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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Gratis luxe 
boodschappentas
Doet u tussen woensdag 
20 augustus en dinsdag 
9 september voor minimaal 
€ 25,00 boodschappen? 
Dan krijgt u deze luxe 
Hoogvliet boodschappen-
tas cadeau*. 
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Actie geldig van 20 augustus t/m 
9 september 2014 alleen bij de 
Hoogvliet winkels in Aalsmeer.

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

ADVERTEREN?
IN DE

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Bloemencorso gaat niet door!
Aalsmeer - Ze waren superent-
housiast, vader Peter en zoon Roy 
Büchner over het nadere Bloemen-
corso in de derde week van sep-
tember. Samen met een groep vas-
te, en even enthousiaste, groep vrij-
willigers werd achter de schermen 
al hard gewerkt om deze vierde edi-
tie tot een nog groter succes te ma-
ken. Iets langer dan twee maan-
den geleden deden de twee een op-
roep aan het bedrijfsleven om ook 
deel te nemen aan deze bloemen-
presentatie op praalwagens, nos-
talgische en aparte voertuigen en 
zelfs op bakfietsen. “Bij een bloe-
mendorp hoort toch een Bloemen-
corso”, zo kopten de eigenaren van 
Buro Aalsmeer. Maar helaas blijkt 
hun inzet en enthousiasme niet ge-
deeld te worden. “Het Bloemencor-
so op 20 en 21 september gaat niet 
door! Het is helaas niet gelukt om 
het benodigde aantal deelnemers 
en sponsors te vinden”, aldus Peter 
en Roy in een persbericht. Door de 
weinige animo is het financiële as-
pect in het geding gekomen. Want 
uiteraard brengt het organiseren 
van het Bloemencorso kosten met 
zich mee. Geen tienduizenden eu-
ro’s zoals vroeger, maar toch wel 

een budget met drie nullen om de 
deelnemers te kunnen voorzien van 
(bouw)materialen en bloemen en 
planten. Voor de bloemenpresenta-
tie in de straten van Aalsmeer wordt 
ook geen subsidie gegeven door de 
gemeente of de veiling. Het hangt 
dus af van het bedrijfsleven en de 
inwoners zelf. De Büchners zijn best 
teleurgesteld dat dit evenement nu 
afgelast moet worden. Ze dachten 
bedrijven, winkels en studio’s een 
fleurige mogelijkheid te geven om 
zich in de schijnwerpers te zetten en 
de inwoners weer te kunnen trakte-
ren op het nieuwe Corso. Vorig jaar 
wisten Peter en Roy nog een klei-
ne veertig bedrijven warm te ma-
ken voor de bloemenpresentatie en 
dit jaar hoopten ze eigenlijk op een 
oplopend aantal van rond de vijf-
tig. “We hopen op meer aandacht 
en meer deelnemers. De interesse is 
groeiende”, zeiden de twee vrolijk in 
het interview. Maar helaas. Heel bi-
zar is overigens nu het gekozen the-
ma voor dit jaar: Geschiedenis. Gaat 
het Bloemencorso toch in de ge-
schiedenis verloren? Peter en Roy 
Büchner, de vrijwilligers en het klei-
ne aantal sponsors hopen van niet. 
Er wordt momenteel gekeken of er 

mogelijkheden zijn om het Bloe-
mencorso om de twee jaar te laten 
plaatsvinden. “Wij hopen in septem-
ber 2015 weer door de straten van 
Aalsmeer te kunnen trekken”, laat 
het bestuur tot slot hoopvol we-
ten. Het Corso zou overigens ge-
opend worden door burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder. Een vrij week-
end heeft de ‘burgermoeder’ waar-
schijnlijk niet door het wegvallen 
van dit evenement, want septem-
ber is feestmaand met een hoofd-
letter in Aalsmeer en ook in het der-
de weekend kunnen inwoners zich 
vermaken in ‘eigen dorp’. Op 20 en 
21 september kan in ieder geval wel 
genoten worden van de Kunstroute 
met deelname van meer dan hon-
derd kunstenaars, dichters en mu-
sici die op ruim twintig locaties hun 
‘kunsten’ tonen aan bezoekers. En 
motorgeronk zal klinken op zondag 
21 september, want deze dag vindt 
de eerste toerrit van het Aalsmeers 
Bromfiets Genootschap plaats. Mis-
schien toch wel leuk om na afloop 
van deze rit, wanneer de deelne-
mende bromfietsen te bewonderen 
zijn, deze ‘stoet’ te voorzien van een 
bloemetje...
Door Jacqueline Kristelijn

Naar het Bos...

