze is groots af-
gesloten. In opnieuw een uitver-
kochte tent gingen de spots aan 
voor 2 Brothers on the 4th Floor, 
werd meegedanst met de Party-
friex, wisten Lucas & Steve de tent 
op z’n kop te zetten, natuurlijk is 
luidkeels meegezongen met de 
Snollebollekes en DJ Joost wist 
met zijn muziekkeuze de sfeer 
er goed in te houden. De 25ste 
Feestweek is prima verlopen. “We 
hebben weer duizenden mensen, 
jong en oud, blij gemaakt”, aldus 
voorzitter René Martijn. Noteer 
maar alvast voor volgend jaar: 
Feestweek Aalsmeer van 6 tot en 
met 12 september 2020. Tot slot 
een compliment voor de organi-
satie van deze 25ste Feestweek. 
Goed georganiseerd weer, tot in 
de puntjes geregeld. De midda-
gen en avonden in de feesttent 
waren allen goed verzorgd en 
stuk voor stuk gezellige uitjes.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

heel veel plaatsgenoten. En bij de 
Aalsmeer-avond hoort natuurlijk 
een optreden van de bekendste 
inwoner, Gerard Joling en, bijna 
als vanouds, was de Uiterweg-be-
woner door de Feestweek-orga-
nisatie gevraagd om deze avond 
te komen zingen. Natuurlijk zei hij 
‘ja’, zeker toen hij hoorde dat col-
lega’s en vrienden Jan Smit, Je-
roen van der Boom en René Fro-
ger ook gecontracteerd waren. 
De mannen hebben er een feest-
je met een hoofdletter van ge-
maakt. Allen werden begeleid 
door de Marcel Fisser Band en de-
ze heren en dame verdienen ook 
een compliment! De artiesten, 
en zeker ook het publiek, waren 
vast weer heel tevreden over jul-
lie ‘strakke’ optreden.

Burgemeester in bediening
Vrijdag 13 september kregen 
in de feesttent alle ouderen uit 
Aalsmeer een gezellige, gratis 
middag aangeboden. De ruim 
600 aanwezige ouderen kregen 
een gevarieerd programma aan-
geboden met veel livemuziek. 
De ouderen werden welkom ge-
heten door Malle Pietje en Swie-
bertje (Leuke Gasten) en de ont-
vangst door deze ‘nostalgische’ 
tv-sterren werd gewaardeerd. 
Eenmaal binnen was er ko�e of 
thee met iets lekkers, waarna de 
spots op het podium aangingen 
voor Dirk Box, de Aalsmeerse El-
vis, en Jan Keizer en Anny van der 
Schilden (BZN). Er werd heerlijk 
meegedeind en af en toe mee-
gezongen. In de pauze kregen de 
ouderen en begeleiders een ver-
snapering en één van ‘uitdelers’ 
was niemand minder dan burge-
meester Guido Oude Kotte. Voor 
zowel de eerste burger als de ou-
deren een leuke, ongedwongen 
kennismaking. De aanwezigen 
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Gezellige kindermiddag 
in de feesttent
Aalsmeer - De Rabo Kindermid-
dag stond woensdag op het pro-
gramma en ondanks de regen-
achtige dag kwamen heel veel 
jongens en meisjes en hun ou-
ders naar de feesttent op het 
Praamplein. Ze kregen een ge-
weldige middag aangeboden, 
want ter ere van het 25-jarige be-
staan van de Feestweek was extra 
uitgepakt. Er was een kids cock-
tailbar, een limonade-koe, de kin-
deren konden een karikatuur la-
ten maken, zich laten schminken 
en er waren ballonnen. De animo 
voor de gamestand was groot. 
Menig kind (en stiekem ook de 
ouders) wilde wil even gamen. 
Veel waardering was er voor de 
optredens van Het Zandkasteel 
en zangeres Stefania, bekend 
van het Junior Songfestival. Het 
Zandkasteel beleven Toto, Sassa 
en koning Koos met hond Finnie 
allerlei avonturen in en rond hun 
huis, het zandkasteel. Natuurlijk 

is in de feesttent ook een gewel-
dig avontuur met alle kinderen 
beleefd. Na de optredens moch-
ten de kinderen op de foto met 
de artiesten, maar diverse ouders 
poseerden ook graag even bij de 
idolen van hun kinderen. Al met 
al een heel gezellige kindermid-
dag voor zowel alle jongens en 
meisjes als hun ouders en bege-
leiders. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Knutselen, schilderen en kleien
Creatieve vorming voor 
kinderen bij Werkschuit
Aalsmeer - Op woensdagmid-
dag 2 oktober van 15.30 tot 17.00 
uur en donderdagmiddag 3 okto-
ber van 16.00 tot 17.30 uur zijn er 
cursussen creatieve vorming voor 
kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 9 jaar bij de Werkschuit.
Hou je van knutselen en schil-
deren? Dan is dit echt een cur-
sus voor jou! Je kunt leren hoe je 
iets echt kunt namaken van klei 
of ander materiaal, maar vooral 
ook hoe je zelf iets nieuws kunt 
maken dat heel bijzonder is. An-
ders dan anders, iets wat je op 
school of thuis misschien niet zo 
gauw doet. Je zit in een gezellige 
groep met kinderen die allemaal 
graag knutselen en schilderen. 
Het is leuk om van elkaar te zien 
hoe je iets maakt en je krijgt weer 
nieuwe ideetjes. De cursus is ook 
leuk voor kinderen die al een cur-
sus hebben gevolgd, er worden 

steeds weer andere opdrachten 
gegeven. De cursus wordt gege-
ven bij de Werkschuit aan de Oos-
teinderweg 287. Inlichten en aan-
meldingen voor deze cursus of 
één van de andere cursussen kan 
via www.werkschuit-aalsmeer.nl 
of telefonisch bij Marion Buckert: 
06-11864861 en Margot Tepa:s 06 
12459347.

Week van de alfabetisering
Les van wethouder Alink 
in taalklas De Windroos
Aalsmeer - In het kader van de 
week van de alfabetisering bracht 
wethouder Wilma Alink een be-
zoek aan taalklas De Windroos. In 
de ochtenden oefenen de kinde-
ren die de Nederlandse taal niet 
of nauwelijks machtig zijn daar. ’s 
Middags gaan zij naar de regulie-
re basisschool waar zij ingeschre-
ven staan. De kinderen zijn op dit 
moment bezig met het project 
‘Ons Huis’ en daar kon de wethou-
der naadloos op aansluiten. Zij 
had een grote wandplaat meege-
nomen met een doorsnede van 
een woonhuis. En liet zien dat zij 
van huis uit opgeleid is als onder-
wijzeres. Op professionele wijze 
wist ze de kinderen te stimuleren 
om te vertellen over de verschil-
lende kamers in een huis. Er wa-
ren kinderen bij, die nog maar pas 
in Nederland zijn, maar je zag hoe 
trots ze waren als ze iets op de 
plaat zagen, dat ze bekend voor 
kwam. Goed dat er in Aalsmeer 
een dergelijke mogelijkheid be-
staat voor deze kinderen!

Ook voor volwassenen
Overigens bestaat er ook een 
mogelijkheid voor volwassenen 
om de Nederlandse taal te oefe-
nen. Indien iemand daar behoef-
te aan heeft kan hij of zij zich mel-
den bij Het Taalpunt in de biblio-
theek op dinsdag tussen 11.00 en 
13.00 uur. Er wordt dan gezocht 
naar een taalcoach die eens per 
week hulp kan bieden op het ge-
bied van de Nederlandse taal. ’s 
Middags kunnen zij het taalca-
fé bezoeken. Ook hier wordt op 
een heel ontspannen manier met 
de Nederlandse taal geoefend. Ie-
dereen is dan ook van harte wel-
kom! 

Goed dat er in de week van de al-
fabetisering even extra aandacht 
besteed wordt aan de mensen 
die problemen hebben met de 
Nederlandse taal, en daarmee 
ook vaak hele praktische proble-
men hebben in het dagelijkse le-
ven. Let wel: het gaat hier om 
meer dan 1 miljoen mensen!

Tien zakken afval van feestweekterrein

Rick en Max: Kanjers!
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 
september was alweer de laatste 
dag van de 25ste Feestweek in 
Aalsmeer. De organisatie kijkt te-
vreden terug op alle activiteiten. 
“De Feestweek is goed verlopen”, 
vertelt voorzitter René Martijn. 
“We hebben duizenden mensen, 
jong en oud, weer blij gemaakt.” 
Na een korte nacht wachtte de 
volgenge dag, zondag, de laat-
ste klus. Het afbreken van de gro-
te tent. Gelukkig kon gestart wor-
den onder een stralend zonne-
tje. Eerst zijn alle spullen (appa-
ratuur, licht, toiletten, etc.) uit de 
tent weggehaald en vervolgens 
werd aangevangen met het ver-
wijderen van alle doeken. Op 
maandag is verder gegaan met 
‘strippen’. Gestart werd met re-

gen, maar gelukkig klaarde het in 
de middag weer op. Het Praam-
plein wordt tot slot weer als van-
ouds ingericht. De bloembakken 
komen terug en al het afval wordt 
opgeruimd. 
Heel blij is de organisatie van de 
Feestweek met de jeugdige inwo-
ners Rick (10) en zijn broertje Max 
(7). Rick kwam net als vorig jaar 
vrijwillig langs om de handen uit 
de mouwen te steken en nam dit 
keer zijn broertje mee. Meer dan 
tien vuilniszakken afval hebben 
de twee broers bij elkaar geraapt. 
De Feestweek organisatie is trots 
op dit tweetal en eigenlijk is na-
tuurlijk heel Aalsmeer dat. Rick en 
Max zijn een voorbeeld voor alle 
inwoners. Echte kanjers. Dank jul-
lie wel!

