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KORT NIEUWS:

Rugzak bij 
schuur weg
Aalsmeer - Op woensdag 14 
augustus is tussen vier en vijf 
uur in de middag een rugzak 
bij een schuur in de Koolwit-
jesstraat gestolen. De eigenaar 
had gevist en had zijn hengels 
in de schuur gezet. Zijn rugzak 
had hij even naast de schuur 
gezet. Na een uur werd weer 
aan de tas gedacht, maar toen 
had een dief al zijn of haar slag 
geslagen. In de rugzak van het 
merk Puma zaten allerlei vis-
spulletjes en de twee visaktes 
van de eigenaar.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433
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LAATSTE DAGEN SALE

75%

KORTING

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Wij maken vrijblijvend

een offerte voor u.

Tel. 0297-331132

ADVERTEREN?
IN DE

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

Adres: Raadhuisplein 1, 1431 EH  Aalsmeer
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Burgemeester en wethouders van  
Aalsmeer nodigen u graag uit voor:
Gemeentehuis Ontmoeting op vrijdag 30 augustus
Bijeenkomst over de toekomst van de zorg. Met gratis ontbijt.
In het gemeentehuis. Van 7.45 tot 9.00 uur.

Adres: Raadhuisplein 1, 1431 EH  Aalsmeer
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Burgemeester en wethouders van  
Aalsmeer nodigen u graag uit voor:
Gemeentehuis Ontmoeting op vrijdag 30 augustus
Bijeenkomst over de toekomst van de zorg. Met gratis ontbijt.
In het gemeentehuis. Van 7.45 tot 9.00 uur.

Voor meer informatie zie 
themapagina elders in deze krant.

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Geen concrete resultaten? Dan blokkade kruising!

Gesprek tussen gemeente, provincie en 
actievoerders ‘Stop ongelukken N201’
Aalsmeer - De actie rond het vei-
liger maken van de N196 bij met 
name de kruising met de Opheli-
alaan is nog in volle gang. Sterker 
nog, initiatiefnemer Bas Metzemae-
kers heeft bijval gekregen van ve-
le inwoners. Voor Bas was het vre-
selijke ongeluk op 22 juli, waar drie 
inwoners ernstig gewond zijn ge-
raakt nadat zij aangereden zijn door 
een vrachtwagen, dé druppel. En-
kele jaren geleden is zijn zoon ge-
schept door een door rood rijden-
de truck en raakte eveneens ernstig 
gewond. Zijn zoon is inmiddels ge-
lukkig weer helemaal de oude, maar 
het had ook heel anders kunnen af-
lopen. Dit realiseerde Bas zich weer 
eens na het horen van het vreselij-
ke nieuws. Tijd om de provincie fl ink 
wakker te schudden en hen te wij-
zen op deze onveilige situatie. Het 
ongeluk in juli was ook voor de ge-
meente de reden om maatregelen 
te treffen. De bosschages langs de 
N196 zijn gesnoeid, zodat vanaf de 
Ophelialaan beter zicht is op de pro-
vinciale weg. Ook zijn borden met 
kruizen geplaatst, die aangeven dat 
het hier een gevaarlijke kruising be-
treft. Knalgele borden met duidelij-

ke teksten waren misschien een be-
tere keuze geweest, maar dit kan al-
tijd nog. En de gemeente heeft een 
pleidooi gehouden bij de provincie 
en het openbaar ministerie voor het 
plaatsen van fl itspalen bij de krui-
sing. In eerste instantie gaf de pro-
vincie weinig sjoege: Er gaan geen 
maatregelingen genomen wor-
den en de stoplichten worden niet 
‘strakker’ gezet, zo werd medege-
deeld. Maar, hier namen de be-
stuurders en de initiatiefnemers van 
‘Stop ongelukken N201’ geen ge-
noegen mee. De druk werd opge-
voerd en met een vooralsnog posi-
tief eerste resultaat. Vandaag, don-
derdag 22 augustus, vindt om half 
twaalf een gesprek plaats in het ge-
meentehuis met de wethouder, de 
initiatiefnemers Bas Metzemaekers 
en Frank Klaassen en gedeputeer-
de Elisabeth Post, die verantwoor-
delijk is voor fi nanciën, wegen, ver-
keer en vervoer voor de provincie 
Noord-Holland. Als echter het ge-
sprek geen concrete resultaten op-
levert, gaat op een andere, directere 
manier om aandacht gevraagd wor-
den. “Als de overheid niet in staat 
is om naar zijn burgers te luisteren, 

zal een blokkade op de N196 bij de 
kruising met de Ophelialaan opge-
zet worden”, zo schrijven de actie-
voerders op facebook. Een roekelo-
ze actie wordt het zeker niet: “Om 
de veiligheid van de weggebruikers 
tijdens de actie te kunnen waarbor-
gen en de overlast zoveel moge-
lijk te beperken, zal er vooraf nauw 
overleg plaatsvinden met de bur-
gemeester van Aalsmeer, de politie 
en andere belanghebbenden”, laten 
Bas en Frank weten. Wordt het tijd 
om in beweging te komen of pre-
senteert de provincie maatregelen 
die het onveilige gevoel bij inmid-
dels heel veel inwoners weg zal ne-
men? In ieder geval zijn Bas en zijn 
medestanders niet van plan zich te 
laten afschepen met woorden als: 
“Straks gaat het vrachtverkeer over 
de nieuwe N201 en wordt het rusti-
ger op de burgemeester Kastelein-
weg.” Begrijpelijk, want straks is ze-
ker nog een jaar met ‘geluk’ de krui-
sing N196 met de Ophelialaan pas-
seren! Medestanders kunnen zich 
overigens nog steeds melden bij 
Bas via bas_metzemaekers@hot-
mail.com, 06-40953622 of 328794.
Door Jacqueline Kristelijn

Tuinenwedstrijd tot 28 augustus

Voortuin Oranjestraat 10 
grote hobby van Nico
Aalsmeer - Twee foto’s van de 
voortuin in de Oranjestraat 10 heeft 
mevrouw van der Maden opge-
stuurd. “Het is de grote hobby van 
mijn man Nico. Hele dagen kan hij 
in de tuin doorbrengen. De mees-
te plantjes zaait of stekt hij zelf. Een 
verrassing voor m’n man als er een 
foto van zijn tuin in de krant staat.” 

Een verrassing vond ook de redac-
tie deze prachtige en waarschijn-
lijk behoorlijk onderhoudsgevoeli-
ge rotstuin. En het leuke is dat ie-

dereen hier van kan genieten. Het is 
tot slot de voortuin. Het waard om te 
tonen aan alle lezers. Hopelijk wordt 
het niet te druk met allemaal kijkers 
in de Oranjestraat... 
De tuin van Nico van der Maden 
is de winnaar van deze week van 
de tuinenwedstrijd van de Nieuwe 
Meerbode, die volgende week voor 
het laatst is. In september worden 
de drie winnaars bekend gemaakt. 

Nico dingt nu mee naar één van de 
drie hoofdprijzen, beschikbaar ge-

steld door tuincentrum Het Oosten 
aan de Aalsmeerderweg. De drie 
mooiste tuinen worden beloond met 
waardebonnen van resp. 250, 100 
en 50 euro. Bent u ook trots op uw 
tuin en vindt u het leuk om een kijk-
je over de schutting te geven? Doe 
dan nog snel mee aan de tuinen-
wedstrijd van de Nieuwe Meerbode. 
Foto’s insturen kan tot woensdag 28 
augustus naar redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Vermeld naam en 
adres en vertel waarom de tuin bij-
zonder of apart is.

Terugblikken met thema Vroeger toen...

Zet je team met foto van 
‘vroeger’ in Praambode!
Aalsmeer - ‘Vroeger toen…’ is het 
thema van alweer de achtentwin-
tigste Aalsmeerse pramenrace. De 
verkleedrace op het water vindt elk 
jaar op de tweede zaterdag in sep-
tember plaats, dit jaar op de veer-
tiende. Ook al zeker vijfentwintig 
jaar verschijnt een week voor het 
populaire evenement de Praambo-
de met allerlei laatste nieuwtjes, de 
route, informatie, deelnemers, de 
prijzen en nog veel meer. Vroeger, 
28 jaar geleden, bedachten de Dip-
pers Henk, Henk-Jan, Peter en Jan-
Willem de pramenrace. Het viertal, 
inmiddels is overigens Cor als vijf-
de lid toegevoegd, wilde een evene-
ment organiseren als tegenhanger 
van het Aalsmeerse bloemencorso. 
Het corso reed vroeger op zaterdag-
ochtend de gemeente uit op weg 
naar Amstelveen en Amsterdam 
en Aalsmeer bleef deze dag eve-
nementloos. De Dippers bedachten 
daarop de pramenrace, geen feest 
op de weg, maar op het water voor 
alle inwoners. Na zo’n twee of drie 
jaar werd de Nieuwe Meerbode ge-
vraagd een eigen krant te maken 

voor deze heel sterk in populari-
teit stijgende race. Er werd volmon-
dig ‘ja’ gezegd en inmiddels worden 
de pramenrace en de Praambode in 
één adem genoemd. Passend bij het 
thema ‘Vroeger toen...‘ geeft de re-
dactie van de Praambode dit jaar 
teams de mogelijkheid om terug te 
blikken. Stuur een foto van je (ver-
klede) team van vorig jaar of van vijf 
of tien jaar geleden in, vertel waar-
om gekozen was voor verpleegsters, 
bekende sterren, een vliegtuig, een 
boksring, etc., uit wie het team be-
staat en misschien kan al een tip-
je van de actie van dit jaar verteld 
worden. De redactie hoopt op ve-
le foto’s, zodat een prachtige terug-
blik op ‘vroeger’ gegeven kan wor-
den. De Praambode verschijnt op 
donderdag 12 september. De krant 
wordt een week eerder opgemaakt. 
Foto’s en teksten kunnen aangele-
verd worden tot en met maandag 2 
september via redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Advertenties zijn wel-
kom via verkoopaalsmeer@meer-
bode.nl. Voor algemene informatie: 
0297-341900.

Dame bedreigt door tweetal
Aalsmeer - Maandag 19 augustus 
rond vijf uur in de middag is een 25 
jarige vrouw uit Aalsmeer op de Ui-
terweg bedreigt door twee jongens. 
De twee spraken de fi etsende dame 
aan en vroegen of ze een aansteker 
had. De vrouw pakte haar aanste-
ker en gaf deze aan de jongen. Ver-
volgens stopte de jongen de aan-
steker in zijn zak en ging dreigend 
voor haar staan. De andere jongen 
was achter haar gaan staan. De jon-
gen voor haar fi ets greep de vrouw 
bij haar hals. Met een stoot met 
haar elleboog wist de dame zich uit 
de wurggreep te bevrijden. De jon-

gen, die achter haar stond, heeft zij 
een fi kse schop gegeven. De vrouw 
is toen snel weggefi etst. Het gaat 
om twee blanke jongens, ongeveer 
17 jaar oud, 1.80 meter lang. De jon-
gen, die de vrouw bij haar hals heeft 
gegrepen, droeg een spijkerbroek, 
had een zwart leren jack aan, heeft 
een ringetje door zijn rechter wenk-
brauw en heeft in zijn nek een op-
vallende rode streep. Op zijn borst 
heeft hij een tatoeage. 
Wie meer informatie heeft, wordt 
verzocht dit te melden bij de politie 
via 0900-8844 of anoniem via 0800-
7000.
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Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- P.F. Von Sieboldlaan: Grijs-zwart gestreepte cypers ongecastreerde 

katertje. Ongeveer 2 jaar en heeft grote achterpoten.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Schildpadpoes met wit kinnetje, bef en 

sokjes voor.
- Van Cleefkade: Bruin-grijs cypers katje van 10 tot 11 maanden met 

wit befje. Heet Ziggy.

Gevonden:
- Joke Smitstraat: Kater, zwart-wit met een gekruld oor.
- Jac. P. Thijsselaan: Wit-grijs dwergkonijntje.
- Aalsmeerderweg: Zwart met witte poes (verkeerde in slechte condi-

tie), zie foto.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve zwart-witte kittens van 12 weken oud.

COLOFON

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

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en 
emotionele ondersteuning aan 
slachtoffers en betrokkenen van 
misdrijven en verkeersongevallen. 
U kunt bij ons terecht op verschil. 
spreekuren in de regio, zonder 
wachtlijst. Bel voor een afspraak 
of voor meer info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met br. M.G. van Gurp uit 
Apeldoorn en 18.30u. met ds. M. 
Hogenbirk. Gez. dienst in NGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communie viering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk eu-
charistieviering met L. Seeboldt 
mmv klein koor. 
Om 14u. Poolse dienst met Chris-
toff. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag 16u. dienst met pastor Ja-
cob Spaans. Na afloop koffie/thee.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. F. Praamsma
.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. mw. M. 
v/d Zwaag-de Haan uit Ter Aar.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. dienst olv parochianen.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarte-
weg 98. Van september tot en 
met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag in 
gebouw Seringenhorst, Parklaan. 
Van september tot en met mei.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met ds. Martijn 
Abrahamse. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en om 18.30u. 
met ds. W. de Bruin, locatie NGK.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor jeugdwerk. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst ds. R.J. Prent uit 
Amstelveen.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. E.J. Wes-
terman. Organist: J. v/d Zwaard.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. C.G. 
Graafland. Organist Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Jan Pool. Aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Zondag 
25 augustus

Niet 8, maar 16!
Aalsmeer - In het artikel vori-
ge week 15 augustus in de Nieu-
we Meerbode over het zestig jaar 
getrouwd echtpaar Piet en Luus 
de Jong-van der Schilden zijn he-
laas twee foutjes geslopen. De klein 
en achterkleinkinderen zijn gehal-
veerd! Er zijn namelijk 8 kleinkin-
deren en 8 achterkleinkinderen en 
niet, zoals geschreven, totaal 8. En 
in het artikel staaat manicurezaak 
Van der Schilden, maar dat moet 
natuurlijk manufacturezaak Van der 
Schilden zijn. Manicure heeft met 
handenverzorging te maken, terwijl 
de familie van der Schilden stoffen, 
garens, knopen, etc. verkocht. Excu-
ses namens de redactie.

Song of Joy van start
Kudelstaart - Het Interkerkelijk 
Koor Song of Joy gaat weer van 
start. Het koor bestaat uit ongeveer 
45 leden. De leiding is in handen 
van dirigent Hilbert Kamphuis. Aan 
de piano zitten bij toerbeurt Jan Sik-
kema en Jaap van Muyden. Er wor-
den allerlei christelijke liederen ge-
zongen, drie- of vierstemmig soms 
met solo partijen. Vanaf 2 septem-
ber komen de leden van Song of Joy 
weer wekelijks bij elkaar in kerkelijk 
centrum De Spil aan de Spilstraat. 
De oefenavonden zijn op dinsdag 
van 20.00 tot 22.00 uur. In de pauze 
is er gelegenheid voor een praatje 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee. Dit seizoen staan er weer 
verschillende optredens op het pro-
gramma. Op 15 september verleent 
het koor medewerking aan een oe-
cumenische dienst in de Spil in Ku-
delstaart. Aanvang 10.00 uur. Op 
15 december is er een Kerstavond-
zang in de Spil, georganiseerd door 
Song of Joy in samenwerking met 
de Commissie Erediensten van de 
Samen op weg gemeente in Ku-
delstaart. En op 24 december werkt 
het koor mee  aan de kerstavond-
dienst in Leimuiden. Zingt u ook 
graag en wilt u eens komen luiste-
ren of gewoon lekker meezingen? 
Kom dan naar één van de oefen-

avonden. Nieuwe zangers en zan-
geressen zijn hartelijk welkom. Ver-
dere informatie is e vinden op de 
site: www.songofjoy.nl. Er kan ook 
contact opgenomen worden met 
de pr-dame van het koor: Marian-
ne Zeeman via MZeeman@ziggo.nl 
of 0172-509179.

Mannen en vrouwen welkom bij 
Interkerkelijk Koor Aalsmeer
Aalsmeer - Dinsdag 27 augustus 
start het Interkerkelijk Koor Aalsmeer 
haar repetities na de zomerstop. 
Er worden vierstemmige christelij-
ke liederen ingestudeerd onder lei-
ding van André Keessen om kerk-
diensten te ondersteunen en onder 
andere om zangavonden te verzor-
gen in zorgcentra en ziekenhuizen. 
Het IKA is een gemengd koor, maar 

kan nog wel wat mannen gebruiken. 
Uiteraard zijn ook dames van harte 
welkom. Houdt u van zingen? Kom 
dan een maand gratis luisteren, pro-
beren en meezingen. Het koor repe-
teert iedere dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de Beukzaal van de 
Open Hof Kerk, ingang Sportlaan 86. 
Voor inlichtingen: Coby Kockelkorn, 
tel. 0297-321379.

Vijftig kratten voedsel na 
inzamelactie Voedselbank 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
17 augustus hield Voedselbank 
Aalsmeer een voedselinzameling 
in de winkel van Albert Heijn aan 
het Praamplein. Het was de eerste 
keer dat de Voedselbank dit hier 
in Aalsmeer organiseerde en daar-
om was iedereen benieuwd hoe het 
zou gaan. De actie verliep prima. Er 
was een prettige samenwerking met 
de medewerkers van de winkel en 
er waren veel positieve geluiden bij 
het winkelende publiek. Er kon veel 

duidelijk gemaakt worden over het 
waarom en hoe van de Voedsel-
bank. De vrijwilligers kijken ook met 
een goed gevoel terug op de dag. 
Ook de opbrengst was prachtig, ook 
al wist men niet goed wat men kon 
verwachten. Er werden maar liefst 
50 kratten voedsel ingezameld, dat 
komt overeen met ongeveer 1250 
artikelen. Voedselbank Aalsmeer 
dankt iedereen voor de medewer-
king en bijdragen! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Jubilerend toonkunstkoor 
hervat repetities
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer viert op 7 november 
haar 130 jarig bestaan met een fees-
telijk concert in de Bloemhof.  Op 27 
augustus hervat het koor de repeti-
ties voor dat concert in de Doopsge-
zinde Kerk vanaf 19.45 uur. Op het 
programma staan twee werken die 
nog niet eerder in Aalsmeer zijn uit-
gevoerd, te weten het ‘Magnificat’ 

van C.P.E. Bach, de zoon van Johann 
Sebastian, en ‘Il cantico del sole’ van 
de hand van dirigent Nico Ph. Hovi-
us. Het belooft een bijzonder concert 
te worden. Het koor wordt muzikaal 
begeleid door het Holland Symfonie 
Orkest en als solisten zullen optre-
den Caroline Stam, sopraan, Leonie 
Korff, alt, Henk Gunneman, tenor en 
Matthijs Mesdag bas.

Nu inschrijven voor nieuwe 
cursus Eerste Hulp
Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
iedereen overkomen, niet alleen bij 
de buren. Ook buitenshuis gaat er 
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Weet u wat u moet doen 
in zo’n situatie? Een nieuwe cur-
sus EHBO start op 19 september en 
wordt gegeven op donderdagavond. 
De cursus bestaat uit 13 avonden. 
De cursisten worden wegwijs ge-
maakt in het herkennen van letsels 
na een ongeval, maar ook de ken-
merken van lichamelijke aandoenin-
gen, bijvoorbeeld hartfalen, beroer-
te, suikerziekte, worden geleerd; en 
wat is dan de eerste hulp. Alle deel-
nemers krijgen een gedegen oplei-
ding inclusief reanimatie en het be-
dienen van een Automatische Exter-
ne Defibrillator (AED). Er wordt ge-
werkt met een LOTUS (landelijke or-
ganisatie tot uitbeelding van slacht-
offers). De cursus wordt in decem-

ber afgesloten met een examen. Het 
is dus mogelijk voor de kerst het 
EHBO-diploma te behalen. Als extra 
kan daarna een cursus eerste hulp 
bij kinderen gevolgd worden en een 
cursus wandelletsels. Gelangstel-
ling gewekt? Ga dan naar de web-
site www.ehboaalsmeer.nl en down-
load het inschrijfformulier of neem 
contact op met Gerie Veelenturf via 
06-49227905.

Motorkap weg!
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 15 op vrijdag 16 augustus is 
van een Yamaha buitenboordmotor 
de motorkamp gestolen. 

De kap is grijs van kleur en het be-
treft een 4 pk motor. De diefstal is 
gepleegd op de Helling.

Aanhouding 
na mishandeling

Aalsmeer - De Summerdance Party 
op het surfeiland is volgens de politie 
goed verlopen. Zo’n 3.500 bezoekers 
heeft de organisatie welkom mo-
gen heten. Er hebben zich nagenoeg 
geen ongeregeldheden plaatsgevon-
den. Er is een persoon aangehouden 
wegens mishandeling. De 28 jarige 
Aalsmeerder is meegenomen naar 
het bureau. Wel hebben agenten veel 
telefoontjes gekregen over geluids-
overlast. In de middag uit het Cen-
trum en Oost en in de avond uit Ku-
delstaart. Om stipt een uur was het 
feest ten einde en stopte de muziek.

Con Amore hervat repetities
Aalsmeer - Nu heerst nog het va-
kantiegevoel. Mooie avonden met 
zacht weer heeft Nederland gehad. 
Heerlijk om dan naar mooie muziek 
te luisteren, of naar het zingen van 
de vogels. 

Wie heeft niet zachtjes of hardop 
bekende liederen meegezongen? 
Samen zingen is echter nog mooi-
er en dat gaat binnenkort weer ge-
beuren. Het bestuur van mannen-
koor Con Amore hoopt dat ieder-
een de vakantieweken goed is door 
gekomen en verfrist zal verschijnen 

op maandag 26 augustus. Het ko-
mende seizoen is gevuld met op-
tredens en concerten waar het koor 
natuurlijk goed voor de dag wil ko-
men. Mensen luisteren graag naar 
Con Amore en dat willen de heren 
zo houden. Om deze kwaliteit te be-
houden, moet er uiteraard geoefend 
worden. En dat doen de heren we-
kelijks op de rozentribune in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Mannen, die mee willen zingen, zijn 
hartelijk welkom. Inlichtingen bij 
het secretariaat via 323847 of via de 
website www.amkconamore.nl.

Summer dance: Eén Beatles nummer?
Een paar weken geleden stonden 
de aankondigingen al langs de Ku-
delstaartseweg: Summer Dance, het 
jaarlijkse festival op het surfeiland 
zat er weer aan te komen. Ik kon 
niet wachten tot de geluiden van-
uit mijn tuin weer tot me zouden ko-
men! 
Die zoet gevoicde klanken, die over 
de Westeinder en de Hornmeer zou-
den klinken, vanaf 1 uur ‘s middags 
tot 1 uur ‘s avonds. En ik werd weer 
niet teleurgesteld, mijn hele lichaam 
reageerde op die prachtige melo-
dietjes, in mijn buik de computer-
drums en de bassen sterk in mijn zij. 
Telkens weer begon ik al bij de eer-
ste tonen die herkenbare meezin-
gers mee te neuriën, en ze zouden 

natuurlijk nog tijden in mijn hoofd 
blijven hangen. In mijn bed, dat op 
zijn poten stond te trillen, probeer-
de ik nog naar die prachtige tek-
sten te luisteren, en toen opeens 
werd om 1 uur de stekker eruit ge-
trokken, en werd het heel erg stil! 
Mijn hond keek me met een schui-
ne kop teleurgesteld aan: hij heeft 
nog drie dagen headbangend door 
het Hornmeerpark gelopen. Ik kan 
niet wachten tot volgend jaar, en 
zouden ze dan voor deze oude man 
één nummertje van The Beatles wil-
len draaien?