Boeddha’s in achtertuin!
Aalsmeer - “Geïnspireerd door een niet nader te noemen tuincentrum 
zijn wij afgelopen voorjaar aan de slag gegaan om onze achtertuin in de 
Koolwitjestraat in Japanse sfeer te brengen. Een aantal bamboescher-
men, houten bank met kap en flink wat donkerrode verf voor diverse ac-
centen hebben we aangevuld met onder andere acers (Japanse boom) 
en wat typisch Japanse planten. Boeddha’s ontbreken natuurlijk niet en 
ook het vogelhuis heeft een Japans dak. Wij worden er heerlijk rustig van 
en door het mooie weer van de afgelopen tijd genieten we volop van al-
le veranderingen die we hebben aangebracht”, aldus Marga Vijfhuizen. 
Werkelijk een prachtige tuin. Heerlijk om hier in te verblijven. Zonder twij-
fel de zesde en een na laatste genomineerde voor de cadeaubonnen van 
de tuinen- en dierenwedstrijd van de Nieuwe Meerbode en Het Oosten.

Laatste week tuinen- 
en dierenwedstrijd
Puppy Levi en 
Japanse sfeer

Aalsmeer - Helaas, de tuinen- en dierenwedstrijd van de 
Nieuwe Meerbode loopt weer ten einde. De afgelopen maan-
den heeft de redactie heel veel leuke, ontroerende, grappige 
en inspirerende foto’s mogen ontvangen van lezers. Geweldig 
en veel dank hiervoor. Deze week was het opnieuw moeilijk 
om een keuze te maken. Wat een prachtige tuinen zijn er toch 
in Aalsmeer en Kudelstaart en hoe trots zijn inwoners op hun 
huisdier. Deze keer is gekozen voor het ondeugende puppy Le-
vi van drie maanden oud, omdat hij zo lief in de camera kijkt. 
En de Japanse tuin van de familie Vijfhuizen sprong direct in 
het oog. Hoe mooi en hoe gedetailleerd. Alleen deze week kan 
nog meegedaan worden aan de zomer tuinen– en dierenwed-
strijd van de Meerbode. Volgende week de laatste twee en de 
week daarop de bekendmaking. Alle foto’s die op de voorpagi-
na hebben gestaan (vorige week onder het gemeente nieuws) 
maken kans op cadeaubonnen van tuincentrum Het Oosten 
aan de Aalsmeerderweg. Er wordt op twee cadeaubonnen van 
150 euro en twee van 50 euro getrakteerd. Foto’s kunnen ge-
stuurd worden naar redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Aalsmeer - “Hierbij stuur ik een fo-
to van mijn ondeugende puppy Levi! 
Levi is hier 3 maandjes oud en voor 
het eerst in het Amsterdamse bos. 
Hij heeft het hier iedere keer als we 
er zijn erg naar zijn zin!” Wij hopen 
dat Levi een leuk plaatsje zal krijgen 
in de Meerbode!”, aldus Stefanie Co-
lijn. Tja, zo’n lieverd moet gewoon 
wel in de krant! De zesde genomi-
neerde voor de cadeaubonnen van 
de tuinen- en dierenwedstrijd van de 
Nieuwe Meerbode en Het Oosten.

Pinpas weg na ‘onwel truc’
Aalsmeer - Op vrijdag 15 augus-
tus tussen vijf uur en half zes in de 
middag is een oudere bewoonster 
van Kas dupe geworden van twee 
oplichtsters. De vrouw had spulle-
tjes gekocht bij een winkel op het 
Praamplein en deze afgerekend met 
haar pinpas. Tijdens het pinnen had 
de vrouw goed het apparaat afge-
schermd om haar code te bescher-
men. Toen zij naar huis liep, merk-
te zij dat ze gevolgd werd door twee 
vrouwen. Toen de vrouw thuis in 
haar flat de lift inging, stapten de 
twee vrouwen ook in. Eenmaal bij-
na bij haar huis werd de oudere van 
de twee vrouwen zogenaamd on-

wel. Aan de inwoonster werd ge-
vraagd of ze even binnen mochten 
komen voor een glaasje water. Ver-
volgens werd om een nat washand-
je gevraagd. De inwoonster liep 
naar de badkamer met in haar kiel-
zog de jongere vrouw. Op dat mo-
ment heeft waarschijnlijk de oudere 
‘onwel’ geworden vrouw de pinpas 
uit de portemonnee van de inwoon-
ster gepakt. De oudere vrouw heeft 
een rond, vol gezicht met een plat-
te neus en amandelvormig ogen. Ze 
heeft een normaal postuur, is onge-
veer 1.60 meter lang en tussen de 40 
en 50 jaar oud. Haar donkere haar 
had ze strak naar achteren gebon-