Brandweerman Sam bij 
Kunst & Kids Festival
Amstelveen - Zondag 29 sep-
tember is het weer tijd voor het 
Kunst & Kids Festival bij Schouw-
burg Amstelveen. Alle kids uit 
Amstelveen en omstreken zijn 
tussen 11.00 en 17.00 uur van 
harte welkom. Een middag vol 
theater, �lm, coole workshops en 
meer. Ster van de dag is Brand-
weerman Sam, hij gaat op kam-
peeravontuur in de Grote Zaal. 
Kom verkleed als brandweer-
man, agent of dokter en ga met 
hem op de foto. Tijdens het Kunst 
& Kids Festival kunnen kinde-
ren deelnemen aan gratis work-
shops, zoals mini zang- en dans-
workshops (5+) door de Musical-
4daagse of een workshops to-
neelspelen (8 tot 12 jaar). Neem 
een kijkje bij Theater Kwatta en 
Bouw je eigen vogelnest (AL) of 
doe mee aan de workshop pan-
nenkoeken versieren. Je kunt ook 
naar de voorstelling Brandweer-

man Sam Live – Het grote kam-
peeravontuur (2+), Agent & Boef 
(3+) en Hooggeëerd Publiek (5+) 
van Goochelaar Jahon. Kaart-
jes zijn nu al te koop. En er staan 
twee verassings�lms op het pro-
gramma, kijk op cinemaamstel-
veen.nl voor het laatste nieuws.
Verder is er een gratis preview van 
Een ijsbeer in de tropen (2+) door 
kids-comedian Wijnand Stomp, 
poppenkast en een spannende 
rondleiding achter de schermen. 
Ook kunnen kinderen een speur-
tocht doen door het theater, teke-
nen en knutselen en geschminkt 
worden. En ergens in het thea-
ter kom je vast poppenspeler Ire-
ne Laros tegen met haar hond. 
Entreebewijzen voor de voor-
stellingen Brandweerman Sam 
(2+), Hooggeëerd publiek (5+), 
Agent&Boef (2+) en de �lms zijn 
nu al te koop via schouwburgam-
stelveen.nl/kunstenkids. 

Voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar

‘Meneertje Meer’ in het 
Poppentheater
Amstelveen - Deze week opent 
het Amstelveens Poppentheater 
het nieuwe theaterseizoen. Op za-
terdag 21 september is TG Winter-
berg terug met ‘Meneertje Meer’. 
Deze voorstelling won vorig jaar 
de Zilveren Krekel; de tweede 
prijs voor beste jeugdvoorstelling 
in Nederland. Meneertje Meer wil 
steeds meer en meer, totdat blijkt 

dat teveel echt bestaat. Gebleken 
is dat jong (vanaf 3 jaar) tot oud 
de zaal vrolijk verliet. Te zien om 
13.30 en om 15.30 uur. Toegangs-
prijs: 9 euro. 
Kaarten kunnen besteld worden 
via www.amstelveenspoppen-
theater.nl, info@amstelveenspop-
pentheater.nl of bel 020-6450439.
Foto: Kamerich & Budwilowtz

Jeugdvoetbal
Overtuigende overwinning 
RKDES JO-10.1 op Haarlem
Kudelstaart - Nieuwe ronde 
nieuwe kansen. Want het grote 
verlies tegen Swift vorige week 
is er eentje om gauw te vergeten 
voor de voetballertjes van RKDES 
JO-10.1. Helaas is Dirk nog steeds 
geblesseerd dus met 7 spelers 
wordt afgereisd naar de Noord-
Hollandse hoofdstad waar de Ko-
ninklijke Haarlemse boys de te-
genstander is. Een mooie groe-
ne grasmat, een stralende zon 
en goeie ko�e zorgt voor prima 
omstandigheden. En die worden 
nóg beter als Lars de eerste tref-
fer maakt na slechts 2 minuten 
gespeeld te hebben. En na 5 mi-
nuten scoort Thomas! Maar ook 
de Haarlemmers krijgen kan-
sen om te scoren. Gelukkig laat 
keeper Gijs een prachtige red-
ding zien en krijgt hij vervolgens 
bij een aanval van de tegenpar-
tij hulp van Lars die de bal uit 
het doel houdt. Ook Jesse is be-
langrijk als laatste man, maar nie-
mand kan voorkomen dat het 
toch vlak na de korte break 1-2 
wordt. De supporters worden ge-
trakteerd op krachtig samenspel, 
pit en passie. Zowel Des als HFC 
is gretig maar de Kudelstaart-
se jongens winnen nèt even va-
ker het duel en lijken voordeel te 
hebben van hun meevoetballen-
de keeper zonder handschoenen. 

Vanuit een corner scoort Thomas 
en ook Stan en Monta tikken de 
bal kort achter elkaar in het netje. 
Stan met een eigenwijs hakje en 
Monta met een snoeihard schot!
Vlak voor rust scoort HFC en met 
een stand van 2-5 is het tijd voor 
limonade. Uiteraard lovende 
woorden van de coaches, maar 
even kritisch als altijd worden de 
jongens van Des ook scherp ge-
houden. En óf ze dat blijven! Mi-
lan scoort nog twee keer en Mon-
ta mag nog een pingel nemen na-
dat ze hem in de houdgreep hiel-
den. Daarna is het wederom Mi-
lan en Monta, maar ook nog twee 
keer HFC. Gijs sluit af met een 
mooie redding en zo is de eind-
stand 4-10! In deze ronde zijn de 
kansen dus duidelijk verzilverd. 
Komende week om 09.30 uur 
komt S.V Hoofddorp naar de Wim 
Kan Dreef om het op te nemen te-
gen de JO-10.1.

De Kwakel - Bijna 50 jeugdleden 
van Thamen namen dit week-
end deel aan het jaarlijkse Jeugd-
weekend. De leden in de leeftijd 
van 6 tot en met 16 jaar konden 
twee dagen lang allerlei activitei-
ten ondernemen in steeds wis-
selende groepssamenstellingen, 
zodat de kinderen elkaar ook al-
lemaal leren kennen.
Vrijdagmiddag werden eerst de 
tenten opgezet op het complex 
en daarna was het tijd om te eten. 
De avond stonden er allerlei spel-
letjes op het programma en de 
jeugd werd hierbij steeds fana-
tieker. De avond werd afgeslo-
ten met een vossenjacht. Na een 
heel kort nachtje voor sommige 
kinderen, en het ontbijt, stond 
de ochtend in het teken van Slip 
’n Slide, waarbij het mooie weer 
super goed uitkwam. Rond de 
lunch ging de oudste groep naar 
huis. Want de middag stond in 
het teken van een ouder/kind-
toernooi voor de kinderen van 6 
tot en met 12 jaar en daarin kon-

den de kinderen laten zien dat zij 
echt veel beter konden honkbal-
len, softballen of beeballen dan 
hun ouders. Rond 15.00 uur gin-
gen de laatste kinderen na een 
fantastisch weekend naar huis.
Meer informatie over honkbal, 
softbal of beeball? Stuur dan een 
e-mail naar info@thamen.info en 
er wordt contact opgenomen.

Slip ‘s Slide tijdens jeugdweekend 
Thamen. Foto: M. ten Hoedt.