Jan van Veen,
Fuutlaan 5,
jan@obs.nl.

ingezonden



Muziek/Film
T/m 28 augustus:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 23 augustus:
* Zomerconcert op orgel, vleugel en 
panfluit in Open Hofkerk, Ophelia-
laan 247. Aanvang: 20u.
* Red Bull party met dj Marco in ca-
fé de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 24 augustus:
* Praam’s Partynight met dj Michael 
In café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zondag 25 augustus:
* Kirsten Thien op terras Shack, 
Schipholdijk 253b v/a 16u.
Maandag 26 augustus:
* Film ‘Intouchables’ in ‘t Baken, in-
gang Sportlaan 86. Vanaf 20u.
Zaterdag 31 augustus:
* Goud van Oud-festival in Cen-
trum met Rietveldband en dj’s Kees 
Markman, Martijn en Nista v/a 21u.

Exposities
22 t/m 24 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
Zaterdag 24 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag van 11 tot 16u.  
24 en 25 augustus:
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 

Praamplein. In Historisch centrum 
expositie 125 jaar Nieuwe Meerbo-
de.
* Watertoren, Kudelstaartseweg 
open voor publiek. Zaterdag en zon-
dag 13 tot 17u.

Diversen.
Donderdag 22 augustus:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 23 augustus:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 24 augustus:
* Taxatiedag oude boeken, bijbels en 
kaarten in bibliotheek, Marktstraat. 
Van 11.30 tot 15u.
* Waterpolotoernooi in Oosterbad, 
Jac. Takkade 1. Vanaf 13u.
Zondag 25 augustus:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2. Van 10 tot 13.30u.
* NK Beachkorfbal in The Beach, 
Oosteinderweg 247a van 14 tot 18u.
Woensdag 28 augustus:
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 31 augustus:
* Verkoopdag modelbouwers in 
Crash Museum Aalsmeerderbrug. 
Van 11 tot 16u.

Vergaderingen
Dinsdag 27 augustus:
* Info-avond over bemiddelen bij 
burenruzies in gebouw Parklaan 27 
van 19.30 tot 21u.
Woensdag 28 augustus:
* Dorpsoverleg Kudelstaart in The 
Future over jeugd. Aanvang: 20u.
Vrijdag 30 augustus:
* Bijeenkomst over toekomst van de 
zorg met ontbijt met college buiten 
voor gemeentehuis, 7.45 tot 9u. Bij 
slecht weer binnen.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

AANBIEDING:

Microfoonstatief
van € 34,95 voor

€ 29,9595

AANBIEDING:

Luidspekerstatief
van € 52,- voor

TIP:

Gevarieerd aanbod
Western-gitaren

€ 99,-vanaf€ 
TIP:

Groot assortiment
Muziek (les)boeken

€ 36,95

Kort maar krachtig was het optreden van de band Romanza Brava met onder 
andere oud-bandlid Dany Lademacher (gitaar) van Herman Broods’ Wild Ro-
mance in The Shack afgelopen vrijdag. De band trok een volle zaal met voor-
al publiek dat speciaal voor de Brood klassiekers was gekomen. En ze kre-
gen waar voor hun geld: Met het bekende nummer ‘Saturday Night’ werd het 
optreden besloten. Een tweede set kwam er niet, tot teleurstelling van nage-
noeg alle aanwezigen.

Sunny sunday met Kirsten 
Thien zondag in The Shack
Oude Meer - De Amerikaanse zan-
geres en gitariste Kirsten Thien laat 
aanstaande zondag 25 augustus 
van zich horen op het Shack-terras. 
Al velen muzikanten zijn deze Ame-
rikaanse ‘rockchick’ voorgegaan de 
afgelopen zomer. Kirsten Thien is 
gezegend met een stem als die van 
Bonnie Raitt die je soms doet den-
ken aan een jonge Aretha Fran-
klin, met de  power van Janis Jop-
lin! Een veelzijdige eerste klas zan-
geres en performer, die je het ene 
moment mee neemt naar die goeie 
oude soultijd van Memphis en het 
andere moment knalt de rock uit de 
speakers! Kortom; een zomers en 
warm zonnetje, koud biertje/drank-
je, live muziek van Kirsten Thien op 
het gezellige terras aan het water, 
dat zijn de ingrediënten voor weer 
een heerlijke sunny sunday Shack 
afternoon in Oude Meer. Dit gaat 
wederom een bijzonder gezellige 

zondagmiddag worden. The Shack 
is geopend op vrijdag 23 augustus 
van 15.00 tot 21.00 uur en Kirsten 
Thien begint zondag 25 augustus 
om 16.00 uur. Entree is gratis. Voor 
alle info en openingsdagen/tijden: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b.   
 

Jubileumfeest: 25 jaar in artiestenvak

Wolter Kroes voor tiende 
maal in feesttent Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de 10e maal in 
de feesttent Aalsmeer en zaterdag 
14 september 25 jaar in het arties-
tenvak: Wolter Kroes. De zanger 
(42) heeft zich de afgelopen twin-
tig jaar getransformeerd van vro-
lijk fuifnummer tot rasvertolker van 
het Nederlandstalige levenslied 
met een eigen popsound. Met een 
nieuw album, een concert in de Hei-
neken Music Hall twee jaar geleden, 
een nieuwe theatertour vorig jaar en 
verse dromen voor de toekomst kan 
niemand meer om hem heen. Zijn 
nieuwe album Tussen jou en mij, dat 
23 september verschijnt, heeft lang 
op zich laten wachten - maar liefst 
ruim drie jaar. “Het was een inten-
sieve zoektocht naar mooie num-
mers die heel dicht bij me liggen”, 
verklaart Kroes, die daarin heel kri-
tisch is geweest. “Ik wilde me in elk 
nummer kunnen inleven.” Als een 
rode draad door het album lopen 
Wolters eigen levenservaringen. Het 
verlies van dierbaren, de breuk met 
de moeder van twee van zijn kinde-
ren, maar ook: het gezinsgeluk van 
nu, de liefde en geluk. Kroes stopt 
met het nieuwe album uit het hoek-
je van smartlappen. In plaats daar-
van heeft zijn repertoire zich ver-
breed tot ‘volkse popnummers’ met 
inhoud. “Dit is muziek waarbij ik 100 
procent mezelf kan zijn.” Wat valt er 
nog meer te wensen voor één van 
de meest geboekte performers van 
ons land? “Een stadionconcert. Dat 
is mijn droom.”

Viva Hollandia
Het grote publiek leerde Wolter 
kennen met de doorbreekhit ‘Laat 
me los’ en het ondeugende ‘Ik heb 
de hele nacht liggen dromen’ is 
zijn eerste nummer 1-klapper. ‘Vi-
va Hollandia’ en de zomerse mee-
zinger ‘Sjalalala’ scoorden even-
eens hoog. Maar de laatste paar 
jaar komt ook de andere kant van 
Wolter meer en meer onder de aan-
dacht te staan. “Ik ben méér dan al-

leen die ‘feestzanger’. Mijn liefde ligt 
ook bij de ballads en kleine, intieme 
liedjes die mensen raken en ontroe-
ren.” Daarin is hij ook gegroeid. “Ik 
heb de onrust van me afgeschud. 
Terwijl ik nog steeds graag dat knal-
feest neerzet, want dat hoort er ge-
woon bij. Maar ik ben nu veel meer 
een allround artiest dan tien jaar ge-
leden. Mijn stem is krachtiger en ik 
weet binnen drie tellen wat het pu-
bliek wil.” Daarbij kan hij bouwen op 
een eigen repertoire van meer dan 
honderd liedjes. Zijn vroegere num-
mers zijn nog altijd up to date. “Toen 
ik bekend werd, is het publiek de 
nummers opnieuw gaan ontdekken. 
Soms jaren nadat ze opgenomen 
waren. Daardoor heb ik zo’n onge-
looflijk groot en vooral breed pu-
bliek”, besluit de symphatieke zan-
ger. Zaterdag 14 september zal Wol-
ter Kroes met zijn Aalsmeerse fans 
zijn 25 jarig jubileum vieren in de 
feesttent op het Praamplein. Kaar-
ten voor dit feest met eveneens op-
tredens van Vinzzent en Henk Dis-
sel en muziek van DJ Joost kosten 
in de voorverkoop 12,50 euro. Indien 
nog voorradig aan de tent 17 euro 
per stuk. Kom mee feesten met Wol-
ter en bestel snel kaarten via www.
feestweek.nl. 

Gerard Joling en Vengaboys
De feestweek worddt gehouden van 
8 tot en met 14 september en trak-
teert op woensdag 11 september 
op een gezellige bandjes met Al-
most Famous en Goet Foud, op don-
derdag de 12e op een 100 procent 
Aalsmeer avond met onder andere 
Gerard Joling, Sasja Brouwers en DJ 
Kees Markman en vrijdagavond 13 
september een gezellig dansfeest 
met de Vengaboys en onder ande-
re optredens van Raffaela en Niel-
son. Kaarten voor de donderdag en 
de vrijdag kosten in de voorverkoop 
17,50 per stuk. Aan de tent wordt 20 
euro toegang gevraagd. Snel bestel-
len is een aanrader, vol is vol. 

Zaterdag en zondag familiefilms
The Moral Instruments: City 
of Bones in Crown Cinema
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
22 augustus, gaat in Crown Cine-
ma de actiefilm ´The Mortal Instru-
ments: City of Bones’ in première. 
Clary Fray (Lily Collins) is een dood-
gewoon meisje uit New York, totdat 
ze midden in een club getuige is van 
een moord die gepleegd wordt door 
een groep jongeren. Tot haar grote 
frustratie lijkt zij de enige te zijn die 
het ziet. De jongeren die de moord 
gepleegd hebben, blijken schaduw-
jagers te zijn; strijders die hun leven 
geven in de strijd tegen demonen. 
Clary komt er al snel achter waar-
om zij de enige is die de schaduwja-
gers kan zien; ze blijkt één van hen 
te zijn… De film draait is vanavond 
en zondag te zien vanaf 20.45 uur. 
Vrijdag en zaterdag wordt deze 130 
minuten durende actiefilm vertoond 

vanaf 21.30 uur. Zaterdag en zondag 
ook in de middag, vanaf 16.00 uur. 
Maandag en woensdag gaat in de 
filmzaal van Crown Cinema het licht 
uit voor ‘City of Bones’ vanaf 20.00 
uur. Ook deze week in de bioscoop 
aan de Van Cleeffkade: Op donder-
dag en vrijdag ‘Smurfen 2’ om 16.00 
uur, donderdag ‘Crown Ups 2’ om 
18.45 uur en vrijdag ‘The Lone Ran-
ger’ om 18.45 uur. Zaterdag en zon-
dag trakteert Crown Cinema op een 
variatie aan films voor alle leeftijden. 
Te starten om 11.45 uur met ‘Ver-
schrikkelijke Ikke 2’, om 14.00 uur de 
‘Smurfen 2’, zaterdag om 18.45 uur 
‘The Lone Ranger’ en zondag om 
18.45 uur Crown Ups2’. Kaarten zijn 
reserveren via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl. Voor het volledige 
programma: www.crowncinema.nl. 

Vrijdag en zaterdag in de Praam
Begin ‘t weekend energiek 
met Red Bull Energy Party
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 16 
augustus is de eerste Flugel Flirt 
Night van het jaar gehouden in 
danscafé de Praam in de Zijdstraat! 
DJ Henkie heeft er een flink feest 
van weten te maken! En er is be-
hoorlijk geflirt. Ondanks de slechte 
weersvoorspelling in de avond za-
terdag, is de afterparty van de Sum-
mer Dance waanzinnig goed verlo-
pen in danscafé de Praam! DJ Nista 
heeft er met zijn line-up een spette-
rende avond van gemaakt. Kom ook 
eens naar de vrijdagmiddagborrel. 
Kom langs om samen het week-
end in te luiden! Gastheer voor de-
ze middag is Peter! De Praam begint 
overigens met een boost aan ener-
gie het weekend met vrijdag 23 au-
gustus vanaf 22.00 uur een Red Bull 
Energy Party met DJ Marco. Kom 

gezellig langs en laat je gaan op 
de dansvloer! Zaterdag 24 augus-
tus vanaf 22.00 uur draait DJ Mi-
chael tijdens de inmiddels bij ve-
len bekende Praam’s Partynight. Als 
het mooie weer zijn best blijft doen 
is het terras van de Praam, achter 
met uitzicht op het Praamplein, dit 
weekend weer gewoon geopend. 
Kom eens langs voor een kleine ver-
snapering en een drankje!

Step by Step
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar voor het jaarlijkse Step by 
Step event op 28 september! Schrijf 
je nog gauw in via stepbystep-
aalsmeer@hotmail.com en ’like’ de 
Praam meteen op de facebookpagi-
na om op de hoogte te blijven van 
alle informatie!

Door extra voorstelling nog kaarten
Grote belangstelling voor 
nostalgisch filmfestival
Aalsmeer - Ook dit jaar is de be-
langstelling voor het nostalgisch 
filmfestival, dat op dinsdag 10 sep-
tember in de feesttent op het Praam-
plein wordt gehouden, weer groot. 
Nadat vorige week donderdag de 
kaartverkoop van start ging, zijn al 
meer dan vijfhonderd plaatsbewij-
zen verkocht. Dankzij het feit dat 
dit jaar niet alleen een avond- (aan-
vang 20.00 uur) maar ook een mid-
dagvoorstelling (aanvang 14.00 uur) 
wordt gehouden, zijn nog kaarten à 
5 euro te koop bij Bruna in de Zijd-
straat. Voor slechts vijf euro krijgt 
men een twee en een half uur du-
rend programma aangeboden, met 
films over Aalsmeer tussen de twin-
tig en tachtig jaar oud. De oudste 
dateert uit de beginjaren dertig met 
opnamen van Aalsmeer als bloe-
mendorp. Schitterende beelden van 
drukte in en rond Bloemenlust, plus 
het bezoek van Koningin Wilhelmi-
na en Prins Hendrik aan deze veiling 
in Oost. Eveneens uit de dertiger ja-
ren een film van het Witte Kruis, on-
der anderen van de activiteiten in 
en rond het ‘Kruisgebouw’ op de 
hoek Ophelialaan met de Hortensi-
alaan. Maar ook sfeervolle beelden 
van een verpleegster die per fiets 
huisbezoeken aflegt aan patiënten 
in alle hoeken van Aalsmeer en een 
ziekenvervoer per praam door de 
Buurtsloot begeleid. Unieke films 
zijn die van de bevrijdingsfeesten 
in Aalsmeer (1945) en – in kleur – 
van het Molenpad in 1958, dat vijf-
tig jaar geleden door de bouw van 
het huidige gemeentehuis geheel 
van de kaart is verdwenen. Kleurrij-
ke beelden ook uit 1981 van de Ko-
ninginnedagoptocht van leerlingen 
van de Elthetoschool naar ‘Rust-
oord’. Bijzonder is de film van de 
aankomst van Sinterklaas per schip 
bij de Van Cleeffkade en zijn bezoek 
aan de kleuterschool van de Colum-
biaschool in Zuid (1958-1959). Nos-

talgische beelden van het Farre-
gat (Aalsmeer-Oost) zijn te zien in 
een film van Motorclub Aalsmeer-
Oost (MCA) uit 1953-1954 en van 
het Bloemencorso in 1956, inclusief 
de opbouwnacht in de CAV en de 
rondrit door het Olympisch Stadi-
on. Winterse beelden ontbreken ook 
niet, zoals uit de strenge winter van 
1963, met onder meer schaatsen in 
en rond de zwembaden VIBA en 
Blauwe Beugel, ijsbrekers die vast 
zitten in de Ringvaart, Hartelust die 
met zijn Volkswagenbusje een tocht 
over de Ringvaart maakt en Mille-
naar die kolen vervoert over het ijs 
naar kweker Reurenkas. Van oude-
re datum (1941) zijn de opnamen 
van een bus van Maarse en Kroon 
die in de Ophelialaan uit de sneeuw 
wordt losgetrokken en ‘schoonrij-
den’ op de landijsbaan in het Serin-
genpark. Een vrolijke film is die van 
de Kermisfeesten in Oost in 1952, 
waarin de leerlingen van de Open-
bare Lagere School aan de Oostein-
derweg, onder leiding van meester 
Buisma, een grote rol spelen. Maar 
ook touwtrekken tussen teams van 
bedrijven onder leiding van Arie van 
Leeuwen. Toen in 1983 het 850-ja-
rig bestaan werd gevierd, vond in 
De Oude Veiling een feestelijk op-
treden plaats van onder meer het 
Cocktail Trio en Mieke Telkamp. 
Daarvan maakte de NCRV twee te-
levisieprogramma’s, waarvan op 
het nostalgisch filmfestival een sa-
menvatting is te zien. Vele beken-
de Aalsmeerders komen zingend 
en meeklappend in beeld. Het eni-
ge verschil tussen het middag en 
avondprogramma is dat ’s middags 
een film van het 10-jarig bestaan 
van de VBA met Prins Claus in 1981 
wordt vertoond, terwijl hiervoor in 
de plaats ’s avonds een film van de 
Pramenrace in de jaren 1991-1995 
(toen nog door de Dippers georga-
niseerd) zal worden gedraaid.  

Film ‘Intouchables’ in Baken
Aalsmeer - Op maandag 26 au-
gustus wordt in de Open Hof Kerk 
de film ‘Intouchables’ vertoond. Een 
Franse film uit 2011 naar het op fei-
ten gebaseerde verhaal van een ge-
heel verlamd aristocraat Philippe 
en Driss, een jonge delinquent uit 
de banlieue van Parijs. Driss wordt 
aangenomen als verzorger voor Phi-
lippe. Hij maakt indruk op Philip-
pe door zijn benadering naar hem 
toe, hij behandelt hem niet als zie-
lige zieke man, maar als persoon. 
De twee mannen groeien naar el-
kaar toe en een hechte vriendschap 
ontstaat. Kennis wordt gemaakt met 

twee totaal verschillende werelden. 
‘Intouchables’, de onaanraakbaren, 
de waardelozen die worden gedis-
crimineerd en buitengesloten om 
hun huidskleur, sociale afkomst, be-
perking of handicap. De onaanraak-
baren in de film slagen erin de voor-
oordelen die ze over zichzelf en over 
elkaar hebben van zich af te schud-
den door hun vriendschap. Deze 
humoristische film bezorgt een lach 
en een traan en is het zeker waard 
om bekeken te worden. Neem ge-
rust iemand mee. Aanvang: 20.00 
uur in het Baken, ingang Sportlaan 
86. De toegang gratis!

Zonnige All American Day
Burgerveen - De jaarlijkse All Ame-
rican Day bij café Ruimzicht (ofwel 
Rooie Kees) kende opnieuw een 
mega-belangstelling. Vol stond het 
voor het café en het podium aan de 
Leimuiderdijk. De weergoden waren 
ook goed gezind. Het was een stra-
lende middag. Het publiek, van al-
le leeftijden, genoot van de optre-
dens van Blood, Sweat en Kiers met 
saxofonist Wouter Kiers, drummer 
Maarten Kruijswijk en de Aalsmeer-
se muzikanten Ab Hansen (bas) en  
Chris Clemens (gitaar). En nage-
noeg gelijk na de eerste noten van 

Mr. Boogie Woogie & the Firesweep 
Bluesband met de bekende pianist 
en zanger Eric-Jan Overbeek werd 
er gedanst. Terug gekeken wordt op 
een gezellig muziekvol feestje rond 
het opblaas-vrijheidsbeeld aan de 
Ringvaart. 
Voorbij varende bootjesmensen 
konden de muziek overigens ook 
wel waarderen. Nagenoeg ge-
lijk werden bij het passeren van de 
American Day-locatie dansbewe-
gingen gemaakt en sommigen vaar-
den een extra rondje om extra te ge-
nieten!
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Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

eVenementenVergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening zijn de vergunningen verleend voor:
- Cultureel feest Ganesh Utsav, Catharina-Amalialaan 66 op 

14 september 2013 van 16.00-22.00 uur;
- Sinterklaasintocht in Aalsmeer Dorp op 16 november 2013 

van 13.30 – 16.00 uur;
- De 20ste Grote Prijs van Aalsmeer, Surfeiland op 6 oktober 

2013 van 10.00-19.00 uur;
Datum verzending vergunning 20 augustus 2013

Besluit mandaat klachtenregeling, interne 
klachtenregeling en klachtenregeling 
omgeVingsdienst noordzeekanaalgeBied

Op 26 juni 2013 is de Interne Klachtenregeling Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur, evenals het besluit mandaat klachtenregeling en 
de klachtenregeling omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
2013.

wet algemene Bepalingen omgeVingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg thv 211/Machineweg, het vervangen van 

een brug;
- Marconistraat 18, het kamergewijs verhuren van de wo-

ning;
- Oosteinderweg 517, het vergroten van de woning aan de 

zij- en achterkant;
- Ringvaartzijde 49, het kappen van een boom;
- Vlinderweg thv 160-208, het plaatsen van 4 bruggen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 146, het slopen van een schuur;
- Aalsmeerderweg thv 211/Machineweg, het slopen van een 

brug;
- Dreef 5 het melden van brandveilig gebruik.

rectificatie

Op 1 augustus 2013 is gepubliceerd een aanvraag omge-
vingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de 
Vlinderweg bouwkavel 20 t.h.v. nummer 250. dit moet zijn 
Vlinderweg bouwkavel 20.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Citroenvlinderstraat 14, het plaatsen van een dakkapel 

(verzonden 20 augustus 2013);
- Drie Kolommenplein 1, het inrichten van een bouwplaats 

(verzonden 19 augustus 2013);
- Drie Kolommenplein 1 het wijzigen van het voormalig ge-

meentehuis naar medisch centrum, (verzonden 19 augus-
tus 2013);

- Oosteinderweg 439, het kappen van een boom (verzonden 
19 augustus 2013);

- Perronzijde 27, het vergroten van de woning, (verzonden 
20 augustus 2013);

- Uiterweg 109, het renoveren van een bedrijfsruimte (ver-
zonden 20 augustus 2013).

kennisgeVing ontwerp Beschikking, wet 
algemene Bepalingen omgeVingsrecht, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- A.H. Blaauwstraat, het tijdelijk plaatsen van een buffer-

voorziening;
- Herenweg 34ws1, het dempen van water ter plaatse van 

de voormalige ligplaats;
- Middenweg, het aanleggen van een weg (wegvak tussen 

N201 en Machineweg);
- Oosteinderweg 552, het bouwen van een woning;
- Uiterweg 158, het wijzigen van de bestemming van de 

percelen achter de woning Uiterweg 158.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van vrijdag 23 augustus 2013 ge-
durende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de 
gemeente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken 

officiële mededelingen
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gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden Balie Bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken Burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.

voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen. Gedurende deze 
termijn kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling 
zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. 
De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester 
en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 
AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling ruimte-
lijke ordeningen en vergunningen via tel. 020-5404911.