den. De jongere vrouw is volgens 
getuigen ongeveer 25 tot 35 jaar 
oud. Ze heeft een lang gezicht en 
had haar lange donkere krullende 
haren opgestoken. Opvallend aan 
deze vrouw zijn haar lichte blau-
we ogen, een beugel met slotjes in 
haar mond en ze droeg twee tassen, 
waarvan een van het merk Louis 
Vuitton. De vrouw sprak goed Ne-
derlands. Ze droeg een witte broek 
en een zwart jack. De inwoonster 
heeft na de truc direct contact op-
genomen met de bank. Er was (nog) 
geen geld van haar rekening opge-
nomen. Inmiddels is deze geblok-
keerd. De politie heeft de zaak in 
onderzoek en hoopt op informatie 
van meer getuigen. Zij kunnen con-
tact opnemen via 0900-8844.

Aanbiedingen zijn geldig van zondag 17 t/m zaterdag 23 augustus 2014
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Het Beste 
van Deen
West-Fries 
brood*
wit, tarwe 
of volkoren
2 broden

2
gratis

e

*De prijzen kunnen verschillen. 
De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
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 
mededelingen 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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.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. 

INFORMATIEF 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

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

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

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. Samenkomst met dovenver-
tolking en vertaling in Engels. Spre-
ker Walfried Giltjens. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. A. Beeftink uit 
Kampen en 18.30 uur met ds. L.C. 
Buijs uit Veenendaal, gez. dienst 
met CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof DOP-vie-
ring. Zondag 10.30u. in Karmelkerk 
woord-communieviering mmv klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof in Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 15u. Af-
scheidsdienst met ds. F. Praamsma 
en ds. Jac. van Veen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. eucharistieviering met L. Aarts.

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. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jan 
Martijn Abrahamse. Tevens crèche 
en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. 
M. Hogenbirk en 18.30u. met ds. 
L.C. Buijs in Lichtbaken Rijsenhout.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Lies-
bet Geijlvoet. Collecte voor jeugd-
werk. Oppas kinderen via oppas@
dgaalsmeer.nl.

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. W.H.B. 
ten Voorde uit Almere. Organist: W. 
Spaargaren. Om 17u. kamp-dank-
dienst met ds. E.J. Westerman. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. Heack 
uit Zeist. Organist: Maarten Noordam.

Zondag 
24 augustus

Vermist:
- Ketelhuis: Cyperse poes. Slank postuur en heet Flow.
- Oosteinderweg: Wit-grijs cyperse kater. Is nog geen jaar oud 
 en heet Dexter. Heeft blauw bandje om met belletje.
- Pontweg: Lapjeskat. Ze heet Speedy.
- Ampèrestraat: Schildpadpoes met wit. Heet Kisu.
- Rijsenhout, Drakenstraat: Zwart-witte ongecastreerde kater. Heet Joppy.
- Oude meer, Aalsmeerderdijk: Lapjeskat met vier witte pootjes. 
 Heet Whitesox.

Gevonden:
- Rijsenhout, Bennebroekerweg: Gezonde, zeer tamme Agaponnis.
- Madame Curiestraat: Cypers-grijze kat. Witte sokjes, neus en bef.
- Saturnusstraat: Gele kanarie.

Dam tot Damloop voor Nigeria
Van dam tot ziekenhuis
Aalsmeer - Op zaterdag 20 sep-
tember gaat een groep bestaande 
uit familie, vrienden en collega’s de 
18 kilometer wandelen van de van 
Dam tot Damloop. Onder het mot-
to: van dam tot ziekenhuis wordt 
geld ingezameld voor het ziekenhuis 
dat gebouwd wordt door de vrien-
den van Willy en Stef Holling uit Ku-
delstaart, dokter Dare Ogunlusi en 
zijn vrouw dokter Gbemi Ogunlusi in 
Ado Ekiti in Nigeria. 
De muren staan er al, het dak kan 
ook gebouwd worden, maar er rest 
nog genoeg waar geld voor nodig is. 
Bel voor meer informatie naar 0297-

325099 of 06-40166198 of stuur een 
mail naar vandamtotziekenhuis@
gmail.com. 
Het is mogelijk om een bedrag te 
storten of een bijdrage te leveren 
door zelf mee te lopen. De inschrij-
ving bedraagt 10,50 euro. Voor het t-
shirt van deze actie wordt 14,50 eu-
ro gevraagd, dus totaal 25 euro. Al-
leen het t-shirt bestellen, kan ook. 
Deze kost dan 17,50 euro. Het ver-
zamelen op 20 september is om half 
9 op de Dam in Amsterdam en de 
groep vertrekt na het nemen van 
een groepsfoto om 9.00 uur. Wie 
doet er mee?