Honkbal, sofbal en beebal
Thamen Jeugdweekend: 
Zonnig en een succes
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Hugo Hekkenberg 1e, Renee Vonk 3e
Weer podiumplaatsen 
voor WSCA windsurfers
Aalsmeer - In het weekeinde van 
14 en 15 september hebben di-
verse WSCA windsurfers zich in 
de prijzen gesurft bij The Real Trip 
in Makkum. WSCA voorzitter Hu-
go Hekkenberg werd eerste bij de 
Seniors Men. Renee Vonk behaal-
de de derde plaats bij de Seniors 
Men Masters. 
The Real Trip in het Friese Mak-
kum is een jaarlijks terugkerende 
windsurfwedstrijd met interna-
tionaal deelnemersveld. Dit jaar 
melden zich ruim 230 deelne-
mers uit vier landen aan de start 
van deze meerdaagse wedstrijd. 
Helaas liet op zaterdag de wind 
het afweten, waardoor er alleen 
op zondag gesurft kon worden.
Op zondag zijn er twee heats ge-
start. Alle deelnemers, met uit-
zondering van de jeugd tot 17 
jaar, starten gelijktijdig door mid-
del van een zogenaamde rabbit 
start. Dit is een dynamische start-
methode waarbij een speedboot 
op de starttijd over de startlijn 
vaart. 
Na de eerste heat werd ook een 
tweede gestart. Deze werd echter 
door het wegvallen van de wind 
halverwege afgeblazen.
Halverwege de middag werden 
de uitslagen bekend gemaakt. 
Onder grote belangstelling van 
alle deelnemers en het vele pu-
bliek werden de winnaars op het 
podium geroepen. WSCA voorzit-
ter Hugo Hekkenberg werd eer-
ste in de categorie Seniors Men. 
In deze grote categorie van 56 
deelnemers wist Hugo als snelste 

te �nishen. Naast een groot ap-
plaus won hij tevens een reis en 
clinic naar het internationale test-
centrum Tenerife Windsurf Solu-
tion. Renee Vonk, de vader van 
worldcup windsurfer Jordy Vonk, 
werd derde bij de Seniors Men 
Masters (leeftijdscategorie 45+). 
Ook hij werd �ink in het zonne-
tje gezet.

Evenementen
Met deze en de overige resulta-
ten heeft team WSCA wederom 
bewezen op nationaal niveau 
�ink te kunnen presteren. Het 
volgende evenement waar team 
WSCA acte de présance zal geven 
is de NK Slalom in Almere op 21 
en 22 september aanstaande. 
Het volgende windsurf evene-
ment in Aalsmeer staat gepland 
op 28 of 29 september. Dit be-
treft een nieuw testevenement 
genaamd Super 8. Op zondag 
6 oktober vervolgens organi-
seert de WSCA de Grote Prijs van 
Aalsmeer.

Overige uitslagen: 
Seniors Women: Famke de Wit 4e.
Pro Fleet Men: Martijn van Noord 
7e en Arnold Agema 14e. Seni-
ors Men: Edgar Berger 7e. Seniors 
Men Masters: Henning ter Horst 
5e, Edwin de Koning 15e en Ro-
nald van de Poel 20e.
Door materiaalschade en ande-
re ongemakken hebben Luuc van 
Opzeeland, Harco-Jan Folkerts en 
Sipke Meijer helaas de �nish niet 
gehaald.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door op de woensdagavond 
vanaf 20.00 uur gekaart in het 
Dorpshuis te Kudelstaart. Op 11 
september is het klaverjassen ge-
wonnen door Jan Ramp met 5387 
punten. Hanny Houthuys werd 
tweede met 5298 punten en Loes 
Versteeg derde met 5230 punten. 
De poedelprijs was deze week 
voor Ben Bon met 3925 punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond was het weer dringen ge-
blazen bij buurtvereniging Horn-
meer. Volle bak en oergezellig tij-
dens het wekelijkse koppelkaar-
ten. Iedereen was gefocust om zo 
hoog mogelijk te eindigen. Het 
kaarten is gewonnen door het 
koppel Frits Zeldenthuis en Bert 
van de Jagt met 5894 punten. 
Op twee Loes Versteeg en Guda 
Kluinhaar met 5538 punten en op 
drie Jan Meijer en Gerard Presser 
met 5160 punten. De meest be-
geerde prijs, de poedelprijs, was 
voor het koppel Corrie Balder en 
Paul Schouten met 3307 punten.
Komende vrijdag 20 september 
is er weer koppelkaarten in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Ieder-
een is van harte welkom. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur voor ko�e, thee en in-
schrijving.

Wim wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - Op woensdag 25 sep-
tember komen de leden van de 
OVAK weer bijeen voor een gezel-
lige soosmiddag. Het kaarten be-

Ontberingen in de Alpen 
voor TeamTimmerman
Aalsmeer - Op 6 en 7 septem-
ber hebben veertien �etsers 
van TeamTimmerman met suc-
ces de ÖtztalerRadmarathon ge-
�etst. Deze tocht van 238 kilome-
ter met vele zware beklimmingen 
ging door de Oostenrijkse en Ita-
liaanse Alpen. Het onstuimige 
weer zorgde ervoor dat de tocht 
nog zwaarder werd dan gedacht. 
In de kou en met natte sneeuw 
om de oren trapten de �etsers 
zich bij iedere beklimming weer 
naar boven. Des te groter was 
de prestatie voor deze veertien 
deelnemers toen zij over de �-
nish kwamen. Binnen hun net-
werk hadden verschillende le-
den sponsors gevonden die te-
genover deze prestatie een mooi 
geldbedrag voor het goede doel 
beschikbaar wilden stellen. Het 
goede doel dat TeamTimmerman 
dit jaar heeft gekozen is de Mike 
Multi Foundation. De opbrengs-
ten van de verschillende activitei-
ten van dit jaar zullen aan het ein-
de van 2019 in de vorm van een 
cheque overhandigd worden aan 
deze stichting. Het bedrag staat 

echter nu nog niet vast. Het kan 
nog oplopen. Op zondag 29 sep-
tember organiseert TeamTimmer-
man namelijk weer met veel en-
thousiasme de jaarlijkse �ets-
tocht, Tour de Poel. Deze tocht, 
waarvan de start en �nish weer 
bij het Westeinder Paviljoen bij 
het Surfeiland zullen zijn, wordt 
uitgezet in verschillende afstan-
den, namelijk 110, 70, 40 en 10 ki-
lometer. Voor ieder wat wils dus. 
Het inschrijfgeld voor deze tocht 
komt in z’n geheel ten goede aan 
de Mike Multi Foundation. Kinde-
ren onder de 16 jaar mogen gratis 
mee�etsen. Als u mee�etst krijgt 
u een stempelkaart. Op vertoon 
van deze kaart kunt u bij de con-
trolepost een heerlijk kopje ko�e 
met appeltaart nemen tegen een 
gereduceerde prijs. Kunt u of wilt 
u niet �etsen maar wel het goede 
doel steunen, dan is er de moge-
lijkheid om een donatie te doen 
via Stichting Team Timmerman 
NL60RABO 0395.3130.66. Via Fa-
cebook of www.teamtimmer-
man.nl blijft u op de hoogte van 
het laatste nieuws.

Tandemfiets voor Imke en Larissa
Cheque van 4.000 euro 
voor Stichting VIPSport
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
14 september vond op een zon-
nig terras in Kudelstaart de over-
handiging plaats van een cheque 
van 4.000 euro aan de stichting 
VIPSport. De Kudelstaartse Im-
ke Brommer en de Texelse Laris-
sa Klaassen namen de cheque 
in ontvangst. Stichting VIPSport 
heeft als doel het �nancieel on-
dersteunen van Imke en Larissa 
op weg naar de Paralympics in To-
kio 2020. Dit duo doet aan baan-
wielrennen op een tandem. Laris-
sa heeft een visuele beperking en 
zit achterop, zij is de stoker. Im-
ke zit voorop, zij wordt de piloot 
genoemd. Beide dames zijn hard 
in training om Tokio 2020 tot een 
succes te maken. Dit hangt uiter-
aard ook af van materiaal. Bin-
nenkort wordt er een tandem-
�ets helemaal op maat gemaakt. 
Daar is veel geld voor nodig. Ar-
jan van den Hoek uit Kudelstaart 
hoorde hiervan. Hij is zelf wieler-
liefhebber en lid van Stichting 
TeamTimmerman. Deze stichting 
zet zich jaarlijks in voor een ander 
goed doel. Dit jaar is dat de Mike 
Multi Foundation. Deze founda-
tion ondersteunt ook stichting 

VIPSport. Toen Arjan in juni sa-
men met zijn �etsmaat Theo Ne-
derstigt mee ging doen aan The 
Ride was het voor hem duidelijk. 
Voor deze achtdaagse �etstocht 
van Italië tot Maastricht ging hij 
binnen zijn netwerk in de aanne-
mersbranche op zoek naar spon-
sors om Imke en Larissa �nancieel 
te kunnen ondersteunen. Daar is 
hij dus in geslaagd, zo bleek afge-
lopen zaterdag. Bij het aannemen 
van de cheque gaven Imke en La-
rissa aan dankbaar te zijn en zich 
erg gesteund te voelen. Arjan 
dankt, op zijn beurt, zijn sponsors 
die dit mogelijk hebben gemaakt. 

gint om 14.00 uur en is in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
De speelmiddag is op 11 septem-
ber gewonnen door Wim Reuling 
met 5599 punten. Op twee An-
dy Hofman met 5407 punten, ge-
volgd door Wim Spring in’t Veld 
met 5292 punten en Piet Busker-
molen met 4859 punten. 