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Uiterweg 266, het slopen van kassen en het verwijderen 
van asbest;

- Uiterweg 266,  het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Vastgesteld Bestemmingsplan “schinkelpolder” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 juli 
2013 het bestemmingsplan “Schinkelpolder” gewijzigd heeft 
vastgesteld.

plangebied
Het plangebied is globaal gelegen tussen de Ringvaart van 
de Haarlemmermeer, de Bosrandweg, de Oosteinderweg en de 
Mr. Jac. Takkade. De lintbebouwing aan de zuidzijde van de 
Oosteinderweg behoort ook tot het plangebied.

inhoud plan
De beleidsmatige doelstelling van het bestemmingsplan is 
de bescherming van het noordelijke deel van het plange-
bied (Schinkelbos) als natuurlijk- en ecologisch waardevol 
gebied, alsmede het beperkt mogelijk maken van extensieve 
dagrecreatie, zonder dat eerdergenoemde waarden worden 
aangetast. 

Daarnaast is het plan gericht op de bescherming van het cen-
trale deel van het plangebied als gemengd (glas)tuinbouw-
gebied, zonder daarmee de ontwikkeling van zuivere glas-
tuinbouw op de langere termijn onmogelijk te maken. Het 
zuidelijk deel wordt beschermd als lintbebouwing, waarbij de 
bestaande functiemenging van wonen en bedrijvigheid waar 
mogelijk wordt ontvlochten. Voor percelen die onvoldoende 
geschikt zijn voor de glastuinbouw worden enkele nieuwe 
mogelijkheden gecreëerd die recht doen aan de ligging en 
geschiedenis van het gebied.

wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij vaststelling verschillende wijzi-
gingen in het bestemmingsplan aangebracht. De wijzigingen 
hebben een uiteenlopend karakter en hebben betrekking op 
de planverbeelding, de planregels en de toelichting. De wij-
zigingen vloeien gedeeltelijk voort uit de beoordeling van 
de ingebrachte zienswijzen. Daarnaast zijn er ook een aantal 
ambtshalve wijzigingen aangebracht.

Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen 
naar de stukken die ter inzage liggen.

reactieve aanwijzing
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij besluit 
van 14 augustus 2013 besloten om voor het bestemmings-
plan “Schinkelpolder” een reactieve aanwijzing te geven als 
bedoeld in artikel 3.8, lid 6 van de Wro. De aanwijzing heeft 
tot gevolg dat het volgende artikel van de regels geen deel 
blijft uitmaken van het door de raad vastgestelde bestem-
mingsplan, en derhalve niet in werking treedt:

- Artikel 3 Agrarisch - Tuinbouw, onderdeel 3.1, sub b. van 
de planregels.

Volgens de motivering van het besluit heeft deze regel be-
trekking op de bij de genoemde bestemming aanwezige be-
drijfswoningen, voor zover het betreft de percelen Rietwij-
keroordweg  8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 30, 58 en 64  en 
Noordpolderweg 3.

De aanwijzing is te raadplegen via de website www.ruimtelij-
keplannen.nl en is eenvoudig te vinden met de identificatie-
code: NL.IMRO.9927.RASCHINKEL20130813-0001.

ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan bestaat uit een planver-
beelding, regels en gaat vergezeld van een toelichting. Het 
digitale bestemmingsplan “Schinkelpolder” is raadpleegbaar 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatiecode: 
NL.IMRO.0358.BPSchinkelpolder-VA01).

U kunt er ook voor kiezen om de papieren versie van het 
bestemmingsplan in te zien. Het plan ligt in de periode van 
23 augustus 2013 tot en met 3 oktober 2013 tezamen met 
de bijbehorende stukken, het vaststellingsbesluit en de reac-
tieve aanwijzing ter inzage bij de balie Burgerzaken op het 
gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openings-
tijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 
8.30 uur tot 20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de 
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het 
plan en de bijbehorende stukken zijn ook als pdf-bestand 
beschikbaar gesteld via www.aalsmeer.nl. 

Beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening 
kan met ingang van 23 augustus 2013 gedurende zes we-
ken tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmings-

plan, met uitzondering van de delen die onder de reactieve 
aanwijzing vallen, beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS), postbus 
20019, 2500 EA, Den Haag door: 
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 

hebben gebracht bij de gemeenteraad over de ontwerp-
plannen;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over de 
ontwerpplannen bij de gemeenteraad naar voren hebben 
gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de 
gemeenteraad te wenden;

- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeen-
teraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde be-
stemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestem-
mingsplan.

Beroep reactieve aanwijzing
Tevens kan een belanghebbende met ingang van 23 augustus 
2013 gedurende zes weken op grond van artikel 8.2 van de 
Wet ruimtelijke ordening rechtstreeks beroep instellen tegen 
de reactieve aanwijzing van 14 augustus 2013 van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

Vereisten beroepschrift
Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) 
van het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Een beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van 
een beroepschrift kan tegelijkertijd ook de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ver-
zoeken, een voorlopige voorziening te treffen. De voorzitter 
kan dit doen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Het besluit treedt dan niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist. Een verzoek om voorlo-
pige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift. Ook als u een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indient, moet u griffierecht betalen.

inwerkingtreding
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening treden de beslui-
ten tot vaststelling, met uitzondering van de gedeelten die 
onder de reactieve aanwijzing vallen, en het aanwijzings-
besluit in werking op de dag na de dag waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn ook een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de 
werking van het betreffende besluit opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

wet geluidhinder

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt gedurende 6 weken na de dag van publicatie, tijdens 
de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7. Als 
u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en donder-
dagen tussen 8.30-14.00 uur. Een afspraak maken kan via 
tel. 0297-387575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is 
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het 
bouwen van een woning, op het perceel Oosteinderweg 552.

ter inzage

t/m 16-08 Boomgaard 32, het aanleggen van een uitrit 
(verzonden 5 juli)

t/m 05-09 bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’ 
met de bijbehorende stukken gedurende 6 we-
ken voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 ju-
li tot en met donderdag 5 september 2013

t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een wo-
ning

t/m 26-09 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats

t/m 03-10 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder” 
t/m 04-10 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van 

een buffervoorziening); Herenweg 34ws1 (het 
dempen van water ter plaatse van de voorma-
lige ligplaats); Middenweg (het aanleggen van 
een weg (wegvak tussen N201 en Machine-
weg)); Oosteinderweg 552 (het bouwen van een 
woning); Uiterweg 158 (het wijzigen van de be-
stemming van de percelen achter de woning Ui-
terweg 158)

t/m 03-10 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere 
waarden in het kader van wet Geluidhinder)
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Start Popkoor Soundsation 
Aalsmeer - Aanstaande dinsdag 
27 augustus starten vanaf 20.15 
uur weer de repetities van popkoor 
Soundsation in de bovenzaal van de 
Oude Veiling. De leden van popkoor 
Soundsation gaan gauw hun kelen 
smeren, want op 15 september staat 
het eerste optreden op de agen-
da tijdens het korenlint in Haarlem. 

Zijn er nog mannen die het leuk lij-
ken om in een popkoor te zingen, 
maar nog niet de stap hebben dur-
ven zetten. Zet dan nu de stap en 
kom een keer gezellig langs om de 
luisteren of om meteen een paar no-
ten mee te zingen, alvast van harte 
welkom. Voor meer informatie www.
soundsationaalsmeer.nl.

Uitreiking prijzen Amazing Amateurs
Eerste plaats voor ‘Huis in de 
regen’ van Evert van Tilburg
Aalsmeer - Aalsmeerders schilde-
ren graag, zo blijkt uit de vele in-
zendingen voor Amazing Amateurs 
2013. Maar liefst 125 werken kreeg 
de vakjury ter beoordeling voor-
gelegd. Zondagmiddag 19 augus-
tus las Annefie van Itterzon het ju-
ryrapport voor en vond de feestelij-
ke prijsuitreiking plaats in het Ou-
de Raadhuis in de Dorppstraat. Ook 
de bezoekers konden stemmen op 
een favoriet werk. De publieksprijs 
2013 ging naar Gerard Zelen voor 
zijn aquarel van een opvliegende 
zwaan met de titel ‘KLM’. Ook de 
schilderijen van Jaqueline Bakker 
en Nel Bruinsma zijn geliefd bij het 
publiek!  Abel van Dam kreeg voor 
zijn ‘Napoleon on Ice’ een eervolle 
vermelding. “Door het gebruik van 
oude verbanden uit zijn jeugd, weet 
de schilder zijn afbeelding een extra 
dimensie te geven. De gelaagdheid 
van het verband en de marcherende 
soldaten in begin 19e eeuwse uni-
formen, geven de kijker veel associ-
aties. Mannen zonder duidelijk ge-
zicht in dezelfde uniformen, geven 
het beeld van een heldhaftige groep 
mannen. Ook het beeld dat de sol-
daten, opgebouwd van verf en ver-

band, naar het slagveld lopen of er 
vandaan komen geeft een prachti-
ge lading”, aldus de jury. Ook Gerard 
Zelen kreeg een eervolle vermel-
ding voor zijn schilderij ‘Amsterdam’. 
“Hier zien we een geheel eigen in-
terpretatie van de stad Amsterdam! 
Een grafisch sterk en kleurrijk werk 
in een mooie verfbehandeling.” Vol-
gens de jury beheerst Gerard Zelen 
vele stijlen en technieken, maar is 
dit de weg die hij zou moeten vol-
gen. Een eervolle vermelding te-
vens voor Marjon Woelders voor 
landschap zonder titel. “Dit schilde-
rij straalt op een bijzondere manier 
rust uit, door het ritme van de bo-
men en het mystieke kleurgebruik. 
Links en rechts blauw groen tinten 
in een klassieke ordening die de 
suggestie van diepte geven. 

De opbouw kleurkeuze en transpa-
rantie zorgen samen voor een hel-
derheid”, aldus de jury. Jacqueline 
Bakker kreeg voor haar schets ‘Oud 
maar Happy” eveneens een eervolle 
vermelding. “Een liefdevolle schets 
van de mens in een verre cultuur. Zij 
schept een beeld van liefde en war-
me emoties die je doorgaans ziet bij 

jonge mensen”, verwoordde de jury 
de schets. Loes van de Poel is met 
een eervolle vermelding beloond 
voor ‘De stal’..“Hier voel en ruik je de 
atmosfeer van het boerenleven. Bij-
zonder gebruik van kleur en licht, 
vooral het blauw op de koeien. Er 
hangt een vredige sfeer “, aldus de 
jury. Michel Ceelen kreeg voor zijn 
foto’s ‘Treinstelplaats Monceau’ en 
‘Fort Chartreuse’ een eervolle ver-
melding. 
De jury heeft zich lang over de zorg-
vuldig opgebouwde foto’s gebogen. 
“Hier is te zien dat de fotograaf ge-
zocht heeft naar nieuwe onbestem-
de onderwerpen. De foto’s geven 
verlatenheid weer en een vreemd 
contrast tussen binnen en buiten. 
Foto’s als deze zijn raadsels, wat is 
er gebeurd met de resten van het 
behang?”, vraagt de jury zich af. De 
eerste prijs is uitgereikt aan Evert 
van Tilburg voor zijn schilderij ‘Huis 
in de regen’. De vakjury was het hier 
snel en unaniem over eens: Het 

schilderij verdient de eerste prijs. 
“Een eenvoudig huis met een heel 
eigen sfeer, een soort eenzaam-
heid waar een verhaal achter schuil 
gaat. Dit schilderij gaat over de ziel 
van dit huis, wie wonen er, hoe lang 
staat het er al, staat het onder wa-
ter? Het is vanuit het hart geschil-
derd, de beleving beklijft. De tech-
niek is spannend, verrassend omdat 
de schilder ook kleine realistische 
stillevens schildert en die techniek 
beheerst!” Dat gemeentelijke sub-
sidie goed besteed is aan projec-
ten waar een ieder, zonder ballota-
ge kan exposeren op een prachtige, 
historische locatie werd wel duide-
lijk. Na afloop van de prijsuitreiking 
bleek het Raadhuis een bijzonde-
re ontmoetingsplaats voor vele en-
thousiaste deelnemers. Alle ama-
teurs verlieten het pand met een 
deelname formulier voor Amazing 
Amateurs in 2014! Want een derde 
editie gaat er, als het aan Annefie 
van Itterzon ligt, zeker komen!

Ingelast concert groot succes!
Aalsmeer - En weer lukte het Pie-
ter Groenveld om afgelopen zondag 
18 augustus de band Oh My Darling 
voor de derde maal naar Aalsmeer 
te halen. Hoewel de zomerstop nog 
niet is afgelopen en het weer stralend 
was, zat de bovenzaal van de Oude 
Veiling mudjevol. Het zal zeker geen 
straf zijn om zulke leuke dames een 
paar dagen onderdak te mogen bie-
den. Je moet het natuurlijk wel doen 
en dat heeft Pieter. Hij is een geroemd 
gastheer dat blijkt telkens weer bij ie-
der optreden dat hij organiseert. De 
optredende muzikanten zijn terecht 
dol op hem. Een echte mecenas voor 
de muziek en de muzikanten waaraan 
hij zijn hart verpand heeft. Schrijnend 
mooie klanken en opzwepende vro-
lijkheid kenmerkt het kwartet Oh My 
Darling dat voor een deel uit Schot-
land en Canada afkomstig is en Frans 
Canadese en Amerikaanse volksmu-
ziek ten gehore brengt. Iedere uitge-
voerde song heeft een eigen kleur-
klank. De teksten kennen een sobe-

re schoonheid, herkenbaar alsof het 
gaat om een universele taal. Iede-
re grootmoeder zal wensen zo be-
zongen te worden door haar jongste 
kleinkind en de pijn voelen wanneer 
het gaat over een niet beantwoord-
de liefde, juist omdat het zo recht uit 
het hart komt. Het kwartet verklank-
te een fontein op zo een manier dat 
je het bij wijze van spreken in de zaal 
hoorde klateren. Niet alleen hun zang 
is indrukwekkend, maar ook de in-
strumentale performance is een feest 
om naar te luisteren, een waar hoog-
standje en terecht internationaal ge-
roemd. In een van de liedjes kwamen 
de woorden ‘ Remember me’ voor. Va-
nessa Kuzina (gitaar, leadzang), Ma-
rie-Josee Dandenau (een geweldige 
bassiste), Allison Groot (banjo en vo-
calen) en Hannah Read (viool voca-
len) hoeven niet bang te zijn vergeten 
te worden, want hun optreden liet een 
diepe indruk achter.

Janna van Zon

Sla nu de spijker op zijn kop 
voor behoud Oude Raadhuis!
Aalsmeer -  “Nog even, als straks 
alle kunstwerken weer mee naar 
huis zijn genomen, dan blijven er al-
leen nog in het Oude Raadhuis, le-
ge en kale muren achter. De spijker 
in de muur, zal als het aan de plaat-
selijke politiek ligt, met al zijn bezui-
nigingswoede , straks overbodig zijn 
geworden voor de kunst hier in het 
Oude Raadhuis. Steeds meer musea 
moeten noodgedwongen hun deu-
ren sluiten voor het publiek en de 
kunst. Zo als het er nu uit ziet, zal 
ook het Oude Raadhuis er aan moe-
ten geloven in 2015. Elk leegstaand 
museum is gedoemd om tot een 
mausoleum te geworden voor dode 
kunst: Ademend de sfeer van een 
graftombe, die onherroepelijk lijdt 
tot de vernietiging en teloorgang 
van onze beschaving. Kunst is van-
af ons prille bestaan als mens, al-
tijd al een belangrijk onderdeel van 
onze cultuur geweest. Terwijl holbe-
woners hun beschaving neer kerfde 
in de wanden van hun grotten, ou-
de Meesters hun prachtigste wer-
ken nalieten, zo hebben wij als kun-
stenaars de afgelopen weken la-
ten zien wat onze beschaving nog 
steeds kan voort brengen. Maar he-
laas hangt de guillotine boven de 
kunst en uiteindelijk ook boven on-
ze beschaving. Snel en pijnloos zal 
de onthoofding volgens de cultuur-
barbaren onder ons zijn. Alles moet 
ten kosten van verzakelijking ver-
dwijnen of versoberen: De mooiste 
orkesten, de beste toneelgroepen, 
en de schitterendste theaters en 
musea zullen moeten stoppen. Ze 
hebben in de politiek er geen stui-
ver meer voor over. Dit is wat er in 
onze beschaving, straks en eigen-
lijk nu al, ook in ons eigen Aalsmeer 
gaat, gebeuren met de kunst, als het 
aan de politiek ligt: Een overbodige 
spijker aan een lege muur! Wij als 
Amazing Amateur kunstenaars, wil-
len hier nu een statement maken 
naar de plaatselijke politiek, hier in 

Aalsmeer. De kunst in en voor het 
Oude Raadhuis moet voor ieder-
een behouden blijven, zeker voor de 
kinderen hier op zolder. Maar liefst 
1500 kinderen komen hier jaarlijks 
af op de door Annefie van Itterzon 
gegeven kunstkijkles, hier in het 
Oude Raadhuis. De jeugd bepaalt 
hiermee, de toekomstige bescha-
ving! Kunstwerken kunnen ons le-
ven beter maken, deels omdat we 
emoties herkennen, en deels om-
dat we opnieuw in aanraking ko-
men met emoties die we verloren 
waren. We moeten zo vaak sterk 
zijn dat we steeds slechter worden 
in zacht en aardig. De kunst wordt 
hard geraakt door vele bezuinigin-
gen. Maar meer nog door de toon 
waarop er over de kunst wordt ge-
sproken. Opnieuw staat het nut van 
de kunst volop ter discussie. Maar 
hoe benoem je het wezen, de ech-
te waarde van de kunst. Alles moet 
zin hebben in onze maatschappij in 
deze tijd. Maar het leven blijft pas 
echt zijn zin houden, als we kunnen 
blijven voelen, wat emoties met ons 
doet. Dit is het punt waar het bij cul-
tuur echt omdraait en niet (taalkun-
dig) andersom. Bij de start van de 
culturele bestemming van het Oude 
Raadhuis in 1975, werd het volgen-
de gezegd: “Moge deze ontmoe-
tingsplaats, hier in het Oude Raad-
huis, voor Aalsmeerders voor kunst 
en cultuur tot in lengte van jaren 
behouden blijven.” Sla nu de spij-
ker op zijn kop, voor het behoud van 
het Oude Raadhuis voor de kunst.” 
Dit document is afgelopen zondag 
18 augustus ondertekend door al-
le deelnemers aan de tentoonstel-
ling Amazing Amateurs 2 en is ook 
een 100 procent eigen initiatief van 
de groep. Het stuk zal op 2 septem-
ber tussen 09.00 en 10.00 uur aan-
geboden worden aan de Aalsmeer-
se wethouder van cultuur. 
Voor reacties en steun: zelen@gg-
schilders.nl

Nieuw zangseizoen Vivace
Aalsmeer - Na een geweldige af-
sluiting van het zangjaar op 25 juni 
met een zeer enthousiast ontvangen 
Sing-In, gaan de dames van vrou-
wenkoor Vivace aanstaande dins-
dag 27 augustus beginnen aan een 
nieuwe zangseizoen. Normaal wordt 
gestart op de eerste dinsdag in sep-
tember, maar nu begint het koor een 
week eerder omdat geoefend moet 
worden voor deelname aan Koren-
lint te Haarlem op zaterdag 14 sep-

tember. Dit belooft een ware hap-
pening te worden. En er staan nog 
meer leuke dingen op het program-
ma het komende seizoen. Nieuws-
gierig geworden en/of zin gekregen 
om ook mee te zingen?

Aalsmeers Vrouwenkoor Viva-
ce zingt vanaf 27 augustus weke-
lijks op dinsdagmorgen van 9.30 tot 
11.30 uur in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Van harte welkom.

Zondag grootse vogelbeurs 
in het Wellantcollege
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer 
is uitgebreid, heeft nu een grote-
re ruimte, er zijn meer handelaren 
en meer vogels en er is een groter 
assortiment aan vogelbenodigdhe-
den. Aanstaande zondag 25 augus-
tus wordt deze grootse vogelbeurs 
weer georganiseerd door Vogelver-
eniging Aalsmeer en Omstreken in 
het Wellantcollege MBO in de Lin-
naeuslaan 2 van 10.00 tot 13.30 uur.
De vogelvrienden van Aalsmeer be-
zitten het keurmerk van de Neder-
landse bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behande-
len van de vogels met in acht ne-
ming van de milieueisen die tot he-
den van kracht zijn. Een hele eer om 
dit keurmerk van diervriendelijkheid 

te mogen voeren. Iedere vogellief-
hebber is welkom om vogels te ko-
pen, te verkopen, te ruilen of rond te 
kijken en vragen te stellen over de 
hobby vogels, hun voedsel en huis-
vesting. De entree bedraagt 1 euro 
voor iedereen die komt kijken of ko-
pen. Bezoekers maken met hun en-
treebewijs kans op een leuke at-
tentie. Verkoop van eigen vogels is 
gratis, zowel voor leden als bezoe-
kers. Handelaren zijn aanwezig (al-
leen op uitnodiging) met diverse 
soorten vogels, zoals tropische vo-
gels, kanaries en kromsnavels. Er is 
ook een handelaar aanwezig met di-
verse soorten voer, zoals zaden en 
zaadmengsels. Voor inlichtingen 06- 
10666878.

Ontdekken, ontwikkelen en ontspannen

Open repetities bij ACOV
Aalsmeer - Houdt u van zingen? 
Twijfelt u of een koor iets voor u 
is? Dan is dit uw kans. Donderdag 
29 augustus gaan de repetities bij 
Aalsmeers Christelijke Oratorium 
Vereniging weer van start en nieu-
we leden zijn van harte welkom! Na-
tuurlijk mag u eerst vrijblijvend een 
aantal weken komen meezingen om 
uit te proberen of het koor iets voor 
u is. De ACOV repeteert elke don-
derdagavond van 20.00 tot 22.00 uur 
in Het Baken in de Sportlaan 86. U 
zult u verbazen hoeveel plezier het 
geeft om met elkaar te musiceren 
onder leiding van een inspirerende 
dirigent. 

Op het moment staan het Requiem 
van Fauré en enkele kleinere wer-
ken op het programma. De uitvoe-
ring hiervan is op 17 november in 
de Open Hof kerk in de Ophelia-
laan onder begeleiding van organist 
Sander van den Houten en mede-
werking van solisten en een violiste. 
Zangers die (voorlopig) alleen aan 

dit programma mee willen doen, 
kunnen gedurende deze periode 
gastzanger worden bij de Oratorium 
Vereniging. Zij kunnen zich opgeven 
via de website en krijgen dan nader 
bericht. Naast dit programma gaan 
de leden ook repeteren voor het vol-
gende concert waar die Schopfüng 
van Joseph Haydn ten gehore ge-
bracht gaat worden. Dit prachtige 
stuk zal in mei 2014 worden uitge-
voerd in De Bloemhof met mede-
werking van solisten en orkest. Ook 
voor dit stuk kunt u zich aanmelden 
als gastzanger. Kortom: Er zijn vele 
mogelijkheden om uiting te geven 
aan uw zangkwaliteiten. De ACOV 
is daar een prima vereniging voor. 
Het koor staat garant voor kwaliteit, 
gezelligheid en een open sfeer. Zin-
gen bij het ACOV is: lachen, ontdek-
ken, verbazen, ontwikkelen, wer-
ken, ‘zweten’, ontroeren, verbete-
ren, ontspannen en vooral genieten. 
Meer weten? Raadpleeg de websi-
te: www.acov.nl of bel de voorzitter: 
Annet de Jong, tel. 0297-329443.