Collecte Prinses Beatrix 
Spierfonds in september
Aalsmeer - Van 7 tot en met 13 
september start de collecteweek 
van Het Prinses Beatrix Spierfonds. 
In deze week gaan ruim 30.000 vrij-
willigers op pad om geld in te za-
melen voor wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten. 

Het is de grootste jaarlijkse actie 
voor mensen met een spierziek-
te in Nederland. Kom ook in actie 
tegen spierziekten en geef aan de 
collectant bij u in de buurt. En mist 
u de collectant, geen probleem, 
SMS SPIER aan 4333 (eenmalig 
1,50 euro). Er zijn 600 verschillen-
de spierziekten. In Nederland lij-
den ruim 200.000 mensen aan een 
spierziekte. Sommige zijn dodelijk, 
sommige zijn erfelijk, ze hebben al-
lemaal een verlammend effect op 

de spieren. Er zitten zo’n 600 spie-
ren in een mensenlichaam en die 
sturen alles aan, lopen, plassen, 
fronsen, lachen, ademen. Een ziek-
te die spieren aantast, tast het hele 
lichaam en daarmee ook het hele 
leven van een persoon aan. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds fi-
nanciert wetenschappelijk onder-
zoek naar genezing en naar ver-
betering van de kwaliteit van leven 
van patiënten. 

En met succes, dankzij de financie-
ring van het fonds is er onder an-
dere een levensreddend medicijn 
voor de ziekte van Pompe ontwik-
keld en zijn wetenschappers op de 
goede weg naar een therapie voor 
de ziekte van Duchenne. 

Cheque OSA voor Tabitha 
Aalsmeer - Op 13 augustus is er 
opnieuw een subsidiecheque uit-
gereikt door OSA. Dit keer aan Jan 
Joore en Jolande Amorison van de 
groep Tabitha van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer. Deze groep or-
ganiseerde collectes in de kerk in de 
40-dagentijd waarbij 1300 euro is in-
gezameld. De opbrengst is bestemd 
voor de aanleg van een schooltuin 
in Niger. Het geld zal worden over-
gemaakt aan de Stichting VivaSa-
hel te Amsterdam, die zelf geld inza-
melde voor de bouw van een school 

in Tamaci, Niger, zie: www.vivasahel.
nl. Het subsidiegeld is als verdub-
beling van het ingezamelde bedrag 
verstrekt door de penningmeester 
van de stichting Ontwikkelings Sa-
menwerking Aalsmeer. Mocht u ook 
geld inzamelen voor een project in 
een ontwikkelingsland of Oost-Eu-
ropa (niet een aangesloten land bij 
de Europese Unie) en wilt u ver-
dubbeling van dit bedrag (tot een 
maximum van 2500 euro)? Kijk dan 
op de website van OSA: www.osa-
aalsmeer.nl voor alle informatie.

Voedselbank voor huisdieren?
Aalsmeer - Iedereen heeft weleens 
gehoord van de Voedselbank. Hier 
kunnen mensen, die krap bij kas zit-
ten, onder voorwaarden, naar toe 
voor voedsel en aanverwante pro-
ducten. Sinds enige tijd bestaat er 
het idee om ook een Voedselbank 
speciaal voor Aalsmeerse en Ku-
delstaartse huisdierenbezitters op te 
zetten. Mensen die in het bezit zijn 
van een huisdier, maar moeite heb-
ben om de eindjes financieel aan el-
kaar te knopen, zouden hier terecht 

moeten kunnen voor ondermeer die-
renvoeder. Op dit moment wordt ge-
inventariseerd in hoeverre zo’n Voed-
selbank in een behoefte voorziet. 
Bent u in het bezit van een huis-
dier en ondervindt u financiële pro-
blemen in het onderhoud van het 
dier? Neem dan contact op met de 
initiatiefneemster, Paula Pot. Dit kan 
per mail via ppot976@gmail.com, 
maar uiteraard ook per telefoon: 06-
49493244. Vermeld in ieder geval om 
wat voor dier het gaat. 