Najaarsblok stokstaartjes 
bij Qui Vive van start

allerlei verschillende onderdelen 
af. Deze jeugdtrainers hebben al 
meerdere trainersbijeenkomsten 
gevolgd, zodat ze nu lekker met 
de kinderen op het veld konden 
trainen. Knotshockey is altijd een 
favoriet onderdeel bij de kinde-
ren waarbij er altijd heel veel blije 
koppies over het veld rennen, 
maar ook allerlei andere leuke 
oefeningen kwamen aan de or-
de waaronder bijvoorbeeld over-
pushen en het slaan op het doel. 
Mochten jullie er afgelopen zon-
dag niet bij geweest zijn, maar 
lijkt het jullie toch ook heel leuk 
om mee te komen trainen bij het 
najaarsblok van de stokstaart-
jes? Het blok bestaat ook deze 
keer weer uit acht trainingen dus 
staan er nog 7 op het program-
ma. Aansluiten is daardoor nog 
heel goed mogelijk. Stuur even 
een mailtje naar stokstaartjes@
quivive.nl en kom vanaf zondag 
lekker meedoen.

De Kwakel - Afgelopen zondag 
is het eerste stokstaartjesblok 
van het nieuwe seizoen weer van 
start gegaan. Een heleboel jon-
gens en meisjes uit de groepen 1 
en 2 en een paar uit groep 3 kwa-
men naar Qui Vive toe om lekker 
te hockeyen. 
Sommige kinderen waren vorig 
seizoen ook al op het hockeyveld 
van Qui Vive te vinden, maar voor 
een heleboel stokstaartjes was 
het de eerste keer. Het was daar-
door voor sommigen ook best 
een klein beetje spannend, al was 
die spanning al weer heel snel 
ver te zoeken. Nadat alle kinde-
ren voorzien waren van een stick, 
begonnen ze in het zonnetje aan 
een gezamenlijke warming up. 
Vervolgens gingen de kinderen in 
groepjes met hun jeugdtrainers 

Omnia, RKDES, Flora en Funny Horse
Grote Clubactie van start
Aalsmeer - Vier verenigingen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
sinds 14 september gestart met 
het verkopen van loten via de lan-
delijke Grote Clubactie 2019. Dit 
doen ze niet zonder reden! De-
ze extra �nanciën zijn vaak hard 
nodig, voor bijvoorbeeld de aan-
schaf van nieuwe materialen of 
de organisatie van een activiteit.
Tachtig procent van de op-
brengst gaat naar de club! Van elk 
verkocht lot van 3 euro gaat maar 
liefst 2,40 euro (80%) direct naar 
de clubkas. Dit geld wordt be-
steed aan uiteenlopende club-
doelen, zoals de aanschaf van 
nieuwe tenues of voor het op-
knappen van het clubhuis. Loten-
verkoop gaat veelal via verkoop-
boekjes met eenmalige machti-
gingen.

Niet-thuis kaartje
Voor alle verenigingen breidt de 
Grote Clubactie dit jaar uit met 
nieuwe verkoop- en communica-
tie-middelen zoals het niet-thuis-
kaartje. Hierop staat een QR-co-
de waarmee online loten ge-
kocht kunnen worden. Online 
wordt steeds gebruiksvriendelij-
ker, makkelijker en sneller. Hier-
mee spelen zij in op de huidi-
ge tijd: meer online, minder in-
zet van vrijwilligers en ontzorgen 

van het verenigingsleven. Direc-
teur van de Grote Clubactie Frank 
Molkenboer: “We helpen de ver-
enigingen bij hun actie om zoveel 
mogelijk loten te verkopen en zo 
het verenigingsleven in Neder-
land vitaal en �nancieel gezond 
te houden.”

Kans op prijzen
Steun een club en maak zelf ook 
nog eens kans op een mooie prijs. 
Vrienden, familie en betrokkenen 
uit Aalsmeer ondersteunen na-
melijk niet alleen met deze actie 
een club, ze maken door het ko-
pen van loten zelf kans op één 
van de 32.000 prijzen uit de Gro-
te Clubactie loterij, waaronder de 
hoofdprijs van 100.000 euro!

Ook meedoen?
Dit jaar doen uit Aalsmeer en Ku-
delstaart muziekvereniging Flo-
ra, The Funny Horse Club en de 
sportverenigingen Omnia 2000 
en RKDES mee. Meedoen kan 
overigens nog steeds. Verenigin-
gen halen met deze actie al snel 
een bedrag tussen de 1.000 en 
15.000 euro op. Wil jouw vereni-
ging in (de omgeving van) ge-
meente Aalsmeer dit jaar ook 
meedoen? Dat kan nog! Kijk voor 
meer informatie op www.clubac-
tie.nl of bel 013-4552825.

Aalsmeer - Tijdens de commis-
sievergadering Ruimte en Econo-
mie afgelopen dinsdag 10 sep-
tember hebben de fracties aan-
gegeven positief te staan tegen-
over het verstrekken van een ga-
rantie van 98.500 euro aan de 
Windsurfclub Aalsmeer voor de 
vervanging van het clubgebouw 
op het Surfeiland. Vanuit de com-
missie werd de suggestie gedaan 
om aan het nieuwe clubgebouw 
openbare toiletten toe te voegen. 
Het college gaf aan dat dit los 
staat van de garantieverlening.
In de raadsvergadering van don-
derdag 26 september zal de ge-
meenteraad een de�nitief be-
sluit nemen over de ‘nieuw-
bouwlening’ voor Windsurf-
club Aalsmeer. De vergadering is 
openbaar, aanvang: 20.00 uur.

Afvalinzamelsysteem
De raadsvergadering op don-
derdag 26 september staat on-

der voorzitterschap van burge-
meester Oude Kotte. Naast de 
verlening van gemeentegarantie 
aan de Windsurfclub wordt deze 
avond gesproken over de fractie-
budgetten en de kaders inwoner-
participatie afvalbeleid. Deze ka-
ders hebben tot doel inwoners te 
betrekken bij het maken van de 
keuze voor een afvalinzamelsy-
steem en het afvalbeleid. De in-
woners krijgen een adviseren-
de rol in dit traject. De gemeen-
teraad laat zich adviseren, maar 
zal zelf een afgewogen besluit 
nemen. Inwoners krijgen voor-
af achtergrondinformatie en het 
doel van het nieuwe beleid ge-
presenteerd. De raadsvergade-
ring wordt besloten met het vra-
genkwartier. Afsluiting is gepland 
rond 22.00 uur. Belangstellenden 
zijn welkom om op de publieke 
tribune plaats te nemen. Inspre-
ken is niet mogelijk, dit kan alleen 
tijdens commissievergaderingen

Raadsvergadering op 26 september
Fracties allen positief over 
nieuwbouw Windsurfclub

Op avond Vuur en Licht in Aalsmeer
Politie zoekt getuigen 
van brand in bedrijf
Aalsmeer/Rijsenhout - Op zater-
dag 7 september is er om kwart 
voor twaalf in de avond brand 
ontstaan op het dak van een be-
drijfspand aan de Aalsmeerder-
dijk in Rijsenhout. Dit was op de 
avond dat de verlichte boten-
show in Aalsmeer plaatsvond. 
Door diverse getuigen is gezien 
dat er lichtkogels werden afge-
schoten vanaf één van de ei-
landjes langs de Ringvaart, aan 
de kant van Aalsmeer. Doordat 
de wind vanaf die kant richting 
Rijsenhout stond, is één van de 
lichtkogels die kant opgewaaid 
en op het dak van het bedrijfs-
pand beland, waardoor er brand 

uitbrak. Er is inmiddels aangifte 
gedaan bij de politie door de ei-
genaren. Uiteraard heeft de poli-
tie gehoopt dat degenen die de 
lichtkogels heeft afgeschoten zo 
sportief zou zijn om zich te mel-
den, maar dat is helaas nog niet 
gebeurd. Daarom wil de politie 
graag in contact komen met ge-
tuigen die hebben gezien waar 
de lichtkogels exact vandaan 
kwamen of weten wie de licht-
kogels heeft afgeschoten. Con-
tact opnemen kan met de politie 
Haarlemmermeer, die de zaak in 
behandeling heeft, via 0900-8844 
of anoniem via 0800-7000.  Het 
zaaknummer is 2019174367.
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Handboogvereniging Target
Frank de Haan schiet 
een ‘Robin Hood’ 
Kudelstaart - Op donderdag 
12 september op de clubavond 
van handboogvereniging Tar-
get werd door Frank de Haan 
een ‘Robin Hood’ geschoten. Een 
‘Robin Hood’ wil zeggen dat een 
schutter een pijl plaatst in de 
schacht van een door hemzelf 
afgeschoten eerdere pijl. Dit ge-
beurt ook in de gelijknamige �lm 
over deze middeleeuwse schut-
ter. Dat dit een unicum is blijkt uit 
het feit dat het in de clubhistorie 
van HBV Target slechts drie keer 
eerder heeft plaatsgevonden. Het 
feit dat de schutter over een goe-
de techniek beschikt en steeds 
dezelfde methodiek gebruikt bij 
het lossen verhoogd de kans op 
een genoemde tre�er. Dat het 
uniek is blijkt ook uit het feit dat 
er bij Target wekelijks gemiddeld 
4.000 pijlen worden verschoten 
op de verschillende club- en trai-

ningsavonden, en dat al ruim 20 
jaar! 
De kans dat Frank de Haan ooit 
nog eens de jackpot in de Staats-
loterij zal winnen is na zijn ‘Robin 
Hood’ wel heel klein geworden. 
Info over handboogschieten: in-
fo@hbvtarget.nl

Frank de Haan bij zijn ‘Robin Hood’.