Aalsmeer - Op maandag 2 sep-
tember start op Radio Aalsmeer 
het nieuwe radioseizoen. In de 
vakantieperiode hebben de me-
dewerkers van de lokale om-
roep niet stil gezeten. Vanuit de 
nieuwe studio in de Crown Busi-
ness Studio’s zullen in ieder geval 
drie nieuwe programma’s in de 
ether worden gebracht, maar zijn 
meerdere programma’s met ver-
nieuwingen bezig. Op de maan-
dagavond zullen met ingang van 
9 september twee fonkelnieuwe 
programma’s te beluisteren zijn. 
Tussen 19.00 en 20.00 uur kan 
geluisterd worden naar ‘Door de 
mangel’. Een programma waarin 
wekelijks een bekende dan wel 
onbekende Aalsmeerder centraal 
staat. 

De presentatie zal in handen zijn 
van twee medewerkers van het 
eerste uur die weer zijn terug-
gekeerd op het Radio Aalsmeer-
nest: broer en zus Elbert en Mylè-
ne Huijts. Zij zullen op luchtige 
wijze wekelijks live een gast in de 
studio ‘door de mangel’ halen. Er 
zal geprobeerd worden een por-
tret te schilderen van de betref-
fende persoon, waarna deze het 
stokje (volgens het bekende prin-
cipe) doorgeeft aan een volgen-
de Aalsmeerder. De gast stelt 
zelf de muziek samen en neemt 
een voorwerp mee naar de studio 
welke een belangrijke rol speelt/
heeft gespeeld in zijn of haar le-
ven. Het spits wordt op maandag 
9 september afgebeten door AB-
wethouder Gertjan van der Hoe-

ven. Kortom, reden genoeg om te 
luisteren op maandagavond.

De top 10 van…
Direct aansluitend volgt het 
tweede nieuwe programma: ‘De 
Top 10 van…’. Wekelijks mag 
een willekeurige (on)beken-
de Aalsmeerder zijn of haar per-
soonlijke top 10 samenstellen en 
samen met Laurens van Kessel 
en Rinus van Itterzon deze num-
mers aan elkaar smeden. Uiter-
aard blijft er ook ruimte over om 
over andere zaken te praten. Aan 
het einde van het jaar worden al 
deze lijstjes samengevoegd tot 
de 10 populairste platen van dat 
jaar. De eerste samensteller van 
‘De Top 10 van…’ is Mike van der 
Laarse.

Woensdag Waanzin
Twee dagen later start het pro-
gramma ‘Woensdag Waanzin’, 
een programma voor en door de 
jeugd, met onderwerpen die hen 
zullen aanspreken. Elke woens-
dagavond  nemen Max, San-
der en Kenneth het nieuws van 
de week door en is er ook tijd 
voor andere leuke onderwer-
pen. ‘Woensdag Waanzin’ zal ie-
dere woensdag op een spette-
rende manier de avond openen 
tussen 18.00 en 20.00 uur. Radio 
Aalsmeer zendt dagelijks uit via 
de ether op 105.9 FM en via de 
kabel op 99.0 FM en is ook te be-
luisteren via internet: www.radio-
aalsmeer.nl
Het bezoekadres is Van Cleeffka-
de 15.

Drie nieuwe programma’s 
op Radio Aalsmeer





Gemeentehuis Ontmoeting op 
vrijdagochtend 30 augustus. Komt allen!
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over de toekomst  
van de zorg. In de Burgerzaal van het gemeentehuis. Van 7.45 tot 9.00 uur. Met gratis ontbijt.

ZORG
VOOR
ELKAAR

ZORG
VOOR
ELKAAR

Waarom een Gemeentehuis  
Ontmoeting?
Komende jaren gaat er veel veranderen in de 
zorg. Zorg gaat over ouderen, chronisch zieken, 
gehandicapten, jongeren en mensen die moeilijk 
aan het werk komen. Nu regelt het Rijk die zorg. 
Vanaf 2015 is het de verantwoordelijkheid van de 
gemeente, die daar veel minder geld voor krijgt. 

Wat verandert er:  
voorbeelden uit de praktijk
De ontwikkelingen in de zorg gaan over veel 
onderwerpen. Tijdens de Gemeentehuis Ont
moeting kunnen we niet alles met u besprek
en. In deze bijeenkomst willen we samen met u  
bekijken wat de veranderingen in de langdurige 
ziekenzorg (AWBZ) voor u kunnen betekenen. 
Dat doen we aan de hand van concrete voor
beelden, zoals persoonlijke verzorging, dag
besteding, hulp bij het huishouden en wat er 
verder ter sprake komt. 

Hoe denkt u erover?
In de Gemeentehuis Ontmoeting gaat het om uw 
inbreng. Hoe denkt ú erover? Als gemeente moet
en we bedenken hoe we de zorg in de toekomst 
gaan organiseren. Het is nog te vroeg voor keuzes 
en beslissingen, maar we hebben uw mening en 
ideeën nodig om goede plannen te kunnen maken.  

Zorg raakt ons allemaal
Maakt u gebruik van zorg, verzorgt u iemand in 
uw omgeving of vindt u het interessant erover 
mee te praten? Kom naar de Gemeentehuis  
Ontmoeting op vrijdag 30 augustus.

De langdurige zorg
Dit is de zorg voor bijvoorbeeld ouderen in 
verzorgingshuizen en chronisch zieken of de  
begeleiding van gehandicapten. De kosten voor 
deze zorg zijn hoog. Het Rijk vergoedt deze  
kosten via de Algemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten (AWBZ). Na 1 januari 2015 vergoedt het 
Rijk alleen nog de zwaarste zorg. Dat is de zorg 
voor ouderen en gehandicapten die in de instel
lingen en verzorgingshuizen wonen. De rest van 
de zorg gaat naar de gemeente. De gemeente 
moet er dus voor zorgen dat ouderen die het 
zelf niet meer kunnen, worden geholpen met 
zaken zoals douchen, aankleden, hun pillen en 
het huishouden. En dat gehandicapten naar de 
dagbesteding kunnen. Daarbij wordt het door de 
plannen van het kabinet lastiger om een plaats  
in een verzorgingstehuis te krijgen. Mensen 
moeten dus langer thuis blijven wonen. Er zullen 
meer mensen hulp nodig hebben bij hun persoon
lijke verzorging en de huishouding. En op die hulp 
bij het huishouden gaat het kabinet ook nog eens 
fors bezuinigen. Betekent dit dat mensen niet  
alles meer vergoed krijgen of bepaalde hulp zelf 
moeten organiseren? Of dat de hulp anders moet 
worden geregeld? Dat is de opgave waar wij met 
elkaar voor staan in Aalsmeer. 

Jeugdzorg
Jeugdzorg is nu voor een deel de verantwoorde
lijkheid van de gemeente. U bent vast wel eens 
met uw kind naar het consultatiebureau of de 
schoolarts geweest. Per 1 januari 2015 gaat alle 
jeugdzorg naar de gemeente, dus ook de zorg voor 
jongeren en gezinnen met problemen. Wethouder 
Jeugdzorg Rik Rolleman: “Ieder kind moet veilig 
en gezond kunnen opgroeien in een gezins
situatie. De gemeente Aalsmeer gaat bepaalde 
onderdelen van de jeugdzorg samen met andere 
gemeenten in de regio organiseren, zoals de  
jeugdbescherming, jeugdreclassering, het meld
punt huiselijk geweld en kindermishandeling.”

Begeleiding naar werk
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om  
zelf voor een inkomen te zorgen. Denk aan mensen 
met en lichamelijke of geestelijke handicap of met 
problemen. Nu zijn er verschillende wetten  
(Bijstandwet, de Wajong en de Wsv). Op 1 januari 
2015 worden deze wetten samengevoegd tot de 
nieuwe participatiewet. Hoe die eruit gaat zien,  
is nog niet bekend. De gemeente wacht op meer 
duidelijkheid van de regering. Daarna moet de  
participatiewet nog worden goedgekeurd door  
het parlement.

Wat verandert er in de zorg?
De kranten staan er vol van, maar wat verandert er eigenlijk? 
Het gaat over de volgende onderwerpen

Jobke Vonk-Vedder,  
burgemeester van Aalsmeer: 
‘Mensen die het nodig  
hebben, laten we niet vallen’ 
“Het moet anders in de zorg. Als we niks doen, is de zorg 
straks niet meer te betalen. De maatregelen van het Rijk 
zijn bedoeld om de zorg betaalbaar te houden. Over 
minder dan anderhalf jaar zijn wij als gemeente  
verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg.  
De opgave waar wij voor staan is om ondanks forse 
bezuinigingen goede zorg te blijven bieden. Bewoners 

in gemeente Aalsmeer die het echt nodig hebben laten we niet vallen. Uitgangspunt is wel dat mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. We bekijken ook wat mensen zelf kunnen organiseren  
met behulp van hun omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat dat mogelijk is? Wat is daarvoor nodig?  
Heeft uw ideeën? Over dit soort zaken wil ik het met u hebben op 30 augustus. Praat mee. Denk mee.  
Het raakt ons allemaal.”

Ad Verburg, wethouder Zorg 
en Welzijn: ‘Samen de zorg 
goed regelen’  
“Zorg voor elkaar. Dat is ons motto. Wij willen een  
betrokken gemeente blijven die er is voor kwetsbare 
mensen. Een gemeente die haar verantwoordelijkheid 
neemt, maar meer van mensen zelf en hun omgeving moet 
vragen. We kunnen niet alles meer doen en moeten ver
soberen, maar we blijven verantwoordelijk en aanspreek
baar voor kwetsbare mensen in onze samenleving.  
Vandaar het motto ‘Zorg voor elkaar’. We willen de zorg  
goed regelen. Dat lukt alleen als we het samen doen.  
Samen: dat zijn u en wij en alle instellingen.” 

De gemeente geeft ook de nieuws-
brief ‘Zorg voor elkaar’ uit. Wilt u 
deze ontvangen, meld u aan via: 
3d-aalsmeer@amstelveen.nl
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‘Als we het niet samen doen, gaat het niet lukken’

Gemeenten en instellingen moeten samen aan de slag om de zorg goed te

regelen. Dat was de conclusie van de druk bezochte bijeenkomst die de

gemeenten Amstelveen en Aalsmeer op 4 juli jl. organiseerden om met

professionals uit het veld te praten over de toekomst van de zorg. Het was een

gevarieerd gezelschap: mensen uit de jeugd- en ouderenzorg, mantelzorgers,

leden van participatiegroepen, raadsleden en verantwoordelijke wethouders

Jacqueline Koops uit Amstelveen en Ad Verburg en Rik Rolleman uit Aalsmeer.

De middag werd geleid door Rob Oudkerk, programmamanager decentralisaties

voor Amstelveen en Aalsmeer. In deze nieuwsbrief een impressie van de

middag.

In een ontspannen sfeer ging Oudkerk de discussie aan met de zaal. “Wij willen horen

wat er bij jullie leeft. Willen jullie kennis en ervaringen met ons delen?” “Als jullie dat ook

doen,” zei een van de deelnemers. “Wij willen weten hoe de gemeente het gaat

aanpakken. Dat biedt ons mogelijkheden om aan te sluiten op hun plannen.”

Goede zorg voor minder geld

Wethouder Koops heet iedereen welkom:

“De gemeente krijgt er nieuwe zorgtaken

bij, maar er is minder geld. Wat betekent

dat straks voor de mensen die zorg

nodig hebben? Voor de organisaties die

zorg verlenen en voor de mensen die in

de zorg werken? Hoe zorgen we ervoor

dat de mensen die echt hulp nodig

hebben die blijven krijgen? 2015 lijkt

nog ver weg, maar we hebben die tijd

hard nodig. En we hebben uw inbreng

daarbij nodig.”

Wethouder Verburg vraagt de zaal mee

te denken. “We kunnen zaken efficiënter

regelen, maar we moeten zaken ook

wezenlijk anders gaan doen. U heeft

daar vast hele goede ideeën over.

Voordeel is dat de zorg dichtbij komt.

Wij kunnen meteen zien wat goed gaat.

We kunnen ons niet langer verschuilen

achter Den Haag. Daarom moeten we

samen aan de slag. Er wordt ook meer

van mensen zelf verwacht.”

Mediahype
Volgens Oudkerk zijn gemeenten bezig

met de grootste, meest complexe

operatie ooit. “In 2015 gaat meer dan

55% van het gemeentebudget naar het

sociaal domein. Er kan veel mis gaan.

Het is een onderwerp dat volop in de

schijnwerpers staat. Het rijk draagt

taken aan de gemeente over, maar kijkt

bezorgd toe. Als ze bijvoorbeeld in de

gemeente Deventer iets doen of zeggen,

staat het de volgende dag in de krant en

worden er twee dagen later

Kamervragen gesteld. Dat leidt tot

onrust. Dat moeten we hier proberen te

Kijk voor meer uitleg op www.aalsmeer.nl/decentralisaties 

U bent vanaf 7.45 uur van harte welkom voor een croissant met koffie of thee in de Burgerzaal.

 Adres: Raadhuisplein 1, 1431 EH  Aalsmeer 

De Gemeentehuis Ontmoeting gaat over de  
veranderingen in de langdurige zorg. Hoe kunnen 
we die zorg met minder geld toch goed  regelen?

Denk mee! 
Praat mee! 
Ontbijt mee! 
 U bent allen van harte welkom. 

U bent vanaf 7.45 uur van harte welkom voor een croissant met koffie of thee in de Burgerzaal.

Denk mee! 
Praat mee! 

U bent allen van harte welkom. 

Kunt u er niet bij  
zijn op vrijdagochtend  
30 augustus?
We begrijpen dat vrijdagochtend niet  
iedereen uitkomt. Kunt u niet, maar wilt  
u wel meepraten of uw ideeën kenbaar 
maken? Dat kan. U kunt nu alvast uw 
vraag stellen of uw idee aandragen via 
onze facebookpagina of ons speciale  
emailadres 3daalsmeer@amstelveen.nl. 
Bellen mag natuurlijk ook (029738 75 75).
 
Tijdens de bijeenkomst op 30 augustus zelf 
kunt u via onze facebookpagina recht
streeks vragen stellen aan een medewerker 
van het programmateam van de gemeente. 
 
Een verslag van de bijeenkomst verschijnt 
in de gemeentelijke nieuwsbrief ‘Zorg voor 
elkaar’. Wilt u die ook ontvangen? Meld u 
aan via 3daalsmeer@amstelveen.nl of bel 
029738 75 75.
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Denk mee, praat mee en eet mee!

Gemeentehuis Ontmoeting 
over toekomst van de zorg
Aalsmeer - Burgemeester en wet-
houders van nodigen belangstellen-
den graag uit voor een bijeenkomst 
over de toekomst van de zorg met 
gratis ontbijt op vrijdag 30 augus-
tus in het gemeentehuis van 7.45 tot 
9.00 uur. Komende jaren gaat er veel 
veranderen in de zorg. Zorg gaat 
over ouderen, chronisch zieken, ge-
handicapten, jongeren en mensen 
die moeilijk aan het werk komen. Nu 
regelt het Rijk die zorg. Vanaf 2015 
is het de verantwoordelijkheid van 
de gemeente, die daar veel minder 
geld voor krijgt. De ontwikkelingen 
in de zorg gaan over veel onderwer-
pen. Tijdens de ‘Gemeentehuis Ont-
moeting’ kunnen de bestuurders 
natuurlijk niet alles bespreken. Op 

deze bijeenkomst wil het college sa-
men met inwoners bekijken wat de 
veranderingen in de langdurige zie-
kenzorg (AWBZ) voor inwoners be-
tekenen. Dat wordt aan de hand ge-
daan van concrete voorbeelden, zo-
als persoonlijke verzorging, dagbe-
steding, hulp bij het huishouden en 
wat er verder ter sprake komt. In de 
‘Gemeentehuis Ontmoeting’ gaat 
het om de inbreng van inwoners. 
Hoe denkt ú erover? De gemeen-
te moet gaan bedenken hoe zij de 
zorg in de toekomst gaan organise-
ren. Het is nog te vroeg voor keuzes 
en beslissingen, maar de mening en 
ideeën van inwoners zijn nodig om 
goede plannen te maken. Zorg raakt 
iedereen. Nu of in de toekomst. 

Maakt u gebruik van zorg, verzorgt 
u iemand in uw omgeving of vindt u 
het interessant erover mee te pra-
ten? Kom naar de ‘Gemeentehuis 
Ontmoeting’ volgende week vrijdag. 
Adres: Raadhuisplein 1. Denk mee! 
Praat mee! Eet mee! Iedereen is van 
harte welkom. Kijk voor meer uit-
leg op de website van de gemeente. 
De bestuurders begrijpen dat vrij-
dagochtend niet iedereen uitkomt. 
Kunt u niet, maar wilt u wel mee-
praten of uw ideeën kenbaar ma-
ken? Dat kan. U kunt nu alvast uw 
vraag stellen of uw idee aandragen 
via de facebookpagina van de ge-
meente of via speciale email adres: 
3d-aalsmeer@amstelveen.nl. Bellen 
mag natuurlijk ook: 0297-387575.

AB, CDA, PACT en VVD over de Lentenota 2013

Aandacht voor opgroeien
Aalsmeer - Het College heeft net 
voor het zomerreces de leden van 
de gemeenteraad de Lenteno-
ta 2013 aangeboden. De poltieke 
fracties hebben vervolgens op hun 
beurt hun algemene beschouwin-
gen op de nota los gelaten. De af-
gelopen weken heeft de redactie al 
aandacht geschonken aan de pro-
gramma’s Decentralisatie, Vrije Tijd, 
Handhaving, Veiligheid, Bereikbaar-
heid, Wonen, Duurzame leefomge-
ving en Dialoog en de reacties van 
de vier fracties werden per pro-
gramma naast elkaar gelegd. Deze 
week aandacht voor het programma 
Opgroeien in Aalsmeer.

Jeugdhonken
De fractie van AB heeft eerder al 
geconstateerd dat er nogal wat aan 
de hand lijkt te zijn met de school-
gebouwen. 
Alle genoemde onderwerpen, die 
om budget vragen in de Lenteno-
ta 2013, hebben direct betrekking 
op de leefomgeving van de basis-
schoolleerlingen. Juist voor deze 
doelgroep is een gezonde leefom-
geving van groot belang waar de 
gemeente volop aan mee dient te 
werken. Binnen het programma Op-
groeien in Aalsmeer is vooral de rol 
van de gemeente om te waken over 
de huisvesting en de faciliteiten no-
dig voor goed onderwijs, jeugd- 
en jongerenwerk, de speelzalen en 
speelplaatsen en de huisvesting van 
het jongerencentrum. De jeugdhon-
ken dienen te worden gerealiseerd 
en AB heeft een hoge verwachting 
van de nieuwe invulling van het am-
bulante muziekonderwijs. De in-
zet van de combinatiefunctionaris-
sen is van groot belang om de jeugd 
te betrekken in de ontwikkeling van 
de buurtnetwerken. De bevindingen 
vanuit de gemeentepeiling 2012 zou 

AB graag als gerealiseerde presta-
tie indicatoren versneld terug wil-
len zien. Ook het CDA wil nu nu 
wel eens een antwoord op de vraag 
naar een haalbaarheidsonderzoek 
van drie jeugdhonken in Aalsmeer. 
Het gaat de fractie om de realiteits-
zin van dit voornemen uit de Jeugd-
nota en, als het haalbaar blijkt te 
zijn, uiteraard ook om de uitvoe-
ring hiervan. Dat haalbaarheidson-
derzoek verwacht het CDA nu bij de 
programmabegroting. 

Zonnepanelen
Op de Mikado zijn ventilatiesyste-
men aangelegd. De klimaatbeheer-
singssystemen zijn hier, in over-
leg met de scholen, wegbezuinigd 
om binnen de budgetten te blij-
ven. Het CDA steunt het uitgangs-
punt van het College om door mid-
del van cofinanciering het probleem 
aan te pakken. Verwacht wordt dat 
uiterlijk bij de programmabegro-
ting met een plan wordt gekomen 
welke maatregelen nodig zijn zo-
dat de gemeenteraad kan bekijken 
welk budget toegekend moet wor-
den. Een zelfde wens heeft het CDA 
voor het plaatsen van zonnepanelen 
op de scholen. In de Voortgangs-
rapportage Aalsmeer Duurzaam is 
te lezen dat de doelstelling is om in 
2015 op elke openbare school één 
zonnepaneel te plaatsen. Het CDA 
wil dat dit wordt uitgebreid tot elke 
basisschool, maar daarnaast zou er 
een investeringsplan moeten komen 
om op alle scholen zonnepanelen te 
plaatsen, niet als leermoment maar 
als stimulans voor de aanschaf van 
zonnestroominstallaties op scholen. 
De Provincie heeft hiertoe een le-
ningsfaciliteit opgezet van één mil-
joen euro. De CDA fractie verwacht 
uiterlijk bij de programmabegro-
ting een plan welke investeringen 

noodzakelijk zijn om dit plan voor 
Aalsmeer te verwezenlijken.

Huisvesting
Volgens PACT Aalsmeer zitten iede-
re dag in Nederland circa 20 dui-
zend leerlingen en tweeduizend le-
raren ziek thuis. Een aanzienlijk 
percentage daarvan vanwege een 
slechte onderwijshuisvesting. (Bron 
GGD). Op meer dan tachtig procent 
van de ruim zeven duizend Neder-
landse basisscholen is de kwaliteit 
van het binnenklimaat slecht. Dit 
beeld wordt in Aalsmeer wel her-
kend. De concentratie van kinderen 
wordt anderhalf keer beter in het vi-
tale lokaal. Waar gaat het om? Ele-
mentair gaat het om licht, water en 
duurzame materialen. Het creëren 
van energie neutrale scholen. “Het 
kan, kijk maar om je heen, voorbeel-
den genoeg, het hoeft niet bedacht 
te worden. Het is er al”, aldus PACT. 
Dit levert bewezen betere leerpres-
taties op. Een onderzoek uit het 
schooljaar 2010-2011 laat duidelijk 
zien dat de investeringen hierin zich 
uiteindelijk terugverdienen. Om be-
staande scholen op deze manier in 
te richten zullen de onderhoudspro-
gramma’s op een alternatieve ma-
nier ingericht moeten worden. Niet 
duurder, maar anders, houdbaar, 
Voor de jeugd, onze toekomst vol-
gens PACT Aalsmeer, en de fractie 
roept het College op om dit nader te 
onderzoeken en met voorstellen op 
dit gebied te komen.
Volgens de VVD fractie liggen er 
kansen in Aalsmeer om onderwijs 
en arbeidsmarkt meer te verbin-
den, zodat de arbeidsmarkt op ter-
mijn regionaal beter afgestemd kan 
worden door opleiders en afne-
mers. Denk hierbij aan de bloemen- 
en sierteeltsector, maar ook aan de 
techniek.            Door Jan Peterse

Oog in oog 
met inbreker
Aalsmeer - Om kwart over vier in 
de nacht van donderdag 15 augus-
tus werd een bewoner van een wo-
ning in de Hortensialaan wakker 
van glasgerinkel. Hij besloot bene-
den polshoogte te gaan nemen en 
kondigde zijn komst al schreeu-
wend aan. Eenmaal beneden keek 
hij recht in het gezicht van de in-
breker, die in de vensterbank zat. 
De man is er snel vandoor gegaan. 
De bewoner heeft nog een tweede 
persoon buiten zien staan. Ze ren-
den samen weg richting het bussta-
tion. De inbreker is rond de 20 jaar, 
droeg een skimuts en had een witte 
broek aan. De tweede man is even-
eens ongeveer 20 jaar oud en droeg 
donkere kleding. Beiden zijn 1.70 tot 
1.80 meter lang. 