Nieuwe zangers/zangeressen welkom

Song of Joy start seizoen
Kudelstaart - Het Interkerkelijk 
Koor Song of Joy gaat weer van 
start. Het koor bestaat uit onge-
veer 48 leden. De leiding is in han-
den van dirigent Hilbert Kamphuis. 
Aan de piano zitten bij toerbeurt: 
Jan Sikkema en Jaap van Muyden. 
Er worden allerlei Christelijke lie-
deren gezongen, drie- of vierstem-
mig soms met solo partijen. Nieu-
we zangers en zangeressen zijn 

hartelijk welkom. Vanaf 2 septem-
ber oefenen de koorleden dins-
dags in kerkelijk centrum De Spil 
aan de Spilstraat van 20.00 tot 
22.00 uur. In de pauze is er gele-
genheid voor een praatje onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
Dit seizoen staan er weer verschil-
lende optredens op het program-
ma. Zondag 14 december is er een 
Kerstavondzang in de Spil, geor-

Creatieve wedstrijd voor 
jong en oud in Vredesweek
Aalsmeer - Wereldwijd vindt eind 
september de Vredesweek plaats. 
Het is een jaarlijkse week van be-
zinning en actie op initiatief van Pax 
(voorheen IKV Pax Christi). De Vre-
desweek wordt dit jaar gehouden 
van 20 tot en met 28 september. De 
campagne wordt ondersteund door 
Ambassades van Vrede. Onder de 
naam Oecumenische Ambassade 
van Vrede Aalsmeer organiseren de 
Doopgezinde Gemeente, de Open 
Hof Kerk en de Karmelparochie ver-
schillende activiteiten om vrede op 
verschillende manieren te belichten. 
De week staat in het teken van ont-
wapening onder het motto Wapen je 
met vrede. Eén van de activiteiten die 
georganiseerd wordt, is een creatie-
ve wedstrijd met als thema: Vrede: 
ontwapenend. Iedereen, jong en oud, 
religieus of niet religieus, kan deel-
nemen door een tekening, kunst- of 
schilderwerk, foto of een andere cre-
atieve vorm van kunst te maken. Wat 
komt er in je op bij het thema Vrede: 
ontwapenend? Hoe treedt je iemand 
ontwapend tegemoet? Heb je een 
idee over ontwapening en vrede? 
Hoe kan je vrede vinden voor jezelf 
en je medemens? Wat kan je zelf bij-
dragen? Zoek je creativiteit en maak 
een mooi kunstwerk! Je kunt je bij-
drage inleveren of per post vóór don-
derdag 11 september sturen aan Oe-
cumenische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer, p/a Boekhuis Aalsmeer, 
Zijdstraat 12, 1431 EC Aalsmeer. Ver-

geet niet leeftijd, naam en contact-
gegevens te vermelden. De inzendin-
gen worden door een deskundige ju-
ry beoordeeld in een categorie jeugd 
en een categorie volwassenen (16+). 
De prijsuitreiking vindt plaats in het 
Boekhuis Aalsmeer op zaterdag 20 
september om 14.00 uur. De kunst-
werken worden tijdens de Vredes-
week tentoongesteld.

Aalsmeer - Deze dame is afgelo-
pen zondag aan komen lopen bij 
het restaurant de Jonge Heertjes 
aan het Raadhuisplein. 

De eigenaar heeft haar naar het 
Stokkeland gebracht voor onder-
dak. Ze is een hele tamme rusti-
ge dame die graag op schoot zit 

ganiseerd door Song of Joy in sa-
menwerking met de Commissie 
Erediensten van de Samen op weg 
gemeente Kudelstaart. Op eerste 
Kerstdag ‘s morgens zingt het koor 
in de Thamerkerk aan de Amstel-
dijk Noord in Uithoorn. En 25 april 
is er een voorjaarsconcert gepland 
samen met het koor Inspiratie uit 
Ter Aar. 

Zingt u ook graag en wilt u eens 
komen luisteren of gewoon lek-
ker meezingen? Kom dan naar 
één van de oefenavonden. Meer 
info is te vinden op de site:  
www.songofjoy.nl.

en duidelijk mensen gewend is. 
Als u deze kip mist of weet wie er 
een mist, neem dan even contact 
op met Marcel Jongkind via 06-
18052879. 

Bel ook even als u haar niet terug 
wil. Dan wordt er voor gezorgd dat 
de kip goed terecht komt.

Van wie is deze tamme kip?

HUWELIJKEN
J.W. van den Tweel en 
M. van der Ree
S.J. Groen en B. Bolderdijk









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

OpENiNGSTijdEN bALiE buRGERzAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de 
Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 uur. Tussen 17.00-
20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbe-
wijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het 
buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in 
persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

OpENiNGSTijdEN bALiE bOuWEN & VERGuNNiNGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw vra-
gen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.

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.am-
stelveen.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 be-
woners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zoge-
naamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over 
deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen 
www.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 bestuurssecretari-
aat. 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 portefeuilleverdeling 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 hier-
voor 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 ver-
gadering 12.00 uur.