Baanloop op vernieuwde atletiekbaan
Eerste baanrecords voor 
Floyd en Julia
Aalsmeer - Woensdagavond 11 
september was bij Atletiekver-
eniging Aalsmeer de eerste baan-
loop op de geheel vernieuw-
de atletiekbaan, tevens de eer-
ste baanloop gesponsord door 
de nieuwe sponsor Waterdrin-
ker. Liefst 71 deelnemers en hun 
publiek hadden de regen ge-
trotseerd en gelukkig werd het 
rond half 8 droog! Het startschot 
werd gelost door Henrike van 
Zijverden (HRM Waterdrinker). 
De hoofdafstand van 5 kilome-
ter werd gewonnen door Floyd 
van Klink in een prachtige tijd 
van 16:12. Bij de dames won Ju-
lia Hoekstra in 23:27. Er werden 
ook baanrecords gelopen op de 
1 en 3 kilometer: de 3 kilometer 

werd gewonnen door AVA-atleet 
Wessel Heil in 10:08. Bij de dames 
staat het baanrecord nu op naam 
van Jacqueline Edixhoven, zij �-
nishte in 14:31. Bij de 1 kilometer 
gingen beide baanrecords naar 
AVA-atleten; Milan Biesheuvel �-
nishte als eerste in 3:06, op de 
hielen gezeten door atlete Gwen 
Alewijnse (3:14). Na a�oop was er 
voor iedere deelnemers een mooi 
plantje, beschikbaar gesteld door 
Waterdrinker Aalsmeer, de spon-
sor van de baanloop. De AVA Wa-
terdrinker baanloop vindt iedere 
tweede woensdagavond van de 
maand plaats op de atletiekbaan 
in de Sportlaan. Ben jij er de vol-
gende keer (9 oktober) ook bij om 
je snelheid of conditie te testen?

Henrike van Zijverden (HRM Waterdrinker) lost het startschot.

Wedstrijdzeilen op woensdagavond
Erik Hermans winnaar 
R. Kelder-wisselschaal
Aalsmeer - Bij de woensdag-
avond wedstrijden wordt er ge-
zeild met een zg. SW-correctie-
factor. De gezeilde tijd wordt her-
berekend naar een gecorrigeerde 
tijd en de factor is voor elke boot 
en schipper bepaald op bootsnel-
heid, zeilvoering en eerdere pres-
taties. Per saldo heeft hierdoor el-
ke schipper gelijke kansen om 
voorin te eindigen en dat levert 
ook elk jaar weer nieuwe win-
naars op. In 2017 won Frans Nef-
kens met zijn Soling, in 2018 won 
Yannick van Wirdum met zijn Fin-
njol en dit seizoen bracht een La-
ser Standaard zijn stuurman Erik 
Yermans naar de eindzege. Her-
mans is lid van WV Schiphol en 
heeft een sterke serie gezeild, hij 
liet Mario met zijn Jeanneau2000 
als nummer twee in het totaal-
klassement met 16 punten ver-
schil ruim achter zich. Daarvoor 
was zijn vierde plaats in de laat-
ste wedstrijd ruim voldoende. De 
laatste wedstrijd gaf bij een matig 
weerbericht toch nog een mooie 
opkomst; Harmon de Lange won 
deze met zijn MustoSkif voor Dick 
van der Meyden in een Defen-
der32 en Peter Heerkens in een 
Dufour30. De derde totaalplaats 
ging uiteindelijk naar Frede-
rik Spreen in een MaxFun25. De 
woensdagavondwedstrijden zijn 
al jarenlang een groot succes. Er 
waren maar liefst 61 verschillen-
de combinaties van schipper en 
boot die één of meer keren aan 
de start kwamen. Opmerkelijk ge-
noeg waren er dit seizoen ettelij-
ke data met overdag slecht weer, 

waarbij het ‘s avonds toch nog 
mooi zeilweer werd, zoals ook de 
laatste avond. 
Dat leverde als afronding een 
zeer geanimeerde prijsuitreiking 
op in een overvol clubhuis van de 
WV Aalsmeer. Gezelligheid duur-
de nog even voort in een combi-
natie van herinneringen voor al-
le deelnemers, de uitreiking van 
de Robert Kelder-wisselschaal 
aan Erik Hermans, die tevens een 
WAW-handgeborduurd bootkus-
sen mag houden. Met veel ap-
plaus en lovende woorden voor 
Ingrid Meester en haar comi-
té werd een zeer geslaagde se-
rie afgerond. Erik Hermans me-
moreerde in zijn dankwoordje el-
ke maandagochtend, al kijkend 
naar de windvoorspelling voor 
de woensdagavond. Alle deelne-
mers kijken nu al uit naar de eer-
ste woensdagavond in 2020, na-
dat zij de hele winter hun kansen 
met de nieuwste SW-factor heb-
ben ingeschat. Details en foto’s 
op www.wvaalsmeer.nl .
Theo van Mierlo

Tafeltennis
Goede competitiestart 
Bloemenlust teams
Aalsmeer - Bloemenlust 1 is de 
nieuwe tafeltenniscompetitie 
goed gestart met een 7-3 over-
winning op Amstelveen 5. David 
Klaassen zette in zijn eerste wed-
strijd in de derde klasse zijn goe-
de reeks uit de vierde klasse ge-
woon door met drie enkelspelze-
ges. Bart Spaargaren boekte twee 
overwinningen en Jan Spaarga-
ren wist één tegenstander te ver-
slaan. In het dubbelspel begon-
nen Jan Spaargaren en Dirk Bies-
heuvel moeizaam, maar na een 
0-2 achterstand herstelden ze 
zich prima en sleepten in een be-
slissende vijfde game alsnog de 
winst en het zevende punt bin-

nen. Bloemenlust 2 moest voor 
de eerste wedstrijd naar Wormer 
om aan te treden tegen Tezano 
96 4. Johan Berk won drie partijen 
en samen met Philippe Monnier 
ook het dubbelspel. Met een en-
kelspelzege van Philippe en ook 
één van Horst Krassen was met 
4-6 de eerste overwinning van 
het seizoen een feit. Jan Spaar-
garen en Dirk Biesheuvel speel-
den ook nog een wedstrijd in de 
DUO-competitie en met 1-4 wa-
ren ze in Velsen-Noord DOKO 1 de 
baas. Dirk won beide enkelspelen 
en samen met Jan het dubbel-
spel. Jan moest zich één keer ge-
wonnen geven.

Voetbal: Verlies 
en gelijk spel

Aalsmeer - De voetballers van 
FC Aalsmeer hadden zaterdag 14 
september thuis aan de Beetho-
venlaan KDO uit De Kwakel als te-
genstander. Aalsmeer wist deze 
‘pot’ niet van de buren te winnen. 
KDO mocht de gemeente weer 
uit met een 3-1 winst op zak.

Winst voor Thomas, Martje, Jan en Femmy
Bloemen voor Bertus Baas 
bij sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Op donderdag 
12 september is de eerste sjoe-
lavond van sjoelclub Rijsenhout 
goed verlopen. Er werd gestart 
met het uitdelen van de bekers 
die niet aanwezig konden zijn op 
de slotavond van vorig seizoen. 
Bertus Baas was eerste geworden 
in de C-klasse en Ruud Maas had 
de tweede plek gehaald. 
In de pauze werd verteld dat Ber-
tus Baas, na ruim 15 jaar in het be-
stuur te hebben gezeten, zijn be-
stuursfunctie neerlegt. Hiervoor 
kreeg hij van de voorzitter een 
mooie bos bloemen. Toen kon 
het sjoelen echt beginnen. De 
top drie per klasse ziet er als volgt 
uit. Thomas van Brakel is dit sei-
zoen goed begonnen met 1957 
punten. Elisa Arendse werd deze 
avond tweede met 1674 punten 
en kort daarachter komt Jan-Wil-
lem Vermeer. Met 1662 punten in 
totaal is hij op de derde plek ge-
eindigd in de Hoofdklasse. In de 

A-klasse is Martje Baardse eerste 
geworden met 1639 punten. El-
ly Lanser heeft 1619 punten be-
haald. Daarmee staat zij op plek 
twee. Gert Lanser haalde slechts 
1569 punten en komt hiermee 
op de derde plaats. De nummer 
één in de B-klasse is deze avond 
Jan Joore met 1647 punten. As-
trid Overbeek werd tweede met 
1559 punten en daarachter, op 
plek drie, staat Willem Romijn 
met 1519 punten. In de klasse C 
is Femmy Korte nummer één met 
1548 punten. Simone Groen is op 
de tweede plaats geëindigd met 
1483 punten en Mahjan Yari sluit 
de eerste sjoelavond af met 1450 
punten. Hiermee heeft zij de der-
de plek ingenomen. De sjoelclub 
houder om de twee weken com-
petitie in dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Aanvang is 
19.30 uur. Voor meer informatie 
kan de website of facebook ge-
raadpleegd worden.