Gereedschap uit 
schuur gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 13 op woensdag 14 augustus 
is ingebroken in een schuur bij een 
woning aan de Aalsmeerderweg, la-
ge nummering. De dieven hebben 
zich een flinke buit toegeëigend. 
Gestolen zijn een aggregaat, een 
grasmaaier, een accuboormachi-
ne, een slijpmachine, een schroef-
machine, een trilnaald en een accu-
lader. Ook hebben de inbrekers de 
quad van het merk Suzuki meege-
nomen.

Autodieven op 
de vlucht
Aalsmeer - Om vier uur in de nacht 
van woensdag 14 augustus hoor-
de een bewoner van de Vuurdoorn-
straat gerommel op straat nabij ge-
parkeerde auto’s. Vanuit zijn raam 
zag hij een blanke man in een Al-
fa zitten. Een tweede persoon zag 
hij rommelen aan een Audi Q5. De 
bewoner heeft alarm geslagen en 
de autodieven zijn op de vlucht ge-
slagen. De ene man had een breed 
postuur, heeft donker krullend haar, 
is 1.80 tot 1.85 meter lang en hij 
droeg een leren jack. De tweede 
persoon heeft de bewoner niet goed 
kunnen zien. 

Bromfietsers 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op woensdag 14 au-
gustus om kwart over twee in de 
middag heeft een aanrijding plaats-
gevonden op de kruising Oostein-
derweg met de N196 tussen een 
auto en een bromfiets. Een 29 jarige 
automobilist uit Almere reed van-
af de N196 de Oosteinderweg op. 
Hier kwam zijn auto in botsing met 
de bromfiets van een 60 jarige man 
uit Amstelveen. De bromfietser en 
zijn passagier, een 56 jarige vrouw, 
eveneens uit Amstelveen, zijn voor 
onderzoek naar het ziekenhuis ver-
voerd. Een onderzoek naar de exac-
te oorzaak loopt.

Beveiligingsbedrijf 
langs deuren
Aalsmeer - Afgelopen week is in 
de wijk Hornmeer bij diverse be-
woners aangebeld door een bevei-
ligingsbedrijf. Geprobeerd wordt 
een afspraak te maken om het huis 
(extra) te beveiligen middels een 
alarmsysteem. De politie is op de 
hoogte van de huisbezoeken, maar 
is geen samenwerking met het be-
drijf aangegaan. Ook is door de ge-
meente geen vergunning verleend.

Navigatie uit 
auto’s weg
Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 13 op woensdag 14 augustus 
zijn vier auto-inbraken gepleegd. Uit 
de vier duurdere type wagens zijn de 
inbouw navigatiesystemen gestolen. 
Van de auto’s, die geparkeerd ston-
den bij woningen aan de Stommeer-
weg en in Maarse & Kroonhof zijn 
om binnen te komen een raam inge-
slagen of het slot geforceerd.

Auto bekrast
Aalsmeer - Vermoedelijk in de 
nacht van woensdag 14 op donder-
dag 15 augustus is een in de Kool-
witjesstraat geparkeerde auto be-
krast. Een vandaal heeft aan de ach-
terzijde van de bestuurderszijde vier 
krassen van ongeveer 30 centimeter 
lang gemaakt. 

Windsurfclub opnieuw de dupe
Logo weer verder gesloopt!
Aalsmeer - Eerder zijn in deze 
krant stukken geplaatst over het 
vandalisme dat gepleegd is op het 
logo op het clubhuis van de Wind-
surfvereniging op eiland Vrouwen-
troost. De eerste keer zijn twee let-
ters gestolen, in de nacht van 6 op 7 
augustus nog eens drie letters en na 
de summerdance party afgelopen 
zaterdag 17 augustus is er nage-
noeg niets meer van het mooie lo-
go over. Er zijn weer vier letters ge-
stolen. Nu, de ‘w’, ‘f’, ‘c’ en de ‘s’. “Wij 
hebben nog niet de tijd gehad het 
logo te vernieuwen. Misschien dat 
een aangebroken logo mensen en-
thousiasmeert op een vreemde ma-
nier”, aldus Paul van Noord van de 

club in een reactie. “Enkele bezoe-
kers van de Summerdance hebben 
zich niet kunnen inhouden om ons 
logo verder te slopen. Er is nu bij-
na niets meer van over tot ons gro-
te verdriet. Ik wil wel melden dat de 
contacten met de Summerdance or-
ganisatie goed zijn en dat wij hen 
niets kwalijk nemen. Wij hebben er 
van geleerd dat je in Aalsmeer he-
laas niet iets moois op een voor het 
publiek bereikbare plaats kan han-
gen. Wij overwegen nu het logo, of 
de bevestigingen te verplaatsen of 
te veranderen. Jammer dat er lieden 
zijn die niet van spullen van anderen 
kunnen afblijven”, besluit een hevig 
teleurgestelde Van Noord.

Ahmed Marcouch en zijn 
verhaal over verbinden
Aalsmeer - Woensdag 28 augus-
tus komt Ahmed Marcouch, lid van 
de Tweede Kamer voor de PvdA, 
naar Aalsmeer om te praten hoe je 
als Gemeente op een aanvaardba-
re wijze kunt bezuinigen. Marcouch 
is van mening dat op lokaal niveau 
het verbinden en zorg voor elkaar 
makkelijker te realiseren is. Daarbij 
is hij er de man niet naar om kriti-

sche vragen te omzeilen, dus rekent 
de PvdA afdeling Aalsmeer (onder-
deel van de lokale partij PACT) op 
grote belangstelling voor dit actue-
le onderwerp. Belangstellenden zijn 
welkom op locatie Uiterweg 90a, de 
avond begint om 20.00 uur. Parke-
ren kan op het Raadhuisplein en het 
Praamplein. Of kom op de fiets. De 
toegang is gratis!

Aalsmeerderweg week dicht
Rijsenhout - Van vrijdag 23 au-
gustus tot en met vrijdag 30 augus-
tus is de Aalsmeerderweg in Rijsen-
hout tussen de Incheonweg en de 
Geniedijk vanwege werkzaamheden 
afgesloten voor al het autoverkeer. 
Het (brom)fietsverkeer en voetgan-
gers worden langs de werkzaamhe-
den geleid. De huidige Aalsmeer-
derweg is verlegd over de nieuwe 
N201. Deze weg wordt ter hoog-
te van de aansluiting op de verleg-
de Aalsmeerderweg gereconstru-
eerd en geasfalteerd. De werkzaam-
heden starten vrijdagochtend om 
05.00 uur en zijn een week later op 
vrijdagavond om 17.00 uur afgerond. 
Doorgaand verkeer tussen Rijsen-
hout en de Kruisweg wordt omge-
leid via de Bennebroekerweg, Rijn-
landerweg en Kruisweg en vice ver-

sa. De woningen en bedrijven tot en 
met Aalsmeerderweg 613 zijn vanuit 
zuidelijke richting bereikbaar. 
Het verkeer vanaf de Incheonweg 
via de Aalsmeerderweg naar de 
Kruisweg heeft beperkte doorgang. 
Op 28 en 29 augustus wordt daar de 
noordelijke aansluiting op de nieu-
we Aalsmeerderweg aangelegd. 
De afsluiting is noodzakelijk omdat 
de Aalsmeerderweg ter hoogte van 
de nieuwe N201 gereconstrueerd 
wordt. Na de werkzaamheden gaat 
de Aalsmeerderweg over de nieuwe 
N201 heen. Voor meer informatie 
kijk op www.n201.info, onder ‘Aan-
sluitingen A4/werk in uitvoering’. Bij 
vragen over werkzaamheden kan 
gebeld worden met het provinciale 
Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
via 0800-0200600.

Gevonden in tuin aan Uiterweg
Fiets wacht op eigenaar!
Aalsmeer - Bij het politiebureau 
aan de Dreef wacht een nog vrij 
nieuwe fiets op zijn of haar eige-
naar. De fiets is afgelopen maandag 
19 augustus gevonden in een tuin 
aan de Uiterweg. De fiets is crème-
kleurig met zwart en heeft een bruin 

zadel en bruine handvaten. Het rij-
wiel is van het merk EMR Burgers. 
De sleutel hangt nog in het slot. Aan 
het stuur hangt nog een slot, waar-
van de sleutel eveneens aanwezig 
is. De eigenaar kan zijn of haar ei-
gendom op komen halen.

Vakantiecontrole is politietaak!
Aalsmeer - Steeds meer inwoners 
maken van de mogelijkheid gebruik 
om hun vakantie aan te melden 
bij de politie. Na aanmelding ma-
ken agenten meerdere malen een 
rondgang door straten waar wonin-
gen tijdelijk niet bewoond worden. 
Voor de politie een prima mogelijk-
heid om in diverse buurten contro-
les te houden, want aanwezigheid 
van veel ‘blauw’ op straat weer-
houdt vaak dieven om hun slag te 
gaan slaan. Inwoners zijn blij met de 
agenten die voor hen een oogje in 

het zeil houden. Sommigen zijn zelfs 
zo tevreden dat ze naar het politie-
bureau komen met cadeaus. En de-
ze mogen agenten niet aannemen. 
Bovendien ziet de politie de extra 
rondgangen niet als een soort extra 
service. “Het behoort tot onze taak”, 
aldus de agenten, die uiteraard ge-
vleid zijn voor zoveel dankbaarheid. 
Maar blijer is de politie, om eerlijk te 
zijn, met de toename van het aan-
tal vakantiemeldingen en de afna-
me van het aantal inbraken in wo-
ningen de laatste maanden.

Reacties op mening Irene Raaijmakers

Gesperrt: Afgrijselijk, weg 
er mee, ook: broodnodig!
Aalsmeer - Irene Raaijmakers 
sprak vorige week in een ingezon-
den brief haar afkeur uit over de 
borden, die het afsluiten van de 
N201 bij Mijdrecht aangeven. Ge-
sperrt roept vanwege de oorlog bij 
met name veel ouderen afschuw op. 
“Wat is er mis met Umleitung”, vroeg 
de Kudelstaartse zich af. En waar-
om in zoveel talen: We zijn in Ne-
derland, geen enkel land doet dit.” 
Er kwamen diverse reacties van le-
zers binnen: “Afgrijselijk! Maar hele-
maal idioot en denigrerend dat het 
niet simpelweg in de taal van het 
eigen land staat, dat lijkt mij toch 
het meest voor de hand liggend”, 
aldus de reactie van A.L.Verlind. 
“Persoonlijk heb ik niets tegen het 
woord ‘gesperrt’, maar het staat niet 
in mijn Nederlandse woordenboek, 
evenmin als ‘closed’. Mevrouw Ire-
ne Raaijmakers heeft helemaal ge-
lijk; wanneer je in welk land tegen 
werkzaamheden aanloopt vindt je 
zelden de informatie in andere ta-
len. Dit is typisch Nederlands, indien 
een buitenlander aan ons de weg 
vraagt in zijn/haar eigen moeder-
taal, zullen wij ons best doen om in 
diezelfde taal te antwoorden. Wan-
neer wij in het buitenland zijn en de 
weg willen vragen doen we ons best 
om de vraag in de taal van het land 
te stellen. Dat stamt uit onze historie 
als internationale handelaars. Wat ik 
erg jammer vindt is dat er naast de 
twee buitenlandse termen niet het 
woord ‘afgesloten’ staat vermeld”, 
schrijft Jan Weijers uit Aalsmeer.

“Wij vinden het maar een raar ver-
haal. En vinden dat er gewoon Ne-
derlands op de borden behoort te 
staan. Volgens mij zijn wij Neder-
land! Dus weg er mee!, aldus de fa-
milie T. Griekspoor uit Aalsmeer. 
“Ben het helemaal eens met Irene 
Raaijmakers. We hebben ons ook 
geërgerd aan de borden met Ge-
sperrt Laat ze maar snel verdwij-
nen”, vindt Lenie Langezaal. “Ik sluit 
mij volledig aan bij de enorme er-
gernis van de gesperrt borden, wer-
kelijk te gek voor woorden. Ik ben 
zelf niet uit de oorlog, maar uit 1953, 
maar het leed wat wat je voelt bij dit 
woord is groot en is dus volkomen 
misplaatst langs de weg”, reageert 
R.Scheewe, Zwarteweg. “Ja, men-
sen die dit bedacht hebben, heb-
ben weinig historisch besef.Maar 
dat zijn er velen tegenwoordig he-
laas. Dit is een dom bord”, reageert 
E. Douma uit Kudelstaart. “Met ver-
bazing heb ik het ingezonden stuk 
gelezen over het woord Gespertt. 
Het is meer raar dat het niet in on-
ze eigen taal op het bord staat. Het 
woord stoort mij niet, omdat ik vind 
dat wij eens moeten stoppen met 
ons te ergeren aan iets wat al 68 
jaar achter ons ligt. Wij hoeven niet 
te vergeten, maar het is tijd dat wij 
in vrede naast elkaar verder leven”, 
aldus de reactie van Coby Vreman.

Spijkers op laag water
“Mevrouw Irene Raaijmakers moet 
nodig haar Duits en Engels eens op-
poetsen. Umleitung betekent omlei-

ding, oftewel in goed Engels devi-
ation. Gesperrt betekend gesloten, 
oftewel in goed Engels Closed. De 
bordjes zijn niet alleen taalkundig 
correct, maar ook nog eens brood-
nodig, er rijden immers meer bui-
tenlandse kentekens langs de 201 
dan Nederlandse. Dus, de tekst op 
de borden zou echt pas goed fout 
zijn als ze volgens haar voorstel op-
gesteld zouden zijn. Verder discrimi-
neert ze niet, maar geeft een enkel 
Duits woordje dat in de verte lijkt op 
iets wat 60 jaar geleden als onaan-
genaam ervaren werd haar rillin-
gen? Ik zeg spijkers op laag water”, 
reageert P Kessen uit Rijsenhout.
“Wij hebben nog nooit in Duitsland 
een soortgelijk bord gezien waar-
op stond ‘omleiding’. Wie niet van 
plan is om zich te verdiepen in onze 
taal, moet hier helemaal niet komen. 
Voorts zijn we toch al in de boei-
en geslagen door de EU in Brus-
sel of Strasbourgh. Laat ons nu nog 
dat beetje van ons zelf behouden. 
Voortaan is en blijft het omleiding”, 
laat Hans van der Luit als laatste in 
een reactie weten. Verdeelde me-
ningen, zo blijkt. Gelukkig zijn de 
werkzaamheden bijna klaar en ver-
dwijnen de borden weer. 

Sieraden uit 
woning weg
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 17 op zondag 18 augustus is 
ingebroken in een woning aan de 
Oosteinderweg, lage nummering. 
Om binnen te komen hebben de 
dieven een raam aan de achterzij-
de van het huis geforceerd. De ge-
hele woning is doorzocht. Gestolen 
zijn in ieder geval diverse sieraden.
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Erik de Rik winnaar van de 
vakjuryprijs Aalsmeer Photo
Aalsmeer - ‘Ouderwarmte’ is de 
winnende foto geworden van de 
wedstrijd Aalsmeer Photo. Een 
moederfuut met haar twee kleintjes 
op haar rug, het blijft een vertede-
rend gezicht en een bekend beeld 
voor velen. Fotograaf Erik de Rijk 
maakte daarbij goed gebruik van 
de omgeving, met name de achter-
grond zorgt voor een bijzonder ef-
fect. Het ontstane speelse lijnenspel 
voegt iets toe aan het totaal beeld. 
Daarom heeft de jury besloten de-
ze keer de vakjuryprijs, de gemaak-
te foto op acryl en vergroot tot 60 
bij 80 formaat, toe te kennen aan 
vogelaar en fotograaf Erik de Rijk. 

Het publiek koos overtuigend voor 
de inzending van Mariëlle Wegman, 
een fel oranje zon boven de West-
einderplassen. Zij ontvangt uit han-
den van voorzitter Patrick Spaander 
een fotoboek uitgekozen door Con-
stantijn Hoffscholte van het Boek-
huis. De prijzen worden zaterdag 
24 augustus om 11.00 uur uitge-
reikt, wie de winnaars wil felicite-
ren is van harte welkom bij Foto de 
Boer in de Zijdstraat. Volgende the-
ma van Aalsmeer Photo is: Feest in 
Aalsmeer. Zie voor meer informatie: 
www.aalsmeerphoto.nl.

Janna van Zon

Start 12 en 19 september
Mindfulness trainingen in 
TCO Aalsmeer 
Aalsmeer - De zomertraining  
Mindfulness 2013 is afgerond en de 
trainers en  deelnemers kijken er in 
dankbaarheid op terug. Sinds 2010 
zijn al heel wat mensen hen voorge-
gaan. Zij hebben door deze training 
handvaten meegekregen om stap 
voor stap te leren als een vrijer mens 
en meer in balans in het leven te 
staan. In de training wordt gewerkt 
met meditatie, ontspannende yo-
ga en gedragsvaardigheidsoefenin-
gen uit de Boeddhistische en wes-
terse psychologie. Jon Kabat Zinn  is 
de grondlegger van de Mindfulness 
Based Stress Reduction (MBSR).  In 
TCO wordt deze 8-weekse training 
Mindfulness  aangeboden, aange-
vuld met oefeningen uit de Mind-
fulness Based Cognitive Therapy 
(MBCT). Deze therapievorm heeft 
een zeer positief resultaat bij men-
sen met terugkerende depressies, 
zoals blijkt uit onderzoek van voor-
aanstaande psychotherapeuten en 
wetenschappers.  Echter de training 
heeft zeker ook veel te bieden aan 
mensen die willen leren bewuster 
in het leven te staan en die het in-
zicht in hun lichamelijk en geestelijk  
functioneren willen vergroten. Ou-
de patronen kunnen hardnekkig zijn 

en dat zijn vaak de patronen waar 
mensen last van hebben. 

Het kost veel tijd, training en liefde-
volle aandacht om anders met de-
ze patronen om te leren gaan.  Door 
het volgen van een Mindfulnesstrai-
ning zet je een stapje om een vrijer 
en rustiger mens te worden, waar-
bij je het leven ten volle leeft. De 
basistrainingen worden begeleid 
door Marianne Buskermolen, reeds 
30 jaar werkzaam als psychosoma-
tisch oefentherapeut in TCO, samen 
met Joke van der Zwaan, mindful-
nesstrainer en sinds lange tijd yoga- 
en mediatie begeleider van Wings 
& Footprints. Marianne zal op de-
ze avonden met name haar exper-
tise op het gebied van stressreduc-
tie  inzetten en Joke op gebied van 
Mindfulness meditatie en yoga. Er 
gaan 2 trainingen van start op 12 en 
19 september, iedere donderdag-
avond om de week. Voor de groep, 
die start op 12 september, zijn nog 
plekken vrij. Aanmelden en info: in-
fo@Wingsandfoortprints.nl , tele-
foon 06-23861976 of via het aan-
meldformulier op de sites: www.
wingsandfootprints.nl en   www.tco-
aalsmeer.nl.

Joke van der Zwaan (links) en Marianne Buskermolen.

Bloemenzegelwinkeliers 
trakteren op 20 bonnen
Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers laten weer van zich horen. 
Deze maand augustus zijn twintig 
spaarders getrakteerd op een ca-
deaubon van 5 euro. De gelukki-
gen zijn: A.C. Blijleven Philippo uit 
A.H. Blaauwstraat 44, Nico Borrius 
uit Hadleystraat 62, K. den Breejen 
uit Blokland 45 in Nieuwveen, Bi-
anca Buskermolen uit Sportlaan 47, 
M.J. Ekkerman uit Schweitzerstraat 
45,  I. Engel uit Dorpsstraat 129, 
Joke van Gameren uit Stuurboord 
5 in Rijsenhout, J. van Leeuwen aan 

Aalsmeerderweg 251, J. van der 
Lip uit Haydnstraat 48, Trudy Loos 
uit Burggravenambacht 60, A. van 
Maanen aan Uiterweg 154-wk4, L. 
Maarssen-Kroes aan Leimuiderdijk 
74 in Rijsenhout, E.R. Masters uit 
de Muzen 6, familie Millenaar aan 
Aalsmeerderweg 54, familie Oosting 
in Baanvak 48, mevrouw Ris uit Se-
ringenpark 15, F. Stokkel uit Corel-
lihof 11, A. Tas uit Rozenstraat 44, 
L. van de Ven-Dame aan Aalsmeer-
derweg 272 en R. van der Zwaan uit 
J.P. Thijsselaan 48.

Traditionele praam te water
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
22 augustus, om 20.00 uur wordt de 
praam van Rody Peters bij Scheeps-
werf Otto aan de Uiterweg 189 te 
water gelaten. De praam is ge-
bouwd en ontworpen door stu-
dent scheepsbouwkunde Tom Ot-
to (kleinzoon van Bieb de Vries 
van Scheepswerf de Vries en klein-
zoon van oprichter Theo Otto van 

Scheepswerf Otto). De praam is he-
lemaal gebouwd volgens de officiie-
le bouwtekeningen van de origine-
le praam, zoals die vroeger werden 
gebouwd. Tom heeft hierbij gebruik 
gemaakt van de gegevens van de 
Vries Scheepsbouw en Scheepswerf 
Otto die beiden vroeger ook al pra-
men maakten. Tom zet hiermee de 
tradities van zijn beide opa’s voort.

Kunstspektakel in de Populier 
Aalsmeer - Geef Christa Logman 
de ruimte en zij zorgt voor spek-
takel. Eerder deed zij dat met haar 
tentoonstelling in de watertoren en 
nu weer tijdens de  KCA kunstroute 
zaterdag 21 en zondag 22 septem-
ber op een nieuwe locatie de Po-
pulier aan de Jac. P Thijsselaan 12. 
Op dit adres wordt getoond hoe in-
teressant hergebruik van een ge-
bouw kan zijn. De voormalige Tuin-
bouwschool van het Wellant College 
doet nu tijdelijk dienst als een schit-
terend onderkomen voor meerde-
re kunstenaars waaronder Christa 
Logman. Met elkaar is er hard ge-
werkt om de enigszins verwaarloos-
de omgeving weer ‘smoel’ te geven 
en binnen in het gebouw bruist het 
van de energie. De verscheidenheid 
aan kunstenaars en hun werk maakt 
dat ieder lokaal de moeite van een 
bezoek waard is. 
Christa Logman laat psychologi-
sche portretten zien, schilderijen 
van ‘sterke’ vrouwen en diverse cre-
atief/therapeutische werkvormen. 
Wie wil ervaren wat dit allemaal be-
tekent kan gewoon lekker aan de 
slag gaan. Verf en penselen staan 
klaar. Een van de andere kunste-
naars is Sunny Neeter, zij toont se-
mi-abstracte werken gemaakt van 
natuurlijke materialen en gevonden 
voorwerpen. Er is abstract 3D werk 
(constructivisme) te bewonderen, 
Christina Villalba legt uit hoe dit al-
lemaal tot stand is gekomen. Foto-
graaf Mauro van Fresh laat model-
fotowerk zien. Meubelpimpers Pe-
tra en Marjon Költgen geven op ver-
rassende en originele wijze meubels 
weer een nieuw leven.