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 afgehan-
deld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken 
krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft ge-
hoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

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, di., do. 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.

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

SERViCEpuNT bEHEER EN uiTVOERiNG 
pROViNCiE NOORd-HOLLANd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 0800-
0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

VERkEERSbESLuiTEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar 
tegen kunt indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekend-
makingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in 
de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak 
maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, tel. 0297-387575, 
de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur. U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden 
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen 
over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending van het 
besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn 
zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schrif-
telijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene 
die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via 
tel. 020-5404911.

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

lijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het 
naastgelegen hogere niveau.

Artikel 5
Het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 6
Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 
colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruikelijke 
wijze bekend maken.

Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het provinciaal blad van de provincie 
Noord-Holland waarin het is geplaatst.

dE SCHOLEN zijN WEER bEGONNEN!

Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Veel te vaak raken zij 
door hun onervarenheid betrokken bij een ongeval, vooral in 
de eerste drie maanden na de zomervakantie. Juist dan moet 
iedereen er weer aan wennen dat er schoolgaande kinderen 
in het verkeer zijn. Ook de kinderen zelf zijn wat minder 
oplettend omdat ze een vakantie lang hebben kunnen spe-
len. Daarom voert onze gemeente vanaf 18 augustus weer de 
campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Spandoeken en 
posters attenderen automobilisten erop dat er weer school-
gaande kinderen aan het verkeer deelnemen.

Het is weer even wennen na de vakantie. Kinderen zijn nog 
vol van de vakantie en van het begin van een nieuw school-
jaar. Veel kinderen lopen of fietsen een nieuwe route naar 
een nieuwe school. Andere verkeersdeelnemers zien na lange 
tijd opeens weer schoolgaande kinderen op de weg. Deze 
kinderen gedragen zich niet altijd even handig in het verkeer 
en letten soms ook niet goed op. Met alle gevolgen van dien.
Daarom hangen er ook in onze gemeente ieder jaar na de 
zomervakantie weer spandoeken en posters met ‘De scholen 
zijn weer begonnen’. Achter deze tekst schuilt een vraag aan 
automobilisten en andere weggebruikers: houdt rekening 
met kinderen die (weer) naar de basisschool of het voortge-
zet onderwijs gaan. Want hoe meer rekening we met elkaar 
houden, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 

- Aalsmeerderweg 243a (Z-2014/048081), opslag vuurwerk 
(milieu);

- Aalsmeerderweg 351 (Z-2014/046776), het wijzigen van 
een bestemmingsplan ten behoeve van kinderdagverblijf 
“De Wonder Rupsjes;

- Cyclamenstraat 45 (Z-2014/048478) het uitbreiden van 
de woning;

- Haya van Somerenstraat 51 en 55 (Z-2014/046596), het 
plaatsen van een kap op bestaande aanbouw;

- Herenweg 29A (Z-2014/048311), het gedeeltelijk vervan-
gen van een steiger;

- Herenweg 29A (Z-2014/048285), het gedeeltelijk vervan-
gen van een steiger;

- Hornweg 316A (Z-2014/046306), het tijdelijk plaatsen 
van een woonunit;

- Hortensialaan 39 (Z-2014/047076), het uitbreiden van 
de woning;

- Oosteinderweg 42 (Z-2014/040551), het vervangen van 
beschoeiing, plaatsen damwand en vervangen bestrating;

- Nabij Oosteinderweg 185 (Z-2014/048167), het plaatsen 
van geluidmeetmast;

- Thailandlaan 6 (Z-2014/047640), het realiseren van een 
nieuwe brug;

- Weteringstraat 1 (Z-2014/047082) het wijzigen van de 
indeling van een winkelpand.

COLLECTES

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

RONdE TAfEL GESpREk diNSdAG 28 AuGuSTuS 2014

  RAAdzAAL

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 Rtg-1 1 Opening van en toelichting over 
   het Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer D. Kuin
  2 Vaststelling van de agenda 

20.05-20.30 Rtg-2 Kennismaking met de huurders van 
  Seringenhorst: Vita Welzijn & Advies 
  (Algemeen Maatschappelijk Werk, 
  Sociaal Cultureel Werk, Ouderen-
  advies), Welzijn Aalsmeer en de 
  vrijwilligerscentrale Amstelland 
  locatie Aalsmeer.

Doel gesprek:
De instellingen van Seringenhorst 
maken kennis met de raad. Raad en 
belangstellingen  worden geïnformeerd 
door de instellingen van Seringenhorst 
over hun werkzaamheden. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

20.30-20.55 Rtg-3  Toelichting op de werkzaamheden 
  van de organisatie JOGG 
  (Jongeren op Gezond Gewicht).