Het darten begint weer!
Open Kudelstaart bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Morgen, vrijdag 
20 september, start dartsclub 
Poel’s Eye dan eindelijk het nieu-
we seizoen. De seizoensopening 
heeft een dubbele lading, het is 
de Open Kudelstaart én de eer-
ste speelavond van het seizoen. 
Zodoende is er voor iedereen wat 
wils. Voor de toppers is er de kans 
om de Open te winnen, én om de 
eerste koploper van het seizoen 
te worden. De overige darters 
hebben echter ook nog genoeg 
te winnen. Aangezien de formule 
volgens het vier niveau systeem 
is eindigt de avond met maar 
liefst vier �nales. Het motto van 
de Poel’s Eye is dan ook niet voor 
niets: Zoveel mogelijk darten, op 
zoveel als mogelijk het eigen ni-
veau. Zodoende ontstaan er meer 
gelijkwaardige wedstrijden. Maar 
uiteindelijk gaat het natuurlijk 
om de gezelligheid. Daarom zijn 
er nog 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 elk willekeurig dartsac-
tiviteit deelnemen, de speelavon-
den zijn toernooitjes op zich. Het 
seizoen omvat 15 speelavonden 
op vrijdagavond, die om de week 
plaats vinden, plus twee zaterdag 
toernooien. Lidmaatschap of van 
te voren opgeven is niet nodig. 
Thuis blijven is echter pas echt 
onnodig. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. 
Dus hopelijk tot morgen, vrijdag 
20 september, en anders (ergens) 
later in het seizoen. Deelname is 
geheel vrijblijvend en houd geen 
verplichtingen voor later in het 
seizoen in. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog allerlei informatie 
te vinden.

De Poel’s Eye Top Tien van vorig seizoen.

Voetbalwedstrijd, feestavond en reünie

Sportclub Westeinder 
50 jaar: Drie dagen feest
Rijsenhout - Op maandag 30 
september bestaat Sportclub 
Westeinder in Rijsenhout 50 jaar. 
Reden voor een aantal leden van 
SCW om het weekend, vooraf-
gaande aan die datum, eens �ink 
uit te pakken om dit mooie jubi-
leum op gepaste wijze te vieren. 
Allerlei ideeën kwamen over tafel 
en uiteindelijk is er gekozen voor 
een dag voor de jeugd, een dag 
voor de oudere jeugd en ouders, 
een jubileumwedstrijd, een feest-
avond, een reünie en een o�ciële 
receptie, waarbij zowel de KNVB 
als de Haarlemmermeerse Burge-
meester aanwezig zullen zijn.
Het programma ziet er als volgt 
uit: Vrijdag 27 september van 
16.00 tot 21.00 uur: Spelletjes, 
een voetbal clinic door niemand 
minder dan Guido van Moorse-
laar, een po�ertjeskraam en een 
kinderdisco met DJ Michael v/d 
Velde. Voor de clinic is een aan-
melding tevoren gewenst via sc-
w50jaar@gmail.com.
Zaterdag 28 september vanaf 

13.00 uur: Het Mart Sturing toer-
nooi (wedstrijden tussen samen-
gestelde teams van ouders en ou-
dere jeugd). Om 16.30 uur: De Ju-
bileumwedstrijd SCW Allstars ver-
sus FC de Rebellen en na a�oop 
daarvan feestavond met de Zin-
gende Barmannen.
Zondag 29 september van 13.00 
tot 18.00 uur: Expositie 50 jaar 
SCW, reünie voor oud-leden in 
aanwezigheid van KNVB en de 
burgemeester van de Haarlem-
mermeer. Afgesloten zal worden 
met een muzikale verrassing.

Op de fiets of lopend
De activiteiten vinden allen plaats 
op het terrein van SCW aan het 
Konnetlaantje 25 in Rijsenhout. 
Vanwege zeer beperkte parkeer-
gelegenheid worden bezoekers 
gevraagd zoveel mogelijk lopend 
of op de �ets te komen. De toe-
gang is op alle dagen gratis. Voor 
meer informatie kan contact op-
genomen worden via: SCW50@
scwrijsenhout.nl

Ook de wedstrijd van FCA zondag 
kon bij het sportcomplex in de 
Hornmeer bekeken worden. Bad-
hoevedorp was te gast en beide 
ploegen hebben sterk gevoet-
bald. Een mooie en actieve wed-
strijd die gelijk (2-2) eindigde. RK-
DES Kudelstaart ging zondag 15 
september naar Amstelveen om 
het op te nemen tegen SV Mar-
tinus. De doelmannen van bei-
de teams waren niet te passeren, 
eindstand 0-0.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 21 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - O.S.V. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Wartburgia 2 11.45 u
F.C.A. 3 - Roda’23 3 14.30 u
F.C.A. 4 - Kon.H.F.C. 3 14.30 u
F.C.A. 5 - Olympia/H. 4 14.30 u
B.S.M. 3 - F.C.A. 6 14.45 u
F.C.A. 7 - Hoofddorp 4 16.30 u
Martinus 35+1 - FCA 35  14.30 u
FCA 45+1 - Diemen 45+ 14.30 u
Vrouwen
M’meer V1 - F.C.A. V1 11.30 u
Kamerik V1- F.C.A. V2 15.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
De Meer V2 - RKDES V1 14.45 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - Amstelveen 1 14.30 u

S.C.W. 2 - Hoofddorp 2 12.00 u
Pancratius 2 - S.C.W. 3 15.00 u 
S.C.W. 4 - IJmuiden 6 14.30 u
Parkstad - S.C.W. 45 +1 14.30 u

Zondag 22 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - W.V.C. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Hillegom 5 12.00 u
F.C.A. 3 - Hoofddorp 6 12.00 u
F.C.A. 4 - N.F.C. 3 14.00 u
F.C.A. 5 - Overbos 6 12.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Voorschoten’97  14.00 u
R.O.A.C. 2 - R.K.D.E.S 2 10.30 u 
Swift 7 - R.K.D.E.S. 3 15.00 u
R.K.D.E.S. 4 - T.A.B.A. 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 - Hillegom 7 12.00 u

Wielrennen
Toch nog een overwinning 
voor renner Owen Geleijn
Rijsenhout - Het is er dit jaar toch 
van gekomen. Na een indrukwek-
kende serie ereplaatsen behaal-
de wielrenner Owen Geleijn af-
gelopen zaterdag alsnog zijn eer-
ste overwinning van het seizoen. 
De junior uit Rijsenhout was in de 
Ster van Berkel na zestig kilome-
ter de snelste van een 21 renners 
tellende eerste groep. Lars Ho-
man en Roy Hoogendoorn �an-
keerden hem op het podium. 
Tristan Geleijn, de broer van 
Owen, reed zich in dezelfde ca-
tegorie als zeventiende ook in de 
prijzen. 
Een twaalfde plaats was er in Ber-
kel voor Aalsmeerder Edwin Com-
mandeur bij de 40-plussers en eli-
terenner Jordy Buskermolen uit 

Kudelstaart klasseerde zich vrij-
dagavond als tiende in de Ron-
de van Giessen. Rico van Dam-
me won de race over 80 kilome-
ter met kleine voorsprong op de 
vrijwel complete groep. 
John Tromp uit Kudelstaart 
mocht na een wedstrijd voor ve-
teranen 60-plus op en om de Ne-
dereindse Berg bij Nieuwegein 
als derde aankomende plaats ne-
men op het podium. Zes renner 
begonnen er al vroeg aan een 
vlucht. Tromp had zich niet la-
ten verrassen en reageerde ver-
volgens ook attent op een nieu-
we ontsnapping van twee andere 
koplopers. Barend Verhagen was 
na een solo in de slotfase de num-
mer één.
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Handbal BeNe League
Handballers Greenpark 
winnen van Volendam
Aalsmeer - De handballers van 
Greenpark Aalsmeer hebben af-
gelopen zaterdag 14 september 
de tweede wedstrijd in de BeNe 
League gespeeld. Kras Volendam 
was op bezoek in De Bloemhof. 
Zoals altijd een geduchte tegen-
stander en ook dit keer waren de 
ploegen aan elkaar gewaagd.
Het was echter wel Aalsmeer dat 
de hele wedstrijd domineerde. Na 
tien minuten wist Greenpark een 
voorsprong op te bouwen van 
vier doelpunten. Na vijf minuten 
in de tweede helft was de afstand 
het grootst: elf punten. In het laat-
ste kwartier moest Aalsmeer nog 
even bij de les blijven, maar wist 
uiteindelijk te winnen met 34-29. 
Volgens een kijker: “Een handbal-

match, Aalsmeer waardig.” Door 
Samir Benghanem is zeven keer 
gescoord, Donny Vink en Vaidas 
Trainavicius elk zes maal. 
De Heren A van Greenpark 
Aalsmeer is ook weer goed op 
dreef. Afgelopen zaterdag is in 
Limburg met liefst 41-20 gewon-
nen van OCI Lions. Heren 1 van 
deze Limburgse ploeg is aan-
staande zaterdag 21 septem-
ber de tegenstander van lands-
kampioen Aalsmeer in de BeNe 
League. Greenpark speelt uit, de 
wedstrijd bij en tegen OCI Lions 
begint om 19.00 uur. Over de in-
haalwedstrijd afgelopen dinsdag 
17 september tegen Visé in België 
maar kort informatie: Rust 16-19 
en verlies uiteindelijk met 32-20