Gastexposanten
Jos Out exposeert beelden van vo-
gels in de tuin. Bert Slaman, goud 
en zilversmid exposeert sieraden, 
vazen en bestek. Creatieve fotogra-
fie is er te zien van fotografe Carla 

Broekhuizen en Marry Heemskerk 
toont enkele houtskooltekeningen. 
Ter plekke zullen kunstenaars uit de 
kunstenaarskring van Christa por-
tretten of muzikanten gaan schilde-
ren. Peter Altena uit Baarn is er za-
terdag en zondag. Sjanie Bon (Am-
stelveen) komt zondag schilderimp-
ressies  maken. Ook leerlingen van 
het Wellant College leveren een cre-
atieve bijdrage.  

Muziek
En er is live muziek op zaterdag 
van 14.00 tot 17.00 uur. Saxofonist 
Bob Rigter speelt Bossa Nova sa-
men met zangeres Jozefien Vinger-
ling en gitarist Michiel Perdeck. Op 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur komt 
singer en songwriter Danielle Cor-
nelissen optreden. Voor de inwendi-
ge mens wordt goed gezorgd, men 
kan zich laven aan kunst en cul-
tuur en aan taart, fruit, en drankjes, 
bij mooi weer heerlijk buiten tus-
sen de hoge bomen. En in zo een in-
spirerende omgeving is het natuur-
lijk leuk om ook zelf een bijdrage te 
leveren. Schorten, kwasten en verf 
zijn in voldoende mate aanwezig om 
met elkaar te werken aan het gas-
tendoek van 2 bij 4 meter.

Leuke gasten!
Voor spektakel zullen ongetwijfeld 
De Leuke Gasten gaan zorgen. In 
hun creatie als bewakingsambtena-
ren, “Je weet het tegenwoordig niet 
meer met al die kunstrovers”, zullen 
zij de bezoekers vermaken op hun 
onnavolgbare wijze, want kunst mag 
dan een ernstige zaak zijn, er moet 
ook gelachen kunnen worden! De 
Populier is te vinden aan de Jac. P. 
Thijsselaan 12. De bezoekers wacht 
een warm welkom onder meer van 
Jolanda Poortvliet! (waarderingsma-
nagement)!

Janna van Zon

Pensioenvergunning voor KZN
Aalsmeer -  KZN beschikt tot 31 
december over een pensioenver-
gunning. Na deze datum dient KZN 
te beschikken over het diploma Wft-
pensioenen. Op 15 augustus heeft 
KZN dit waardevolle diploma ge-
haald en daarmee haar toekomst 
als gecertificeerd pensioenadviseur 
veilig gesteld. In januari dit jaar heb-
ben circa 2700 kantoren zich aange-
meld om als pensioenadviesbureau 
te mogen optreden. 
Op dit moment zijn er door de Auto-
riteit Financiële Markten (AFM) zo’n 
400 vergunningen afgegeven en de 
verwachting is dat per 31 decem-
ber dit aantal tot circa 800 zal stij-
gen. Van de overige kantoren wordt 
dan de pensioenvergunning inge-
trokken. Dat er in pensioenland veel 
verandert, is wel te zien aan de hoe-
veelheid wetswijzigingen die in snel 
tempo worden doorgevoerd. De 
eerstvolgende is de Wet VAP: Wet 
verhoging AOW en aanpassing pen-
sioenleeftijd. De wijzigingen moeten 
per 1 januari 2014 zijn doorgevoerd. 
Omdat de pensioenleeftijd 2 jaar 
opschuift, hebben medewerkers 2 

jaar langer de tijd om hun pensi-
oen op te bouwen. Om te voorko-
men dat die 2 extra jaren aan het 
einde van iemands loopbaan ervoor 
zorgen dat het pensioen hoger kan 
worden dan fiscaal is toegestaan, 
wordt tegelijk met het opschuiven 
van de pensioenleeftijd een nieuw 
fiscaal kader geïntroduceerd waar-
aan de pensioenopbouw moet vol-
doen. Dit is de achtergrond van wij-
zigingen die wellicht in een pensi-
oenregeling moeten worden door-
gevoerd. Ook een directeur, groot 
aandeelhouder (DGA), die pensi-
oen in eigen beheer opbouwt of dat 
ten dele doet, zal met zijn pensioen 
aan de slag moeten. Dit beperkt zich 
niet tot het opstellen van een nieu-
we pensioenbrief of wijzigen van 
een bestaande pensioenbrief. Laat 
je volledige pensioen of Eigen Be-
heer situatie goed nakijken. KZN 
helpt u bij uw pensioen. Ook na 1 
januari 2014! Bel voor informatie en 
advies: 0297-367570 of ga langs bij 
het kantoor aan de Zwarteweg 121. 
De koffie is, volgens alle medewer-
kers, heerlijk!

Inge Saraswati Yogaworkshops
Aalsmeer - Is het mogelijk voor ie-
mand die nog weinig van yoga weet 
door de wildgroei van allerlei soor-
ten ontspanningslessen heen te kij-
ken? Yoga ontspant, maar is veel 
meer dan alleen maar wat ontspan-
ningsoefeningen. Yoga gaat uit van 
ontwikkeling en ontplooiing van ie-
der mens en dat kan alleen maar 
gebeuren als er ook echt inner-
lijk iets wezenlijks gebeurt. Hot yo-
ga bijvoorbeeld geeft lichamelijk wel 
wat ontspanning, maar innerlijk ge-
beurt er niet veel. Met power yoga 
hetzelfde: wat leuke oefeningen die 
op de befaamde yogahoudingen lij-
ken, maar doordat zij vaak als su-
per gymnastiek toegepast worden, 
raken zij absoluut niet de kern die 
werkelijke yoga beoefening be-
oogt. Werkelijke yoga beoefening 
gaat namelijk over het leren beheer-
sen van het lichaam, denken en de 
ademhaling. “De yoga zoals de yo-
gi het beoefent is een pad naar be-
vrijding voor ieder mens die zoekt 
naar de kern in zichzelf om geluk-
kig te worden. En dat kan alleen als 
we leren zien dat we geen slaaf van 
het denken zijn, maar meester kun-
nen worden over de spanningen en 
onzekerheden die we in ons dra-
gen. Dit is waar werkelijke yoga be-
oefening over gaat en door middel 
van de lichaamshoudingen geeft 
dat een diepe ontspanning of lie-
ver gezegd innerlijke rust”, legt do-
cente Inge Saraswati uit. Lijkt het je 
wat om kennis te maken met yoga 
van een spiritueel leraar die yoga in 
haar hele wezen geïntegreerd heeft 
en de bevrijding in zich draagt? Dan 
ben je van harte welkom om kennis 
te komen maken op de workshops 
op maandag 26 en woensdag 28 au-

gustus van 20.00 tot 21.30 uur. De 
avonden worden gegeven om ken-
nis te maken met de yoga zoals Inge 
Saraswati deze overdraagt. Ook krij-
gen de deelnemers de mogelijkheid 
om in te schrijven voor de yoga cur-
sussen die half september weer be-
ginnen. De kosten voor deze ander-
half uur durende workshop zijn 15 
euro. De cursussen, die beginnen in 
de week van 16 september, worden 
gegeven op maandag-, dinsdag- en 
donderdagavond van 19.15 tot 20.15 
uur of van 20.30 tot 21.30 uur. Ook 
is er een mogelijkheid overdag op 
donderdag van 10.15 tot 11.15 uur.
Inge Saraswati is spiritueel leraar 
en gediplomeerd Yoga en Zwanger-
schapsyoga-docente,  Spiritueel he-
aler en Avatar Master. Zij heeft haar 
onderricht ontvangen in de Ooster-
se traditie en is opgeleid door de 
Stichting Yoga en Vedanta. Zij is li-
censed  en ervaren Master en geeft 
al jaren regelmatig Avatartrainin-
gen. Opgeven kan via info@inge-
saraswati.com of bel 0297-328798. 
Voor algemene informatie: www.in-
gesaraswati.com.

Gaaf uitzicht over Aalsmeer
Watertoren weer open!
Aalsmeer - De weersomstandig-
heden zien er veelbelovend uit en 
dit betekent een nog beter uitzicht 
vanaf de ‘trans’ van de 50 meter ho-
ge watertoren in Aalsmeer. Daarom 
is de watertoren zowel zaterdag 24 
als zondag 25 augustus aanstaande 
geopend voor alle belangstellenden. 
Via de ruim 200 treden van de trap-
pen naar boven, komt men langs 
twee grote waterbekkens, die vroe-
ger gebruikt werden om gevuld te 
worden met water en hiermede de 
waterdruk op de waterleiding van 
Aalsmeer te bevorderen. Het bo-
venste bekken kan maar liefst ruim 
500.000 liter water bevatten en dit 
water werd vroeger met grote pom-
pen naar boven getransporteerd. 
Via een laatste kleine klimtrap be-
reikt met de trans van de watertoren 
en van hieruit heeft men een gaaf 

uitzicht over Aalsmeer en weidse 
omgeving. Er zijn veel bezoekers, 
die iedere keer weer naar boven wil-
len om wederom van dit uitzicht te 
genieten en te kijken naar de dan 
miniatuur mensen en autootjes be-
neden. Zowel zaterdag als zondag is 
de toren geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Het interieur bewonderen kost 
niets, wil men naar boven dan geldt 
de minimale entreeprijs van 1 euro 
voor kinderen en 2 euro voor vol-
wassenen. Na dit openingsweekend 
zal de watertoren op 7 september 
centraal staan bij het grootse vuur-
werk in het kader van Licht en Wa-
ter. Tijdens de kunstroute van K.C.A. 
(half september) zal de waterto-
ren eveneens geopend zijn en dan 
wordt een aantal tentoonstellingen 
ingericht op zowel de begane vloer 
als op de eerste verdieping.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 17 op zondag 18 augustus zijn 
vanaf de Kudelstaartseweg twee 
fietsen gestolen. Het gaat om twee 
Opoe-fietsen, beiden zwart van 
kleur. De een is van het merk Aldo 
luxe waarvan het serienummer ein-
digt op 24H. De andere fiets is van 
het merk Batavus en hiervan eindigt 
het serienummer op 242.

Motor van boot 
gestolen
Oude Meer - In de nacht van don-
derdag 15 op vrijdag 16 augustus is 
vanaf een in de Ringvaart gemeerde 
boot de buitenboordmotor gestolen. 
De motor is van het merk Mercury, 
type F5M, is zwart van kleur en het 
serienummer eindigt op 570. De mo-
tor zat vastgeketend met twee sloten. 
Gedupeerd is een bewoner van de 
Aalsmeerderdijk, lage nummering.Autoband lek

Aalsmeer - In de nacht van woens-
dag 14 op donderdag 15 augustus is 
van een op de Machineweg gepar-
keerde auto een band lek gestoken. 
De eigenaar van de auto dacht een 
lekke band te hebben, maar in de 
garage werd ontdekt dat de band 
lek gestoken is door iemand. 

GEEN KRANT
ONTvANGEN?
0251-674433

Lezing opsporing reuma: 
Amstelveen - Op dinsdag 27 au-
gustus organiseert de RPVA een 
bijeenkomst met informatie over 
het onderzoek naar vroege opspo-
ring en behandeling van Reumatoï-
de Artritus. De lezing wordt gehou-
den in Wijkcentrum Westend op het 
Westwijkplein 3 en gegeven door 
dr. Jeffrey Boorsma, arts-onderzoe-
ker in het AMC. Vroegtijdige behan-
deling, gericht op het verminderen 
van de ontstekingsactiviteit, verbe-
tert de prognose van RA-patiën-
ten. Omdat RA voor een deel erfe-
lijk is, worden eerstegraads fami-
lieleden (broers, zussen, ouders of 
kinderen) van RA-patiënten éénma-
lig getest op de aanwezigheid van 
reumafacturen. Deze avond is dus 

ook, en vooral, van belang voor fa-
milieleden van patiënten met RA. De 
zaal gaat open om 19.45 uur, aan-
vang 20.00 uur, duur tot circa 22.00 
uur. Toegang en koffie/thee gratis. 
Alle leden worden hierbij uitgeno-
digd. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom. Hen wordt een kleine bij-
drage van 2 euro gevraagd. 

Geïnteresseerden worden verzocht 
zich van tevoren op te geven en dit 
kan bij Marianne Kamstra via 023-
5612675 of per e-mail: kamnes@
quicknet.nl. Dit geldt voor zowel le-
den als voor niet-leden. Wie zich 
niet opgeeft en toch komt, loopt de 
kans dat de zaal vol is en toegang 
niet meer mogelijk is.

Amstelveen - Op 18 september 
van 11.00 tot 13.00 uur start het Pa-
tiënt Educatie Parkinson Program-
ma (PEPP) in het gebouw van Am-
stelring aan de Laan van de He-
lende Meesters 431. Het program-
ma is er op gericht om te leren om-
gaan met de invloed die de ziekte 
heeft op het dagelijks leven van de 
mantelzorger en zijn of haar partner 
met Parkinson.  De cursus bestaat 
uit acht bijeenkomsten. Er zijn apar-
te groepen voor patiënten en part-
ners die tegelijkertijd plaats vinden. 

Leren leven met Parkinson
Ook als u geen partner heeft kunt 
u meedoen. Er vindt vooraf een uit-
gebreide intake plaats. Neem voor 
meer informatie, kosten en aan-
melden contact op met Mantelzorg 
Steunpunt via mantelzorg@mantel-
zorg-steunpunt.nl of bel 0900-1866 
(lokaal tarief). Het programma heeft 
een positieve insteek en is er gericht 
op wat nog wel kan ondanks de be-
perkingen. Het leert u en uw partner 
methoden te gebruiken, die u hel-
pen beter om te gaan met de gevol-
gen van de ziekte. 
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Creatieve vorming voor 
jeugd bij de Werkschuit 
Aalsmeer - Woensdag om 13.30 
uur en om 15.30 uur en donder-
dag vanaf 16.00uur is er creatieve 
vorming voor kinderen van 6 tot en 
met 9 jaar bij de Werkschuit. Hou je 
van knutselen en schilderen? Dan 
is dit echt een cursus voor jou! Je 
kunt leren hoe je iets echt kunt na-
maken van klei of ander materi-
aal, maar vooral ook hoe je zelf iets 
nieuws kunt maken dat heel bijzon-
der is. Anders dan anders, iets wat 
je op school of thuis misschien niet 
zo gauw doet. Je zit in een gezelli-
ge 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.

Tekenatelier voor kinderen
Verder start op woensdagmiddag 25 
september de cursus van 10 lessen 
tekenatelier voor kinderen vanaf 6 
jaar om 13.30 uur en vanaf 9 jaar om 
15.30 uur. Zaterdag 29 september 
is het tekenatelier voor jeugd tot en 
met 13 jaar. In het tekenatelier krij-
gen de kinderen op een speelse en 

leerzame manier les in tekenen en 
schilderen.. Stap voor stap maken 
ze kennis met allerlei materialen als 
krijt, ecoline, verf en papier. Kinde-
ren zijn van veelal ontvankelijk voor 
kunst en worden door leuke, gerich-
te opdrachten gestimuleerd om nog 
beter te kijken. De kinderen maken 
kleine voorstudies in pen en inkt en 
leren ook groot op het vlak met verf 
te werken. Aan het begin van iedere 
les wordt het gekozen thema aan de 
hand van een kunstenaar of kunst-
werk besproken waardoor de kinde-
ren ook leren kijken naar de kunst 
van anderen Aan het einde van de 
cursus de deelnemers een map met 
prachtige werken mee naar huis. 

Dus houd je van tekenen en wil je 
aan de slag met een inspirerende 
opdracht? Geef je dan snel op bij de 
Werkschuit. Inlichten en aanmeldin-
gen voor een van de cursussen kan 
via internet http:www.gklein.org/
wsa/, e-mail margot.tepas@prin-
tex-int.com. of telefonisch bij Mari-
on Buckert: 06 11864861 en Margot 
Tepas: 0297 340150.

Rozen van de Zevensprong 
voor automobilisten!
Rijsenhout - In de vroege ochtend 
van dinsdag 20 augustus hielden 
de kinderen van groep 8 van basis-
school de Zevensprong in Rijsen-
hout een ludieke aktie. “De scholen 
zijn weer begonnen”en dit wilden zij 
laten weten door alle automobilisten 
die zij rond de school tegenkwamen 
te laten stoppen om een roos aan te 
bieden met de tekst 
‘Uw auto heeft een hard pantser, 
maar kinderen hebben dat niet….
Onze kinderen vertrouwen op u!’ 

Het is ook het moment dat het 
tweede deel van de schoolzone zich 
moet gaan bewijzen. Vorig jaar is in 
de zomervakantie de Drakenstraat 
opnieuw ingericht met als doel de 
veiligheid voor de schoolkinderen 
te verhogen. De verkeerscommis-
sie van de Zevensprong hoopt dat 
de Pampusstraat aan dit doel gaat 
voldoen. Al blijft het voor het slagen 
van dit doel toch voor een belangrijk 
deel afhangen van de medewerking 
van haastige ouders.

kinder- en jeugdkrant

Coop Dekker schenkt doekoe 
aan scholen in Rijsenhout!

‘Buurman op vakantie’ in 
Broersepark Amstelveen!

Gratis voor jong en oud
Workshop ‘Leer meespelen 
in één dag’ in de Mikado

Rijsenhout - In de periode dat de 
basisscholen weer gaan starten or-
ganiseert Coop Dekker een heel bij-
zondere actie. Van maandag 19 au-
gustus tot en met zaterdag 14 sep-
tember kunnen klanten ‘doekoe’ 
doneren aan basisscholen in de re-
gio. Bij aankoop van zuivelproduc-
ten worden munten (doekoe – Su-
rinaams en straattaal voor ‘geld’) 
weggegeven, die klanten vervolgens 
kunnen schenken aan de school 
van zijn of haar voorkeur. 

De scholen kunnen dit geld ge-
bruiken voor bijvoorbeeld speeltoe-
stellen of leermiddelen. De basis-
scholen waaraan de doekoe mun-
ten gedoneerd kunnen worden zijn 
de Immanuelschool en OBS Zeven-
sprong, beiden in Rijsenhout. Ook 
om de consumptie van zuivel te sti-
muleren heeft Coop samen met 
hun zuivelleverancier deze actie be-
dacht. Met de doekoe-actie wordt 
de consumptie van zuivel gestimu-
leerd en tegelijkertijd worden scho-
len gesteund met een financiële bij-
drage. In totaal stelt Coop 200.000 
euro ter beschikking die verdeeld 

wordt over 230 Coop supermarkten 
door het hele land. Per winkel zijn 1 
tot 4 scholen geselecteerd die mee 
mogen doen. Bij aankoop van ver-
schillende zuivelproducten worden 
doekoe-munten uitgedeeld. Klan-
ten kunnen hun doekoe-munten 
vervolgens schenken aan de basis-
school van hun voorkeur. Hoe meer 
doekoe-munten, hoe groter de op-
brengst voor de basisschool.

Amstelveen - Zondag 25 augus-
tus om 15.00 uur speelt Plan D 
‘Buurman op vakantie’, een grappi-
ge dansvoorstelling met live muziek. 
Deze voorstelling speelde eerder op 
verschillende buitenlandse en bin-
nenlandse festivals zoals het Reu-
ringfestival Purmerend, Tweetakt 
Utrecht en Vondelpark Amsterdam. 
De buurmannen rijden in een oude 
volkswagen naar hun bestemming. 
Plots: de motor doet raar, knallen, 
puffen, roken. Wat gebeurd er nu? 
De mannen hangen verbaasd ach-
ter het stuur. ‘Buurman, we heb-
ben een probleempje.’ Maar pro-
blemen zijn er om op te lossen. Ze 
wrijven zich in de handen, poetsen 
hun gereedschap en onderwerpen 

de auto al dansend aan een acro-
batische sleutelpartij. Na deze ho-
peloze reparatie is de kever veran-
derd in een… Buurman op vakantie 
is een pleidooi voor de inefficiëntie, 
levensplezier en echte vriendschap. 
Deze nieuwe voorstelling van Plan-
D is een vervolg op het succesvol-
le Buurmannenduet Que Pasa? Lo-
catie is op het terrein van jeu de 
boulevereniging Bulderbaan in het 
Broersepark te Amstelveen. De toe-
gang is gratis. Op het grasveld naast 
het terrein van de Bulderbaan wordt 
een peuterspeelplek vol kleine au-
to’s gecreëerd. Voor meer informa-
tie over het Broersepark Familiefes-
tival kan gekeken worden op www.
amstelveenspoppentheater.nl.

Aalsmeer - Altijd al een muziek-
instrument hebben willen bespe-
len, maar het is er nog nooit van ge-
komen? Of vroeger wel eens ge-
speeld, maar al lang niet meer ge-
daan? Grijp uw kans en doe mee 
aan de gratis workshop ‘Meespelen 
in één dag’ op zaterdag 28 septem-
ber in De Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66. Ervaring is niet no-
dig. Samen muziek maken is hart-
stikke leuk en het is een hobby voor 
alle leeftijden. De workshop wordt 
georganiseerd door muziekvereni-
ging Sursum Corda die op 28 sep-
tember haar 85e verjaardag viert. 
Een goede aanleiding om nog meer 
inwoners kennis te laten maken met 
het bespelen van een muziekinstru-
ment. Onder begeleiding van erva-
ren muziekdocenten worden op de 
workshop de eerste noten ingestu-
deerd. Aan het einde van de dag 
wordt samen met muziekvereni-
ging Sursum Corda een concertje 

gegeven om te laten horen wat er 
die dag geleerd is. De workshop is 
van 10.00 tot 16.00 uur. Beschikba-
re instrumenten zijn: klarinet, trom-
pet, dwarsfluit, trombone, hoorn, 
slagwerk en bariton/euphonium. 
Het is de bedoeling dat bij de aan-
melding een eerste en een tweede 
voorkeur voor een instrument aan-
gegeven wordt. Er wordt dan ge-
zorgd dat er een instrument en mu-
ziek beschikbaar is. De muziekin-
strumenten en de muziek worden 
gratis beschikbaar gesteld door de 
vereniging. Liever een ander instru-
ment proberen? Neem contact op! 
De workshop is voor oud en jong 
vanaf ongeveer 12 jaar en deelname 
is gratis. Aanmelden kan tot uiter-
lijk 18 september via 0297-344334, 
06-26290491 of info@sursum-cor-
da-aalsmeer.nl. Voor meer informa-
tie: www.sursum-corda-aalsmeer.nl.

Foto opleidingsorkest Jong Sursum.