Doel gesprek:
Algemene toelichting van de JOGG 
op hun werkzaamheden. De raad en 
belangstellenden informeren over de 
uitvoering van de JOGG-aanpak en de 
betekenis voor de gemeente Aalsmeer. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

20.55-21.40 Rtg-4 Groenvisie Aalsmeer
  In de Groenvisie Aalsmeer worden 
  de ambities op het gebied van 
  groen, natuur en openluchtrecreatie 
  voor een periode van 10 jaar 
  vastgelegd. Dit langere termijn 
  wensbeeld is vertaald in een 
  actieprogramma Groenvisie, waarin 
  de acties voor de komende 4 jaar 
  worden beschreven. Dit onderwerp 
  is ook geagendeerd voor de 
  oordeelsvormende raad van 
  11 september a.s.

Doel gesprek: 
Na een korte toelichtende presentatie, 
gaan de raad, instellingen en belang-
stellenden in gesprek over de Groenvisie 
Aalsmeer. 
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

21.45-22.00 Rtg-5 Niet geagendeerde onderwerpen

 Doel gesprekken:
Indien er andere (niet geagendeerde) 
onderwerpen zijn aangemeld worden 
deze besproken bij dit agendapunt 
onder Rtg-5. Onderwerpen kunnen tot 
12:00 uur op de dag van het geplande 
Ronde Tafel Gesprek (donderdag 28 
augustus) opgegeven worden door 
belangstellenden aan de griffie van 
Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of 
0297-387584. De voorzitter van het 
Ronde Tafel Gesprek besluit uiteinde-
lijk of de aangedragen onderwerpen 
worden geagendeerd.

22.00  Sluiting

Officiële Mededelingen
21 augustus 2014

bESLuiT VAN dE diRECTEuR VAN dE 
OMGEViNGSdiENST NOORdzEEkANAALGEbiEd VAN 
12 AuGuSTuS 2014 TOT VASTSTELLiNG VAN HET 
bESLuiT ONdERMANdAAT, VOLMACHT EN MACHTiGiNG 
OMGEViNGSdiENST NOORdzEEkANAALGEbiEd 2014

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Overwegende dat het noodzakelijk is het Ondermandaatbe-
sluit directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 
op onderdelen aan te passen:

Gelet op:
- Artikel 41 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied;
- Artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht, machtiging 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013 en artikel 1 
van het Besluit tot wijziging van het besluit van 9 januari 
2013 Besluit mandaat, volmacht, machtiging Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied 2013 

Besluit vast te stellen:
- Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Omge-

vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014

Artikel 1
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
verleent ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte vol-
macht en machtiging door aan de medewerker aangesteld 
in de functie van adjunct-directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a. de uitvoering van de beslissingen van het algemeen be-

stuur;
b. de bevoegdheid om de ambtenaren van de Omgevings-

dienst te benoemen, schorsen en ontslaan, met uitzon-
dering van de directeur en diens plaatsvervanger en met 
uitzondering van het verlenen van strafontslag;

c. het vaststellen van rechtspositionele besluiten voortvloei-
end uit en niet in strijd met de rechtspositionele regeling;

d. het spoedheidshalve instellen van bezwaar en beroep, voor 
zover dit recht bestaat ingevolge enig wettelijk voorschrift, 
alsmede het verzoeken om schorsing van het aangevochten 
besluit of verzoeken van een voorlopige voorziening ter 
zake, voor zover de voorschriften dit toelaten. Het inge-
stelde bezwaar of beroep wordt ingetrokken, als het alge-
meen bestuur de beslissing tot het instellen van bezwaar of 
beroep niet in de eerstvolgende vergadering bekrachtigt;

e. de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied, met dien verstande dat deze bevoegdheid 
slechts ziet op besluiten tot het aangaan van financiële 
verplichtingen in het kader van diensten en/of leverin-
gen tot € 100.000,-. Hierbij gelden in ieder geval de vol-
gende instructies: verplichtingen tot e50.000,- kunnen 
enkelvoudig onderhands worden aangegaan; verplichtin-
gen van e50.000,- tot e200.000,- dienen meervoudig 
onderhands worden aangegaan;

f. de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes tot 
e100.000,-. 