Mike Multi Foundation steunt 
G-Tennis bij TV Kudelstaart
Kudelstaart - Op zaterdag 24 au-
gustus werden zeven sportieve-
lingen welkom geheten bij Ten-
nisvereniging Kudelstaart om 
deel te nemen aan de derde G-
Tennis middag. Het was al gezel-
lig druk op het park aangezien de 
clubkampioenschappen in volle 
gang waren. Alle zeven hadden 
ze al eerder deelgenomen aan 
een G- Tennis avond(en), dus dat 
was voor beide partijen erg leuk 
om elkaar weer te zien. Als wel-
kom werden er goodybags uitge-
deeld die van harte werden aan-
genomen. 
Daarna was het tijd om de banen 
op de te gaan. Door de commis-
sie van de clubkampioenschap-
pen waren er twee banen gere-
serveerd. Eerst werd er, ondanks 
het warme weer, toch even goed 
ingeslagen waarna er door John 
een poule indeling werd ge-
maakt. Nu kon er dan echt aan de 
wedstrijden begonnen worden. 
Er was een poule die op een klei-
ne baan met elkaar de strijd aan 
ging en een poule die het op een 
halve baan tegen elkaar gingen 
opnemen. De inzet van een ie-
der was weer reuze en er werden 
prachtige ballen geslagen en aan 
inzet geen gebrek. Na 10 minuten 
werd er gewisseld zodat er steeds 
een nieuwe partij ontstond, tot-
dat iedereen elkaar op de baan 

ontmoet had. Extra drink -en rust-
pauzes waren tussen de wedstrij-
den ingelast aangezien het een 
prachtige zomers dag was. Aan 
de hand van de o�ciële punten-
telling werd de score bij gehou-
den en aan het eind van de par-
tij werd de tegenstander gefeli-
citeerd en bedankt voor de wed-
strijd. Na het sportieve gedeel-
te was het tijd voor het bereiden 
van een zelfgemaakte pizza en ui-
teraard een verkoelend drankje. 
Daarna werd tijd gemaakt voor 
een groepsfoto. Heidi Bruin, Mar-
lies van Tol en Mike ‘Multi’ van der 
Laarse van de Mike Multi Foun-
dation kwamen speciaal voor de 
fotoshoot en een kennismaking 
met de deelnemers en de G-Ten-
nis begeleiding naar het tennis-
park. MMF maakt het mogelijk 
dat de begeleiders van de G-Ten-
nis herkenbaar zijn voor de deel-
nemers en andere door mooie 
poloshirts en sweaters te sponso-
ren. Ook worden er diverse mate-
rialen hiervoor aangeboden wat 
het spelplezier vergroot. Als af-
sluiting nog even de voetjes van 
de vloer tijdens de muziek van DJ 
Pascal. Terug gekeken wordt op 
een geslaagde, sportieve middag. 
Ook geïnteresseerd of meedoen 
aan het G-tennis programma bij 
TVK stuur dan een mail naar ten-
nis@tvkudelstaart.nl 

Iedere seconde telt in hoofdklasse
Sloeproeiteam zevende 
op het Zwarte Water
Aalsmeer - Terwijl de Pramenrace 
in Aalsmeer gevaren werd, moest 
het sloeproeiteam naar Zwart-
sluis voor de zesde wedstrijd 
van de Hoofdklasse Sloeproeien. 
In totaal zijn er acht wedstrijden 
voor de Hoofdklasse, waarvan de 
beste zes resultaten uiteindelijk 
meetellen voor het Nederlands 
Kampioenschap. Ditmaal betrof 
het een wedstrijd die gehouden 
werd op het Zwarte Water, een 
rivier in de buurt van Zwolle. De 
wedstrijd in Zwartsluit is 14 kilo-
meter lang. Net als in Aalsmeer, 
was het ook in Zwartsluis een 
prachtige en warme dag. Weinig 
wind en de stevige zon zorgde 
uiteindelijk voor een behoorlijke 
hete race. 
De Polyester uit Aalsmeer mocht 
om 12:24 uur aan de wedstrijd 
beginnen. De start vindt plaats 
in het dorp Zwartsluis. Na de 
start is het direct �ink aanzetten, 
want na 50 meter moet een brug 
en een sluis gepasseerd wor-
den. Dit betekent voor het team 
uit Aalsmeer dat men de riemen 
moet laten lopen, anders komt 
de sloep hier niet doorheen. Na 
de sluis gaat de route direct de 
rivier op, richting de eerste keer-
boei. Op de rivier stond een lichte 
stroming en de snelheid liep met-
een op richting de 9.5 kilometer 
per uur. Voor en na het Westein-
der Sloeproei Team waren twee 
concurrenten gestart, dus het 

was meteen zaak om een voor-
sprong te pakken en deze heren 
teams te laten zien dat de roei-
ers uit Aalsmeer willen winnen. 
Na de keerboei gaan de sloepen 
weer terug naar Zwartsluis, we-
derom door de sluis en onder de 
brug door. Na een rondje door 
het dorp gaan de sloepen weer 
de rivier op voor de laatste kilo-
meters. 
De vakantieperiode ging toch 
zijn tol eisen, want de snelheid 
liep helaas wat terug. Gelukkig 
was er inmiddels een lichte voor-
sprong opgebouwd op de con-
currenten, maar het was de vraag 
of dit voldoende was. Het team 
uit Aalsmeer werd dan ook op-
gejaagd door de stuurman om al-
les te geven, want iedere seconde 
telt in de hoofdklasse. Na 1 uur en 
32 minuten �nishte het team uit 
Aalsmeer in Zwartsluis. 
Uiteindelijk eindigde het Westein-
der Sloeproei Team uit Aalsmeer 
op een teleurstellende zevende 
plaats. Dat het spannend is in de 
Hoofdklasse blijkt uit het feit dat 
er wederom maar 55 seconden 
verschil zat tussen de derde en de 
zevende plek. Door dit resultaat 
staat het team uit Aalsmeer �ink 
onder druk om de huidige derde 
plaats in het Nederlands Kampi-
oenschap te verdedigen. De vol-
gende wedstrijd vindt plaats op 
21 september op de Veerse Me-
ren in Zeeland. 

Geslaagde springdag bij 
manege Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 15 sep-
tember werd er gesprongen op 
de manege van Funny Horse. 

Dat het springen steeds populair-
der wordt bleek wel uit het aan-
tal inschrijvingen voor deze dag. 
In de ochtend kon eerst geoe-
fend worden op het mooie par-
cours dat neergezet was op het 
ruime buitenterrein van de ma-
nege. Onder begeleiding van een 
instructeur mocht men alle hin-
dernissen oefenen. Natuurlijk wa-
ren er ook een aantal spannende 
hindernissen bij die uiteindelijk 
door iedereen genomen werden. 
In de middag was de wedstrijd, er 
werd gereden in drie verschillen-
de klassen.

De prijswinnaars zijn:
40-50 cm: 1. Sophie Does - 
Marloes, 2. So�e Feeke - Francis-
ca, 3. Amy Jak - Marloes, 4. Fay 
Gootjes - Franciska, 5. Maartje de 
Smidt - Floortje. 60-70 cm: 1. Eva 
Vorster - Master, 2. Bodil Gerritsen 
- Jigs, 3. Nienke Ramselaar - Salli, 
4. Milan Goezinne - It’s me. 80-90 
cm: 1. Rosebelle Dragt - Vanny, 2. 
Suus Arendse - Fury 
Tijdens de herfstvakantie is er 
een miniponykamp, hiervoor kan 
al opgegeven worden. Ook staat 
begin november nog een mane-
ge dressuurwedstrijd op het pro-
gramma. Daarnaast organiseert 
PSV Funny Horse nog twee KNHS 
wedstrijden dit jaar op 29 sep-
tember en 14 oktober.