Verslag met foto 11 jarige Alex:
Autobotsing op Stationsweg
Aalsmeer - “Op dinsdag 20 augus-
tus is voor mijn huis een ongeluk 
gebeurd. Ik ga er nu een hoofdstuk-
je over schrijven: Autobotsing op de 
Stationsweg.
In de middag van 20 augustus reed 
ik met mijn fiets naar huis om thuis 
een broodje te eten. Toen zag ik iets 
wat ik nog nooit had gezien. Ik zag 
een rode auto, die gebotst was op 
een witte auto. Er stond ook een po-
litie om te kijken wat er aan de hand 

was. Ik reed op ons pad en ik zag 
dat de voorkant van de rode auto 
helmaal kapot was. Ik ging naar bin-
nen en ik zei het tegen mijn moeder 
en ik pakte m’n ipod om wat foto’s 
te maken. Gelukkig waren er geen 
gewonden. De witte auto kon bijna 
zonder schade naar huis toe rijden.
De rode auto kon niet meer rijden 
en moest weggesleept worden”, 
schrijft de 11 jarige Alex Bruine de 
Bruin.

Paardrijden
Demi Kruyswijk met Daimler 
reservekampioen L1
Aalsmeer - Demi Kruyswijk is 16 
jaar, ze gaat nu naar 5 Havo en haar 
hobby is paardrijden. Demi heeft 
twee succesvolle wedstrijden ach-
ter de rug en vertelt hier over: “Mijn 
5 jarige paard heet Daimler B. We 
rijden L1 niveau. Het is een afstam-
meling van de hengst Tuschinski. 
Hij heeft een blessure gehad gedu-
rende 2 maanden. Toen hij einde-
lijk weer helemaal genezen was, zijn 
we weer zachtjes aan begonnen. De 
kringkampioenschappen kwamen 
er aan en ik wilde graag meedoen. 
Dus we moesten hard aan de bak. Ik 
ben voor de kringkampioenschap-
pen nog van instructeur gewis-
seld, nu les ik bij Britt van Egmond. 

Ik leer heel veel bij haar in de les. 
De trainingen naar de kringkampi-
oenschappen gingen heel goed. De 
wedstrijd zelf ging ook heel goed. 
We behaalden twee eerste prijzen 
en dat maakte ons kringkampioen 
van Noord Holland zuid! En dat be-
tekende ook dat we naar de regio 
kampioenschappen mochten! Afge-
lopen weekend vonden deze plaats. 
We reden twee goede proeven en 
dat werd ook beloond met de ti-
tel: reservekampioen! Het scheelde 
maar 0,5% met de nummer één! Nu 
ga ik de overstap maken naar het 
L2. Ik hoop in de toekomst nog veel 
mooie resultaten te behalen tijdens 
de wedstrijden!”

Aalsmeer - Afgelopen maandag 19 augustus waren Hugo van Dam (9 jaar) 
en zijn neef Thijs (14) met vader Abel van Dam aan het vissen op snoek op de 
Kleine Poel. Een snoek kreeg het drietal niet aan de haak, maar ze vingen wel 
een mooie meerval van liefst 115 centimeter lang! Na een lange dril wisten de 
mannen de vis op de foto te zetten, waarna uiteraard de meerval weer terug 
gezet is. Foto: Ferdinand van Dam

Grote meerval uit de Poel

Nieuwe leden welkom
Show en Jachthoornkorps 
klaar voor nieuw seizoen
Kudelstaart - Vrijdag 23 augustus 
start het Show- en Jachthoornkorps 
met een nieuw seizoen. Het vorige 
seizoen eindigde succesvol met een 
goede prestatie op het muziekfesti-
val Rasteder Musiktage in Rastede, 
Duitsland. Hierbij is een rapport af-
gegeven waarin staat wat het korps 
kan verbeteren, zodat er uiteindelijk 
een nog betere score behaald kan 
worden. Met deze informatie gaat 
het korps zijn goede prestatie meer 
verbeteren, zodat er uiteindelijk nog 
betere prestaties kunnen worden 
behaald. Daarnaast zoekt het Show- 
en Jachthoornkorps nieuwe leden. 
De werving begon bij de braderie in 
Kudelstaart, waar mensen en vooral 
kinderen gingen proberen hoe het is 
om een muziekinstrument te spelen. 
Alle mensen, die bij de braderie zijn 
geweest worden bij deze van harte 
uitgenodigd, om eens een repetitie 
bij te wonen! Heeft u de braderie ge-
mist? En heeft u toch interesse? Ook 
in dat geval bent u van harte welkom 
om een repetitie bij te wonen. De re-
petitie start aanstaande vrijdag 23 

augustus om 19.30 uur in het club-
huis aan de Bilderdammerweg 116 in 
Kudelstaart. Op deze repetitie spelen 
de leden het reguliere repetiore. Ge-
interesseerden kunnen informatie 
opvragen en natuurlijk zelf een in-
strument ter hand nemen.

Dorpsoverleg 
over jeugd
Kudelstaart - De Dorpsraad houdt 
een extra Dorpsoverleg op woens-
dag 28 augustus in jeugdhonk de Fu-
ture. Het extra Dorpsoverleg staat in 
het teken van de jeugd. De avond be-
gint om 20.00 uur en alle belangstel-
lenden, jong of oud, buren of geen 
buren, zijn van harte welkom. An-
dere onderwerpen zijn onder ande-
re de toekomst en locatie van de Fu-
ture, Burendag op 21 september, en 
viering Oud en Nieuw. Meer informa-
tie via e-mail dorpsraadkudelstaart@
hotmail.com of twitter @Kudelstaart.
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Start bridgen in 
het Dorpshuis
Kudelstaart -Vanaf dinsdag 27 au-
gustus start bridgeclub Strijd & 
Vriendschap het nieuwe bridgesei-
zoen in de grote zaal van het Dorps-
huis te Kudelstaart. Er wordt ge-
bridged in drie lijnen volgens het 
ladder-systeem. Nieuwe leden, zo-
wel gevorderden als beginners, zijn 
van harte welkom. Aanvangstijd is 
19.30 uur. Aanmelden kan bij Co-
by Blom via 0297-712601, mobiel: 
06-81139350 of via email: info@juf-
frouwblom.com. 

Kennis maken 
met judosport
Aalsmeer - Judoschool Ron van 
Raaphorst heeft in de maand sep-
tember een actie voor iedereen die 
kennis wil maken met de Judo-
school en de fantastische judosport.
Voor 20 euro kunnen belangstellen-
den de hele maand september ko-
men trainen in één van de vestigin-
gen in Aalsmeer, Rijsenhout of Ku-
delstaart. Inschrijven in deze maand 
is ook gratis . Voor meer informatie 
en adressen: www.judoschoolronvr.
nl of bel 06-10349674.

Plezierig bridgen 
bij ’t Rondje
Aalsmeer - Op maandag 2 septem-
ber beginnen de wekelijkse gezelli-
ge bridgeavonden weer bij Bridge-
club ’t Rondje. Er worden per avond 
zes ronden gespeeld. De competi-
tieavonden beginnen om 19.30 uur 
en eindigen om 23.00 uur. Er wordt 
gespeeld in Het Baken in de Sport-
laan 86. Nieuwe leden zijn van har-
te welkom en kunnen zich opgeven 
of inlichtingen krijgen bij Ingrid Smit 
via 0297 323815 of 06-81533918.

Triatlon in Wiesbaden
Kwalificatie Diana Gorter 
voor Ironman in Hawai
Aalsmeer - Diana Gorter uit Am-
stelveen heeft zich tijdens de Iron-
man 70.3 in Wiesbaden weten te 
plaatsen voor het WK Ironman in 
Hawaii op 12 oktober. Ze is daar-
mee na Tonny Blom de tweede tri-
atlete van het Oceanus/Multi Tria-
thlon Team die dit najaar naar Ha-
waii mag afreizen voor de triathlon 
der triathlons. Zes atleten van het 
Oceanus/Multi triathlon team uit 
Aalsmeer stonden zondag 11 au-
gustus aan de start in Wiesbaden. 
De wedstrijd was een zogenaam-
de 70.3 Ironman, een halve triathlon 
bestaande uit 1,9 kilometer zwem-
men, 91 kilometer fietsen en 21 kilo-
meter lopen. Wiesbaden gold als het 
EK 70.3 Ironman, en daarmee ook 
de enige Europese halve triathlon 
waar triatleten zich voor het WK 
Ironman Hawaii (een hele) kunnen 
plaatsen. Het loodzware parcours 
maakte van de wedstrijd echter nog 
een ware veldslag voor een groot 
deel van de in totaal 3000 atleten. Er 
werd in verschillende series gestart. 
De vrouwen werden om 7.35 uur, 5 
minuten na de professionals, weg-
geschoten voor hun 1,9 km zwem-
men in de Waldsee, zo’n 35 km bui-
ten Wiesbaden. De mannen start-
ten op basis van leeftijd in verschil-
lende groepen achter de dames. Na 
het zwemmen werd er in totaal 91 

km gefietst, een aanloopstuk van 35 
km naar Wiesbaden en vervolgens 
een lus van ruim 55 km om en rond 
Wiesbaden. Het fietsparcours ken-
de in totaal ruim 1500 hoogteme-
ters. Afsluitend werd de halve ma-
rathon gelopen dwars door het cen-
trum van Wiesbaden. Het groot-
ste gedeelte daarvan ging door een 
park, deels onverhard. Duizenden 
enthousiaste supporters op het par-
cours zorgden voor een sensatione-
le sfeer. Diana Gorter startte bij de 
Dames 40 en had vanaf de start een 
goede race. Het goede zwemonder-
deel werd gevolgd door een ijzer-
sterk fietsonderdeel waardoor ze als 
tweede in haar categorie aan het lo-
pen kon beginnen. Het lopen was 
solide en met een sterke concurren-
tie wist ze uiteindelijk beslag te leg-
gen op een vijfde plaats. Dit bleek 
later op de avond voldoende voor 
kwalificatie voor het WK op Hawaii 
op 12 oktober. Diana zorgt daar-
mee voor een unicum, want Hawaii 
wordt haar debuut op de hele tria-
thlon. Ook de andere atleten van het 
Multi Triathlon Team draaiden goed 
in Wiesbaden. Carla van Rooijen, die 
als prof van start ging, fietste sterk 
en kon daarna ook nog een solide 
halve marathon lopen. Ze finishte 
in 5.15.21 uur als 14e vrouw bij de 
professionals. Mariska Visser was in 

Diana kon haar geluk niet op na haar 
kwalificatie voor Hawaii. 

Wiesbaden alweer hersteld van haar 
debuut op de hele ruim een maand 
eerder en vloog weer over het par-
cours. Vooral tijdens het lopen liet 
ze zich weer goed zien. Ze finish-
te in 5.39.45 uur als 15e in haar ca-
tegorie tot 30 jaar. Haar vriend Bart 
van Montfoort genoot van de mooie 
en vooral zware wedstrijd. Hij fi-
nishte de halve triathon in 5.44.36 
uur. Marcel Krijtenberg uit Uithoorn 
vond het ook een pittig parcours, 
maar toch kwam hij na 6.20.56 uur 
nog fris over de finish. Hylke Siet-
zema had een ijzersterk fietsonder-
deel, maar net voor wissel kwam hij 
ongelukkig ten val waardoor hij een 
goede klassering kon vergeten. Met 
pijn aan de heup wist hij evengoed 
op karakter de wedstrijd wel uit te 
lopen in 5.22.25 uur. 

Zondag korfbaltop in The Beach
Aalsmeer - Beachkorfbal is ‘boo-
ming’ en het KNKV werkt actief aan 
de promotie van deze korfbalvari-
ant. Senioren uit de Korfbal League 
en de Hoofdklasse en junioren uit 
de Hoofdklasse komen zondag 25 
augustus naar The Beach aan de 
Oosteinderweg om te strijden om 
het Nederlands Kampioenschap 
Beachkorfbal in hun eigen catego-
rie. Naast de beachvelden, die The 
Beach het hele jaar in gebruik heeft, 
zijn er tijdelijk outdoor beachvel-

den beschikbaar. Het toernooi duurt 
van 14.00 tot 18.00 uur en de entree 
is gratis. Publiek is van harte wel-
kom. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven van sport: “We zijn er trots 
op dat The Beach er in geslaagd is 
het eerste Erima NK Beachkorfbal 
naar Aalsmeer te halen. Een bijzon-
der goed initiatief om Aalsmeer als 
sportdorp op de kaart te zetten. Bo-
vendien kunnen de sportliefhebbers 
in hun eigen dorp genieten van de 
top van deze relatief jong sport.”

70 Deelnemers bij baanloop 
Aalsmeer - De 3 en 5 kilometer 
baanloop die elke tweede woens-
dag van de maand wordt gehou-
den bij Atletiek Vereniging Aalsmeer 
trok woensdag 14 augustus 70 be-
langstellende deelnemers. Het 
startschot klonk om 20.00 uur. Bij de 
heren (5 km) bleek Frans Woerden 
met 18:01 het snelst, gevolgd door: 
Brent Pieterse 18:28, Dick Beers 
19:07, Theo van Rossum 19:20, Gil-
les Visser 19:21, Michel Vollebregt 
19:47, Ivo Bruns 19:52, David Smith 
20:01, Jurriaan Rot 20:16, Frans van 
‘t Schip 20:21, Peter Hoogenboom 
20:22, Henny Buijing 20:24, Ray-
mond Witteveen 20:39, Sander Drei-
er 20:42, Ron Wijnands 20:58, John 
Celie 21:02, Jan van Rijn 21:18, Ro-
bert van Susteren 21:20, Pieter van 
Leeuwen 21:21, Gerard Albers 21:28, 
Jaap Rietdijk 21:41, Theo Noij 21:42, 
Wim van Zalingen 21:45, Michel 
Ganzevles 21:46, Rene Noorber-
gen 21:56, Robin van ‘t Schip 22:15, 
Marco van Eijk 22:32, Sjon Pappot 
22:42, K. Hoek 22:43, Bauke de Jong 
22:46, Frank Weening 22:53, Nishan 
Sapkota 22:54, Gregory Deira 23:17, 
Fred den Hartog 23:18, Arnoud van 
Susteren 23:32, Cedar Spaargaren 
24:00, Reinier van Oene 24:17, Cock 
van der Pol 24:28, Hugo Dullemond 

24:41, Piet Rietdijk 24:55, André van 
der Veen 24:57, Marcel Zonneveld 
25:00, Arnold Moes 25:16, Marijn 
Demarteau 26:56, F.J. Levelt 27:14, 
Piet de Boer 27:19, Hans Buis 27:29, 
Robert van der Starre 27:44, Anton 
Schuurman 28:46 en Nico Mallee in 
30:34 minuut. Bij de dames scoor-
de Elles Bakker in 20:48 de snel-
ste tijd op de 5 kilometer, gevolgd 
door: Els Raap 21:55, Mirjam Co-
lijn 22:29, Inger van Dok 22:40, Mar-
greet van Beek 22:52, Sandra Aar-
sen 23:27, Sonja van Zeelt 24:06, 
Femke de Jong 25:35, Sharon Swe-
ijd 27:11, Laura van Dulken 27:43, 
Sharon Nieuwstadt 28:40, Corrie 
de Looze 29:34 en Sandrina Dek-
ker in 36:03 minuut. Tevens was het 
woensdag ook mogelijk om 3 kilo-
meter te hardlopen. Dick van Rijn 
volbracht deze afstand in 11:58, ge-
volgd door Graeme ‘t Hoen 12:46, 
Frans Kraan 13:52, Nienke van Dok 
14:28, Rachél Aarsen 14:28, Kimber-
ly Colijn 14:34 en Arnold van Velt-
hoven in 14:39 minuut. De volgende 
3 en 5 kilometer baanloop bij AVA 
wordt gehouden op woensdag 11 
september, aanvang 20.00 uur aan 
de Sportlaan 43a. Kijk voor meer in-
formatie op de website van de atle-
tiekclub: www.avaalsmeer.nl 

Planning extra sessie
Windsurf Academy succes
Aalsmeer - Weet u nog de tijd, on-
geveer 35 jaar geleden, dat het leek 
dat bijna elk gezin een surfplank 
in huis had. En als de vakantie be-
gon, er ineens allemaal auto’s met 
die grote surfplanken op het dak re-
den. Dat is inmiddels wel veranderd. 
Veel van het surfmateriaal is veran-
derd en de grote planken zijn anders 
geworden. Het werd ook wat minder 
druk, leek wel. Je zag altijd wel op 
de Westeinder een aantal fanatie-
kelingen razend snel over het water 
gaan als het hard waaide. De laat-
ste jaren komt het windsurfen weer 
terug. Oude windsurfers, die het 
windsurfen ooit vaarwel hebben ge-
zegd, komen weer met nieuw mate-

riaal en wat het bestuur van Wind 
Surf ClubAalsmeer (WSCA) hele-
maal leuk vindt, is dat de jeugd weer 
gaat windsurfen. Het aantal jeugd-
leden is inmiddels in 2013 vervier-
voudigd. Het leuke is dat de jeugd 
tijdens deze dagen ook de vrijwilli-
gers waren. Zij zorgden ervoor dat 
alles vlekkeloos verliep Je kan zeg-
gen: Windsurfen is weer in en is 
weer cool. De sport van inmiddels 
twee Olympisch kampioenen, waar-
onder die van 2012 is weer aan het 
groeien. De WSCA heeft dit jaar een 
nieuw initiatief genomen om speci-
aal de middelbare schooljeugd te in-
teresseren voor de mooie sport. De 
WSCA Windsurf Academy. Dit houdt 

in dat er in twee sessie per dag van 
3 uur, 15 scholieren per keer een 
surfles kregen. De kosten hiervoor 
heeft de club zeer laag gehouden. 
Tijdens de Surf Academy op 19, 20 
en 21 augustus heeft de club aan 
bijna 30 jeugdigen een eerste intro-
ductieles gegeven. De wind was ge-
lukkig niet te hard en het weer was 
mooi. Na de laatste les hebben bijna 
90 kinderen voor het eerst kunnen 
ruiken aan het windsurfen. De kin-
deren waren na 3 uur moe en vol-
daan en de reacties waren erg goed. 
Zo goed dat de club een extra re-
guliere Windsurfles sessie gaat in-
plannen, omdat er meerdere kinde-
ren nog terug willen komen. Uiter-
aard zijn volwassenen op deze ses-
sie ook welkom. Kijk voor meer in-
formatie op de website en ga langs 
bij het clubhuis op surfeiland Vrou-
wentroost aan de Kudelstaartseweg. 

TVK duurzaam toekomst in
Kudelstaart - Bij de tennisvereni-
ging Kudelstaart zijn vorige week 69 
zonnepanelen geplaatst. Deze pa-
nelen moeten TVK nu en in de toe-
komst voorzien van duurzame ener-
gie. 
Met de investering in zonnepane-
len verwacht de vereniging op ter-
mijn de energiekosten beheersbaar 
te houden en bovendien een posi-

tieve bijdrage te leveren aan het mi-
lieu. Met name door de éénmali-
ge bijdrage van 2.500 euro van de 
Supportersverenging Kudelstaart én 
een toegekende SDE-subsidie van 
het Ministerie van Economische za-
ken werd het voor het bestuur van 
TVK nog eenvoudiger de beslissing 
tot de aanschaf van zonnepanelen 
te nemen.

Banenbad zwembad vernieuwd
Aalsmeer - Er is deze zomer niet 
stil gezeten bij zwembad de Water-
lelie. Tijdens de zomer zijn de kleed-
ruimtes en gangen voorzien van 
LED-verlichting. Het geluid is aan-
gepast en ook zijn alle plafonds ver-
nieuwd waardoor het kleedgedeel-
te weer een mooie frisse uitstraling 
heeft gekregen. Ook zijn de dou-
chesystemen vernieuwd. Dit is ech-
ter niet alles. Het banenbad heeft 
een ware metamorfose ondergaan. 
Zes weken lang is er hard gewerkt 
aan het plaatsen van een nieuw 

spanplafond, welke al eerder was 
geplaatst bij het recreatie- en het 
instructiebad, en er is een nieu-
we beweegbare bodem in het ba-
nenbad gemaakt. Dit laatste bracht 
nogal wat werk met zich mee. Aller-
eerst moest het bad compleet ge-
leegd worden, zodat de oude bo-
dem eruit gehaald kon worden. Na 
het plaatsen van de nieuwe bodem 
is het zwembad compleet gereinigd 
en opnieuw gevuld. Inmiddels is het 
nieuwe banenbad weer volledig in 
gebruik. Het resultaat mag er zijn!

Thomas, Tim en Joe winnen 
AK Bommetje 2013
Aalsmeer - Afgelopen zondag 18 
augustus begon bewolkt en re-
genachtig, maar klaarde uiteinde-
lijk goed op en tegen de tijd dat het 
Aalsmeers Kampioenschap Bomme-
tje 2013 bij zwembad de Waterle-
lie van start ging, was het prachtig 
weer. Vele gezinnen hadden zich in-
geschreven voor het AK Bommetje, 
waardoor dit uiteindelijk uitgegroeid 
is tot een gezellig familie evenement. 
De bommetjes van de jongste cate-
gorie waren ontzettend hoog. Zij ver-
sloegen daarmee de categorie 10 tot 
13 jaar. De winnaar van de catego-
rie tot 10 jaar was uiteindelijk Tho-
mas van der Ploeg met een bom van 
5,20 meter. In de categorie 10 tot 13 
jaar werd Tim Blom winnaar met een 
bom van 4,80 meter. De spanning liep 

hoog op aan het einde van de wed-
strijd toen bij de categorie 16 jaar 
en ouder twee springers een gelij-
ke hoogte van bommetje hadden ge-
sprongen, namelijk 6,50 meter! Uit-
eindelijk werd met een spring-off be-
slist en won Joe van Groningen deze 
categorie. Het meest flitsende bom-
metje werd gesprongen door Bas 
Blitz. Deze wist met een salto voor-
af een spetterende bom te produce-
ren! Alle winnaars van de categorie-
en gaan door naar het NK Bommetje 
2013 welke op 31 augustus zal wor-
den gehouden in de Windas te Lan-
singerland. De opbrengst van het AK 
Bommetje 2013 is gedoneerd aan 
Stichting Meer Armslag. Mike van 
der Laarse kreeg aan het einde van 
de wedstrijd de cheque overhandigd.

Bloemenzegeltoernooi Midgetgolf
Familie Geleijn winnaar 
Aalsmeer - Het was afgelopen za-
terdagavond 17 augustus druk in 
Aalsmeer. Allerlei evenementen 
brachten veel mensen op de been. 
Ook bij Midgetgolfclub Aalsmeer was 
er bedrijvigheid te bespeuren. Een 
vijftal koppels, bestaande uit vier of 
vijf mensen, had zich buiten op het 
terras van de gezellige club geset-
teld met een kopje koffie en een plak-
je cake. Een sfeer van gezelligheid en 
spanning hing in de lucht. Wie zou er 
deze keer met de felbegeerde wissel-
beker naar huis gaan? De familie Har-
te, winnaar van vorig jaar, was uiter-
aard weer aanwezig. Fanatiek en er-
op gebrand dit jaar weer te winnen. 
Zou het hen gaan lukken om het jaar-
lijkse toernooi van de Bloemenzegel-
winkeliers ook dit jaar op hun naam 
te schrijven? Na twee rondes spelen, 
met echte wedstrijdspelregels en on-
der begeleiding van ervaren spelers 
van de club, is het zover. Terwijl de 
deelnemers genieten van een hapje 
en een drankje, worden de beste sco-

res bij elkaar opgeteld. De uitslag is 
verrassend! Het jaarlijkse Bloemenze-
gel Midgetgolftoernooi is gewonnen 
door de familie Geleijn met 192 pun-
ten. Het lukte hen om de mooie banen 
met de minste punten te bespelen. 
De winnaars van vorig jaar, de familie 
Harte volgde op de voet met 197 pun-
ten en mocht de tweede prijs in ont-
vangst nemen. Op drie de familie de 
Vries met 208 punten, op vier de fami-
lie Borrius met 210 punten en op vijf 
de familie Volmuller met 242 punten. 
Sinds ongeveer 22 jaar organiseert de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloemen-
zegelwinkeliers dit gezellige toernooi 
in samenwerking met de Midgetgolf-
club Aalsmeer. Ook op deze manier 
bedankt de vereniging alle klanten 
voor het sparen van de bloemenzegel. 
Wilt u kans maken op een uitnodiging 
om hier aan deel te nemen, dan hoeft 
u dat alleen maar aan te geven op een 
volle spaarkaart in het speciaal daar 
voor bestemde vakje. Dus: Vraag om 
bloemenzegels, u heeft er recht op.