Fietsenmet mes tussen de tanden
Promotie Nils Eekhoff 
naar profteam Sunweb
Rijsenhout - Met ingang van het 
nieuwe jaar rijdt Nils Eekho� als 
prof bij Team Sunweb in de World 
Tour, de eredivisie van het wiel-
rennen. De 21-jarige renner uit 
Rijsenhout tekende een tweeja-
rig contract bij de Duits-Neder-
lands ploeg. Volgens zijn coach 
Sebastian Deckert is de promotie 
een verdiende en logische stap na 
drie succesvolle jaren van Eekho� 
in het opleidingsteam van Sun-
web. “Nils zal ons profteam komen 
versterken in de klassiekers en 
de lead-outs van de sprint. Daar-
naast gaan wij hem helpen uit te 
groeien tot een veelzijdig renner”, 
zegt Deckert. Nils Eekho� is van-
zelfsprekend blij met de kansen 
die hem geboden worden. “Ik wil 
van waarde zijn voor het team en 
hoop me te ontwikkelen tot een 
renner die op termijn kan mee-
strijden om de overwinning. Bij 
de beloften heb ik twee jaar gele-
den Parijs-Roubaix gewonnen, ik 
droom ervan dat ooit ook op het 
hoogste niveau te kunnen doen.” 
Behalve Nils Eekho� maken het 
Oostenrijkse klimtalent Felix Gall 
en de Duitse all-rounder Martin 
Salmon de overstap van de oplei-
dingsploeg naar de Sunweb-profs.

Tour of Britain
Net als vorig jaar mocht Nils Eek-
ho� afgelopen week als stagiar 
in de Tour of Britain proeven van 
wielrennen op het hoogste ni-
veau. Hij deed dat zonder enige 
schroom. Zijn toekomstige colle-
ga’s leerden hem in de achtdaagse 
kennen door zijn opvallende aan-
wezigheid in de spits van het pe-
loton en zijn knappe uitslagen in 
etappes: dertiende, negende en 
zevende. Bovendien maakte hij in 
rit vijf indruk als voorbereider van 

de sprint voor teamgenoot Cees 
Bol. “Eekhof rijdt met het mes tus-
sen de tanden”, typeerde de com-
mentator van televisie-zender Eu-
rosport zijn gedrevenheid. In de 
tijdrit over veertien kilometer klas-
seerde Nils zich in het sterke veld 
als 32ste. Hij reed met een gemid-
delde snelheid van 49,7 kilometer 
per uur, gaf 42 seconden prijs op 
de Italiaanse dagsnelste A�ni en 
een half minuutje op Mathieu van 
der Poel, de eindwinnaar van de 
Tour of Britain. Op wereldtoppers 
Teunissen en Benoot verspeelde 
Eekho� in de tijdrit slechts tien en 
acht seconden. In het eindklasse-
ment werd hij 59ste, in het pun-
tenklassement zestiende. Ook vol-
gende week is Eekho� als renner 
te zien in Engeland. In Yorkshire 
vertegenwoordigt hij het Neder-
lands beloftenteam op de wereld-
kampioenschappen. Dinsdagmor-
gen 24 september start hij met 
Daan Hoole in de individuele tijd-
rit over 32.5 kilometer, vrijdagmid-
dag 27 september volgt de weg-
koers over 192 kilometer. Beelden 
van de wedstrijden zijn te zien op 
Sporza van de Vlaamse televisie.

Nils Eekhoff jaagt op ontsnapte ren-
ners in de slotrit van de Tour of Bri-
tain. Foto: @Team Sunweb

Ouderensoos in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - De volgende Oude-
rensoos is op donderdag 26 sep-
tember in het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat en de aanvang 
is 13.30 uur. Bij het klaverjas-
sen op 12 september is de eer-
ste prijs behaald door An Verkerk 
met 5007 punten. Lies Agtersloot 
werd met 4950 punten tweede 
en de poedelprijs was voor Mart-
ha Bax met 4009 punten. Bij rum-
mikuppen heeft Bep Verhoef ge-
wonnen met 175 punten, op twee 
Geesje Millenaar met 276 punten 
en de poedelprijs mocht Jopie de 
Vries in ontvangst nemen.

55-Jarig jubileum gevierd
Bets en Riet winnaars 
feestelijke ouderensoos
Kudelstaart - Donderdag 12 sep-
tember was voor de Ouderen-
soos Kudelstaart een bijzondere 
dag. Het 55 jarig jubileum is ge-
vierd met alle leden. Al om 11.00 
uur werd gestart met ko�e en 
petitfour, hierna volgde een lich-
te lunch en vanaf 13.00 uur wer-
den de kaarten geschut voor de 
wekelijkse kaartmiddag. Na dat 
iedereen een prijsje had uitge-
zocht, mochten de kaarters be-
ginnen aan een voortre�elijk 
koud en warm bu�et. Afsluitend 
met ko�e of thee, ging een ieder 
voldaan naar huis.
Het jokeren is deze middag ge-
wonnen door Bets Teunen met 

140 punten, op twee Jopie de 
Grauw met 351 punten en op 
drie Jopie Markwat met 631 pun-
ten. Bij het klaverjassen was de-
ze week Riet Pothuizen met 5803 
punten de aller beste, gevolgd 
door An Uiterwaal met 5270 pun-
ten en Elisabeth Romkema met 
5162 punten. De Ouderensoos 
is nog op zoek naar enkele nieu-
we leden. Jokeren en klaverjas-
sen staan op het programma. Er 
wordt wekelijks op de donder-
dag gekaart in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothui-
zen via 0297- 340776.

Zaterdag 21 en zondag 22 september
Zeilwedstrijden ‘Rond en 
Plat’ op de Westeinder
Aalsmeer - Op zaterdag 21 en 
zondag 22 september organi-
seert de Watersportvereniging 
Nieuwe Meer in samenwerking 
met de Stichting Westeinder Zeil-
wedstrijden ‘Rond en Plat’ op de 
Westeinderplassen, een gezellig 
en sportief zeilevenement voor 
eigenaren van Rond- en Platbo-
demjachten, zoals Tjalken, Lem-
steraken, Tjotters, Boeiers, Boats-
jes, Friese Jachten, Open schou-
wen, Kajuitschouwen en Staver-
se Jollen. Ook de schippers met 
zeilende Westlanders worden 
welkom geheten. Het is een tra-
ditie dat tijdens het weekend te-
vens eigenaren van scherpe ka-
juitjachten kunnen strijden om 
de kristallen wisselprijzen. Door 
de keuze van twee zeilwedstrij-
den op de zaterdag en één lan-
ge baan wedstrijd op de zondag 

zijn deelnemers in staat om op de 
zondag tijdig huiswaarts te keren. 
Op zaterdag start de eerste wed-
strijd om 11.30 uur en om 14.00 
uur klinkt het startschot voor de 
tweede wedstrijd. Op zondag be-
gint om 10.00 uur de langebaan 
zeilwedstrijd. Wedstrijdwater is 
de Grote Poel van de Westeinder-
plassen. 
Ter beoordeling van het wed-
strijdcomité zal bij te stevige 
wind voor de ronde jachten tot 
circa 7 meter (klein hout) een 
baan worden uitgelegd op de 
Kleine Poel. Het wedstrijdcomité 
behoudt zich het recht voor om 
op de Kleine Poel meerdere korte 
wedstrijden te varen. Voor de gro-
tere schepen en de kajuitjachten 
zal de baan onder alle omstan-
digheden op de Grote Poel wor-
den uitgelegd.

OVAK Tennis op 
volle toeren

Aalsmeer - Vanaf dinsdag 24 sep-
tember kan de OVAK Tennis weer 
op volle toeren gaan draaien. In-
middels is de overdekte opblaas-
hal geplaatst en dan kan er vanaf 
9.00 uur op twee banen gespeeld 
worden. Van 10.00 tot 12.00 uur 
zijn er vijf banen beschikbaar. De 
deelname per persoon is 5 euro 
en voor dat geld kunnen OVAK-
leden minimaal twee halve uren 
spelen, in de praktijk blijkt dat 
meestal drie halve uren te zijn. 
De opblaashal is voorzien van 
een soort gravel, zodat buiten-
schoenen veiliger zijn.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De eerste kaartavond 
van Allen Weerbaar is geweest. 
De opkomst kon beter, maar er 
waren er nog veel op vakantie. 
Er werd natuurlijk veel gepraat, 
maar ook gekaart. Als winnaar 
kwam uit de bus Jan Treur met 
5591 punten en hij kreeg ook de 
marsenprijs, tweede werd Piet 
Schuit met 5248 punten en plaats 
drie was voor Jan de Nooij met 

4986 punten. Jan Meijer en Ed 
Schuit waren met 3998 punten 
de hekkensluiters. Bij het joke-
ren is Leny Schuit eerste gewor-
den en Jopie de Vries was laatste. 
De volgende kaartavond is maan-
dag 23 september om 20.00 uur 
in het Middelpunt aan de Wil-
helminastraat. De deur gaat om 
19.30 uur open voor inschrijving 
en een kopje ko�e of thee. De in-
leg is voor iedere avond 1,50 eu-
ro per persoon. Voor eventuele 
vragen kan contact opgenomen 
worden met Lida de Nooij via 
0297-325040.