Lions Golfdag voor audio-
tour op Historische Tuin
Aalsmeer - Na het succes van afge-
lopen jaren organiseren de beide Li-
onsclubs, Aalsmeer en Ophelia, op 
vrijdag 4 oktober wederom een golf-
dag. De netto-opbrengst zal dit jaar 
besteed worden aan de ontwikkeling 
en productie van een ‘audiotour’ voor 
de Historische Tuin. Met zo’n ‘audio-
tour’, in de vorm van een apparaatje 
met koptelefoon, kunnen bezoekers 
gemakkelijk en selectief informatie 
beluisteren over de vele gewassen en 
historische opstallen tijdens de wan-
deling door dit ‘levende’ museum. De 
Lions Golfdag zal ook dit jaar plaats-
vinden op de baan van Golfclub in Al-

phen aan de Rijn. Er zal een 18 holes 
Stableford wedstrijd (Texas Scram-
ble) worden gespeeld met een guns-
hot start om circa 13.00 uur. Om de-
ze golfdag tot een succes te maken 
en dus een zo hoog mogelijke op-
brengst te realiseren, mikken de Li-
onsclubs onder andere ook op be-
drijven die deze golfdag goed kun-
nen gebruiken om de contacten met 
hun relaties te verstevigen. Er is ook 
gedacht aan de mensen die het golf-
spel nog niet beheersen. Voor hen 
wordt er een clinic georganiseerd. 
Onder leiding van een golf profes-
sional zullen de beginselen van het 

golfspel worden bijgebracht en in de 
praktijk beoefend. De faciliteiten van 
de Golfclub Liemeer met z’n mooie 
terras, het sfeervolle clubhuis en het 
prima restaurant bieden na afloop 
van de wedstrijd en clinic volop gele-
genheid om deze sportieve dag met 
uw relaties en vrienden op een ple-
zierige manier af te ronden. De kos-
ten voor deze geheel verzorgde golf-
dag bedragen 145 euro per persoon 
en 550 euro per flight van 4 perso-
nen (clinic 130 euro per persoon). 

Hierin zijn inbegrepen: koffie bij ont-
vangst, lunchpakket, verzorging door 
de baan, aperitief, diner alsmede licht 
alcoholische dranken. De inschrij-
ving loopt op dit moment goed, maar 
er is nog ruimte voor meer deelne-
mers. Voor inschrijving en/of verdere 
inlichtingen kan contact opgenomen 
worden met Cees de la Haye via 06-
53195612 of ceesdelahaye@gmail.
com en Lia Gardenier-van Andel via 
06-51197123, fax 0297 362872 en lia.
gardenier@inter.nl.net. 



Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen, die zin heeft om te komen 
klaverjassen, is van harte welkom. 
Het klaverjassen begint om 20:00 
uur. Op 14 augustus is Jaap Streef-
kerk eerste geworden met 5210 
punten, op twee Hanny Houthuijs 
met 5205 punten en op drie is Ria 
van Oostwaard geëindigd met 5083 
punten. De poedelprijs is deze week 
uitgereikt aan Sjaan Bon met 3607 
punten.

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend
Aalsmeer - De mooie zomer gaat 
weer voorbij en september is in aan-
tocht. De startmaand voor het sjoe-
len bij buurtvereniging Oostend. Op 
de eerste donderdagavond in sep-
tember staan de bakken weer klaar 
in het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Er wordt dit seizoen om de 
twee weken gesjoeld. De zaal gaat 
om 19.30 uur open voor inschrijving, 
koffie en thee en het sjoelen start 
vervolgens om 20.00 uur. Iedereen, 
die deze winter mee wilt sjoelen, is 
van harte welkom. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met 
Wim van de Merbel via 0297-321143.

Jaap wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis in Kudelstaart vn 13.30 tot 16.30 
uur. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma, er is ook gele-
genheid voor rummicub en harten-
jagen. Op donderdag 15 augustus is 
Jaap van Heteren er vandoor gegaan 
met de hoogste eer met liefst 5367 
punten. Piet Straathof werd tweede 
met 5359 punten en als derde ein-
digde Marry Akse met 5175 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Janny 
Lubbert met 43 punten. De tweede 
plaats was voor Henny de Wit met 82 
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 28 
augustus vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 14 augustus is ge-
wonnen door Wil ter Horst met 5504 
punten, op twee Jan Alderden met 
5292 punten en op drie is Tom Ver-
laan geëindigd met 5062 punten.

Inschrijven tot 28 augustus

Wedstrijden voor rond- 
en platbodems op Poel
Aalsmeer - Op zaterdag 7 en zon-
dag 8 september organiseert Water-
sportvereniging Nieuwe Meer in sa-
menwerking met de Stichting West-
einder Zeilwedstrijden (WZW) de 
Rond- en Platbodemwedstrijden 
2013 voor alle eigenaren van tra-
ditionele Rond- en Platbodemjach-
ten, als Tjalken, Lemsteraken, Tjot-
ters, Boeiers, Boatsjes, Friese Jach-
ten, Open schouwen, Kajuitschou-
wen, Staverse Jollen. Gelijk met 
de Rond- en Platbodemwedstrij-
den vindt ook de Kajuitjachten Re-
gatta 2013 op de Westeinderplas-
sen plaats. Naast het bekende wed-
strijdmanagement door comitéleden 
van de WZW en perfect wedstrijd-
water kunnen deelnemers rekenen 
op: een gratis ligplaats van maan-
dag 2 tot en met zondag 8 sep-
tember, v anaf dinsdag een heer-
lijke avondmaaltijd in het clubhuis 

van WV Nieuwe Meer, een (bikkel)
bankborrel op zaterdag na de wed-
strijden en een schippersmaaltijd op 
zaterdag naast een pannenkoeken-
maaltijd voor de jeugd. Uiteraard 
zijn er traditionele en felbegeerde 
wisselprijzen te winnen. 
Bij voldoende wind wordt op de 
Kleine Poel een baan uitgelegd voor 
de kleinere schepen. Voor de gro-
tere Platbodemjachten zal de baan 
onder alle omstandigheden op de 
Grote Poel worden uitgelegd. De 
lange baan wedstrijd is op zater-
dag van 12.00 tot 15.00 uur. De kor-
te baanwedstrijden zijn op zon-
dag van 10.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 15.00 uur. De prijsuitrei-
king en afsluiting zijn zondag van 
16.00 tot 16.45 uur. Inschrijven kan 
tot 28 augustus via rondenplat@wv-
nieuwemeer.nl of bel havenmeester 
Remko Rietveld via 06-27621998.

Atletiek 
Corné snel op 
800 meter
Aalsmeer - C-junior Corné Timmer 
heeft niet stilgezeten tijdens de zo-
mervakantie. Afgelopen vrijdag 16 
augustus nam hij deel aan de derde 
avondinstuif, georganiseerd door AV 
Trias in Heiloo. Het mooie weer en de 
pas opgeknapte atletiekbaan zullen 
zeker geholpen hebben bij zijn pres-
tatie. Corné liep bij de oudere B-ju-
nioren een uitstekende 800 meter en 
hij verbeterde zijn persoonlijke re-
cord op deze afstand met maar liefst 
7 seconden tot een tijd van 2.13.13 
minuten. Volgende week neemt de 
atleet bij Atletiekvereniging Aalsmeer 
deel aan de C-spelen in Amsterdam, 
het officieuze Nederlandse kampi-
oenschap voor C-junioren. Corné zal 
deelnemen aan de 1500 meter.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag is er 
weer koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Iedereen is welkom. 
De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Om 20.00 uur wordt vervol-
gens aangevangen. Het koppelklaver-
jassen op vrijdag 17 augustus is ge-
wonnen door Ben Blom en Marco van 
der Jagt met 6045 punten, gevolgd 
door Henk Been en Frits de Jong met 
5457 punten en op drie Wim Sprin-
gintveld en Dirk Tromp met 5303 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
het koppel Fred Maas en Piet Gortzak 
met 3592 punten. Frida Onken be-
haalde de hoogste eer bij het jokeren. 
Gonnie van de Water mocht de poe-
delprijs in ontvangst nemen. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
en Erik Wiersma de winnaars
Aalsmeer - Zaterdag stonden twee 
vluchten op het programma voor le-
den van postduivenvereniging de 
Telegraaf. De eerste Natour vlucht 
vanuit het Belgische Meer en een 
Jonge duivenvlucht vanuit het Fran-
se Morlincourt/Noyon. Vanwege het 
weer was het even wachten, maar 
om 11.00 uur kregen de duiven voor 
de Natour de vrijheid en met de toe-
nemende wind werd het een hele 
snelle vlucht. De jonge duif met als 
eindnummer 037 van Combinatie v. 

Leeuwen & v. Grieken uit Aalsmeer 
wist de ruim 88 kilometer met een 
snelheid van 100 kilometer per uur 
te overbruggen en tekende voor de 
eerste plaats binnen de vereniging. 
Gerard en Lies v.d. Bergen uit Ku-
delstaart werden tweede en Cees 
van Vliet uit Kudelstaart werd derde. 

Om 11. 45 uur was het weer in Mor-
lincourt/Noyon ook opgeklaard en 
konden de duiven die daar voor in-
gezet waren eveneens de thuisreis 

aanvaarden. Het was de 696 van 
Erik Wiersma uit Amstelveen die de 
ruim 329 kilometer met 105 kilome-
ter per uur aflegde en zo de eerste 
prijs te pakte. Comb. v. Leeuwen & v. 
Grieken uit Aalsmeer werd tweede 
en Piet v.d. Meijden uit Aalsmeer-
derbrug werd derde. In Rayon F 
werd Combinatie v.Leeuwen & v. 
Grieken tweede van 2673 duiven 
die in concours stonden. Erik werd 
negende met 1362 duiven in con-
cours. In het ploegenklassement is 
het stuivertje wisselen. 

Uitslag vlucht Meer: 
1. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 
2. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 
3. C. van Vliet Kudelstaart, 4. J. van Duren 
Amstelveen, 5. D. Baars Kudelstaart, 6. W. 
Wijfje De Kwakel, 7. J. van Dijk Aalsmeer, 8. 
A. van Belzen Kudelstaart, 9. M. de Block 
Aalsmeer, 10. Comb. van Ackooy Hoofd-
dorp, 11. Th. v.d. Wie Aalsmeer, 12. P. v.d. 
Meijden Aalsmeerderbrug, 13. A. v.d. Wie 
Aalsmeer, 14. E. Wiersma Amstelveen, 15. 
J. Nijenhuis Aalsmeer, 16. J. van Ackooy 
Aalsmeer, 17. H. Spaargaren Aalsmeer, 18. J. 
Kluinhaar & Dochter Aalsmeer , 19. Tim Re-
wijk De Kwakel.

Uitslag vlucht Morlincourt/Noyon:
1. E. Wiersma Amstelveen, 2. Comb. v. 
Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 3. P. 
v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 4. Gerard 
& Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 5. J. van 
Duren Amstelveen, 6. D. Baars Kudelstaart, 
7. Comb. van Ackooy Hoofddorp, 8. 
Danny van Leeuwen Rijsenhout, 9. A. 
van Belzen Kudelstaart, 10. J. Kluinhaar 
& Dochter Aalsmeer, 11. W. Wijfje De 
Kwakel, 12. Tim Rewijk De Kwakel.

Open water zwemwedstrijden
Goud voor Arjan, zilver voor 
Laura en brons voor Annette
Aalsmeer - Zaterdag 17 augustus 
verzamelden de open water zwem-
mers zich in Heerjansdam. De zon 
scheen, weinig wind op de baan en 
een watertemperatuur van 21.6 gra-
den. Ideaal zwem weer. De dag be-
gon om 10.00 uur voor Arjan met de 
3 kilometer vrije slag. Hij werd keu-
rig 11e in een tijd van 42.45,50. In-
middels liepen debutanten Ruben en 
Myrthe van Vierzen samen met hun 
ouders het terrein op. Enthousiast ge-
raakt door de leuke open water ver-
halen, wilden zij ook wel eens proe-
ven van deze sfeer. De baan werd be-
keken, de tips gegeven en rond 11.20 
uur mocht Ruben beginnen aan zijn 
1 kilometer vrije slag junioren. Ruben 
is ook een waterpoloër en dat leverde 
hem het voordeel op dat hij gewend 
is om te kijken maar vooral te blijven 
doorzwemmen. Het is toch best een 
heel eind 1 kilometer en hij volbracht 
hem in 15.55,15 en werd hiermee 
keurig 7e. Na de junioren was het de 

beurt aan de heren en dames, jeugd 
+ senioren. Arjan mocht van de Oce-
anezen als eerste starten en werd 12e 
in een tijd van 13.14,15, gevolgd door 
Annette die 6e werd in een tijd van 
14.55,40. Laura werd 7e in 14.57,75 en 
debutant Myrthe werd 9e bij de ca-
tegorie jeugd in een tijd van 20.17,10. 
Myrthe had wat meer last met het 
vasthouden van haar zwemlijn, maar 
ze heeft hem volbracht. Ondertus-
sen werd Ruben uitgenodigd om mee 
te zwemmen bij de 4 keer 250 meter 
vrije slag estafette onder de naam De 
Smurfen. Wat een lol hadden de jon-
gens, de laatste zwemmer mocht de 
jacht gaan openen op de meiden en 
wat ging hij hard. Ze werden overtui-
gend 1e en verdienden hiermee een 
heerlijke taart. Begin van de middag 
kwam Nina in actie op de 250 meter 
vrije slag en na een fikse strijd tussen 
haar en de jongens werd ze niet al-
leen overall 2e, maar ook bij de mei-
den in een hele snelle tijd van 5.35,05. 

Zus Amber mocht zich daarna stor-
ten op de 500 school en wist zelfs 
het brons te veroveren in een tijd 
van 10.21,50. De dag werd afgeslo-
ten door de 3 musketiers op de 1 ki-
lometer vrije slag masters het lever-
de het team van Oceanus de volgen-
de medailles op: Arjan goud, Laura 
zilver en Annette brons. Zondag 18 
augustus werd gezwommen in Vugt. 
Arjan begon de ochtend met de 1 ki-
lometer vrije slag heren jeugd en se-
nioren en werd keurig 8e in een tijd 
van 13.05,00. Net voor het middag-
uur begon het wat op te klaren en 
maakte Nina zich klaar voor de 250 
meter vrije slag. Wederom een fik-
se strijd tussen Nina en 3 jongens en 
vandaag moest ze haar meerdere er-
kennen, bij de boei werd ze nog even 
flink geduwd en moest het toch af-
leggen, maar ze werd bij de meisjes 
overtuigend 2e met een nog snellere 
tijd dan de dag ervoor 5.31,22. Arjan 
had besloten eenmalig de 1 kilometer 
masters schoolslag te zwemmen om 
de dag een beetje te breken. Het le-
verde hem een 5e plaats op en daar-
mee was het tevreden. Rond de klok 
van 15.00 nam de wedstrijd span-
ning toe bij Amber, het zou een pit-
tige strijd worden met een best groot 
deelnemers veld, rond 16.10 vertrok-
ken ze en er werd flink afgesneden. 
Amber werd ook getrakteerd op een 
flinke trap, toch trok ze door finish-
te bij de junioren 1 als 4e in een tijd 
van 10.13,22. Arjan stond inmiddels al 
klaar in de inchecktent voor de laatste 
afstand van de dag. De zon scheen 
volop en met 57 heren aan de start 
die allemaal vochten voor de juis-
te plek werd het de strijd der titanen. 
Ook Arjan kreeg een trap te incasse-
ren, maar het weerhield hem niet om 
met de kopgroep mee te gaan, bij de 
laatste 75 meter moest hij een gaatje 
van 15 seconde laten vallen en werd 
daarmee 2e bij de 40+ categorie en 
dook voor het eerst dit seizoen onder 
de 13 minuten grens met een tijd van 
12.59,56 de vorm komt eraan. 

Alweer voor dertigste maal 
Waterpolotoernooi in 
‘t Oosterbad zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
24 augustus start om 13.00 uur het 
jaarlijks terugkerend waterpolotoer-
nooi voor iedereen die mee wil doen 
in Het Oosterbad. Er zal worden ge-

streden om de Lucassentrofee; zo 
is het namelijk in 1983 begonnen. 
Badmeester Joop Lucassen wil-
de de krachten laten meten tussen 
Het Oosterbad en snackbar De Poel. 

Een waar bedrijventoernooi groeide 
hieruit voort. Nu strijdt Het Ooster-
bad tegen Oceanus en wellicht veel 
andere teams. Goed kunnen water-
poloën is niet het belangrijkste: het 
is de gezelligheid en sportieve strijd 
waar het om gaat. Een team bestaat 
uit een keeper en zes veldspelers 
en genoeg wisselspelers, want het 
is een zeer inspannende bezigheid. 
De temperaturen stijgen weer deze 
week dus ook de watertemperatuur 
zal goed zijn. Wie gaat er dit jaar 
met de Lucassentrofee naar huis? 
Aanstaande zaterdag 24 augustus 
zal het duidelijk worden: vorig jaar 
was dit het Oosterbadteam. Mee-
doen kan uiteraard (en graag). Be-
denk een leuke naam voor je team, 
geef het op aan de kassa en doe 
mee aan een van de laatste evene-
menten van dit seizoen in Het Oos-
terbad aan de Mr. Jac. Takkade 1. 
Volg al het actuele nieuws op www.
hetoosterbad.nl.

Sportieve opening Rkdes 
van het handbalseizoen
Aalsmeer - Handbalvereniging Rk-
des is het handbalseizoen begonnen 
met een 1+1 toernooi in de beach-
bak. Het toernooi hield in dat de le-
den een introducee konden meene-
men. De beachbak werd in de zo-
mermaanden al wekelijks gebruikt 

door een tiental fanatiekelingen. Het 
leek deze groep leuk om een toer-
nooi te organiseren, als aanvang 
van het handbalseizoen. Afgelopen 
zondag was het zover. Het veld lag 
er aanlokkelijk bij, de bar was ge-
opend en de dj’s draaiden lekke-

re opzwepende zomerbeats. Daar-
naast werkte het weer super mee. 
Er waren vier gemixte teams, die te-
gen elkaar streden. Strijd, plezier en 
af en toe hoogstandjes waren de in-
grediënten van een heerlijke hand-
balmiddag. Nadat VFL Gummers-
bach tegen Puerto Sagunto de zin-
derende finale had gewonnen, was 
het tijd voor een heerlijke barbecue. 
Rkdes kan terugkijken op een ple-
zierige en sportieve opening van het 
handbalseizoen!

Handbal 
Prima stage FIQAS heren
Aalsmeer - De herenselectie van 
FIQAS Aalsmeer is het afgelo-
pen weekend naar het Duitse Mül-
heim geweest voor een trainings-
stage en een aantal oefenwedstrij-
den. Op vrijdagavond heeft de ploeg 
eerst getraind. Op zaterdagmid-
dag werden vervolgens twee wed-
strijden gespeeld. De eerste was te-
gen de thuisploeg TV 05 Mülheim. 
Trainer/coach René Romeijn begon 
min of meer met z’n de basisspe-
lers. Zij deden het goed en brach-
ten een ruststand van 13-10 op 
het bord. Daarna werd er door ge-
wisseld. FIQAS Aalsmeer verloor 
de wedstrijd uiteindelijk met 17-22, 
maar had wel een prima oefendu-
el afgewerkt, waarin iedereen lekker 
vrijuit kon spelen.  Daarna volgde 
een wedstrijd tegen SV Urmitz. De-
ze wedstrijd werd makkelijk gewon-
nen: na een 16-8 voorsprong bij rust 
werd het 31-16. Op zondagochtend 
werd de stage afgesloten met een 
oefenwedstrijd tegen het Belgische 
KV Sasja. De mannen hadden nog 
wat recht te zetten van vorige week, 
toen van de Belgen werd verloren. 
En waar de ploeg vorige week met 
een 3-2-1 dekking speelde, werd 

deze keer een 6-0 dekking ingezet. 
Deze was ijzersterk en Sasja kwam 
er dan ook niet doorheen. FIQAS 
Aalsmeer ging met een voorsprong 
de rust in.   Na rust kwam Sasja nog 
even op gelijke hoogte, maar uit-
eindelijk wisten de Aalsmeerders te 
winnen met 22-20. Ook nu had ie-
dereen weer gespeeld. Remco van 
Dam (die later bij de groep kwam 
na het WK met Jong Oranje) en de 
nieuwe spelers Samir Benghanem 
en Niels Poot waren dit weekend 
voor het eerst mee. Komend week-
end speelt FIQAS Aalsmeer nog een 
toernooi bij AHV Swift, tegen onder 
meer het Belgische Eynatten en het 
Duitse Tus Hattingen, waarna op 31 
augustus de Nederlandse competi-
tie weer van start gaat.

Oefenwedstrijd! 
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
spelen aanstaande dinsdag 27 au-
gustus nog een laatste oefenwed-
strijd in de Bloemhof voor de nati-
onale competitie weer begint. Ze 
treffen daar dan om 20.00 uur het 
Haagse Hercules. Misschien leuk 
om de vernieuwde, jonge selectie 
alvast een keer in actie te zien!  

Inzet handbalsters goed!
Dames puntloos vijfde op 
toernooi bij Hellas
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end speelden de dames van FIQAS 
Aalsmeer het toernooi om de Ooie-
vaars Cup tijdens de Haagse Hand-
bal Dagen. 
De ploeg van de nieuwe trainer/
coach Herman Schaap speelde 
vier wedstrijden in twee dagen, te-
gen Quintus, Westlandia, het Fran-
se Saint Ammand en Hellas. FIQAS 
Aalsmeer, dit seizoen in een ver-
nieuwde samenstelling na het ver-
trek van een flink aantal speelsters 
verloor ruim van Quintus en Hel-
las en deed het beter tegen West-
landia en Saint Ammand, al werden 

ook die partijen niet gewonnen. En 
zo werd het team van de nieuwe oe-
fenmeester Herman Schaap punt-
loos vijfde. Westlander Schaap zag 
dus dat hij nog veel werk te doen 
heeft de komende tijd: “Er verdwe-
nen nogal wat speelsters uit de suc-
cesvolle selectie van vorig seizoen 
en de nieuwe, jongere garde is soms 
nog iets te licht, al was de beleving 
prima. Over de inzet kan ik dus niet 
anders dan tevreden zijn. Maar er-
varing is het sleutelwoord. We zullen 
hard moeten werken aan deze jon-
ge ploeg en dan komen de resulta-
ten echt wel.”
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