Artikel 2
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
verleent ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte vol-
macht en machtiging door aan de medewerker aangesteld in 
de functie van teammanager van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied en diens plaatsvervanger, voor:
a. het vaststellen van rechtspositionele besluiten voort-

vloeiend uit en niet in strijd met de rechtspositionele 
regeling, met uitzondering van overplaatsingsbesluiten 
respectievelijk besluiten strekkende tot detachering;

b. de bevoegdheid om te besluiten tot privaatrechtelijke 
rechtshandelingen van de Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied, met dien verstande dat deze bevoegdheid 
slechts ziet op besluiten tot het aangaan van financiële 
verplichtingen in het kader van diensten en/of leverin-
gen tot e25.000,-;

c. de bevoegdheid tot het uitbrengen van offertes tot 
e25.000,-.

Artikel 3
Het verleende ondermandaat, de verstrekte volmacht en/of 
verstrekte machtiging mag uitsluitend worden uitgeoefend 
voor zover daarin wordt voorzien door en met inachtneming 
van de voorwaarden van het Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013.

Artikel 4
Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft 
op een aangelegenheid waarbij de gemandateerde, gevol-
machtigde, of gemachtigde een direct of indirect persoon-

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:

- Dorpsstraat 83 (Z-2014/045066), het kappen van 4 bo-
men (verzonden 18 augustus 2014);

- Kastanjelaan 24 (Z-2014/031803), het oprichten van een 
dakopbouw (verzonden 13 augustus 2014);

- Touwslagerlaan 38 (Z-2014/022275), het realiseren van 
een dakterras, het wijzigen van een raamkozijn in een 
deurkozijn en het plaatsen van een hekwerk tbv een dak-
terras (verzonden 18 augustus 2014).

iNGETROkkEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 316A (Z-2014/046306), het tijdelijk plaatsen 

van een woonunit (verzonden 13 augustus 2014);
- Machineweg 35A (Z-2014/023892), het wijzigen van een 

schuur in zorgwoning (verzonden 02 juli 2014).

buiTEN bEHANdELiNG GESTELdE AANVRAGEN*

Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Starteiland Westeinderplassen (Z-2014/009083), het wij-

zigen van de bestemming ten behoeve van het afmeren 
van een boot (verzonden 11 augustus 2014).

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning
- Corsobraderie (Z-2014/030167) Zijdstraat, Dorpsstraat 

en Schoolstraat, op 6 september 2014.
Datum verzenden vergunning: 12 augustus 2014

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
aangevraagd:
- Restaurant Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer 
 (Z-2014/047375), ontvangen 7 augustus 2014.

dRANk- EN HORECAWET

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horeca-
vergunning is aangevraagd:
- Deen Supermarkten/slijterij, Molenpad 19 
 (Z-2014/046095), ontvangen 6 augustus 2014;
- Restaurant Nieuwe Meer, Stommeerweg 2, Aalsmeer 
 (Z-2014/047375), ontvangen7 augustus 2014.

Vervolg op volgende blz.



Officiële Mededelingen
21 augustus 2014

TER iNzAGE

t/m 21-08-14 Aalsmeerderweg 509 (aanvraag voor omge-
vingsvergunningen, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing, het besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking 
hebben stukken)

t/m 21-08-14 Het besluit om economische activiteiten aan 
te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in 

het algemeen belang zoals bedoeld in de Wet 
markt en overheid en vervat in artikel 25h, 
vijfde lid, van de Mededingingswet.

t/m 28-08-14 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, eerste wijziging” met de daar-
op betrekking hebbende stukken (toelich-
ting, regels en een verbeelding (plankaart). 
Het plangebied heeft betrekking op de be-
drijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 24 te 

Aalsmeer).
t/m 04-09-14 Ontwerp omgevingsvergunning in afwij-

king van het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 32 (Z-
2014/004937).

t/m 04-09-14 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oost-
einderweg 404 (Z-2013/060345) en besluit 
hogere grenswaarden; voornemen weigeren 

aanvraag omgevingsvergunning met uitge-
breide procedure (Rietwijkeroordweg 45A)

t/m 12-09-14  Aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de 
bijbehorende stukken m.b.t. Marconistraat 
10A (Z-2014/025148) (melding brandveilig 
gebruik kinderdagverblijf); en Baccarastraat 
3 (Z-2014/028450) (melding brandveilig ge-
bruik buitenschoolse opvang).

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

Volgende week donderdag in het gemeentehuis

Ronde Tafel Gesprek: Ideeën 
delen met raadsleden
Aalsmeer - Heeft u ideeën die u 
graag met raadsleden wilt delen? 
Wilt u meepraten over een voor-
stel dat in de raad wordt behan-
deld? Kom dan naar het Ronde Tafel 
gesprek. Op donderdag 28 augus-
tus organiseert de gemeenteraad 
het maandelijkse Ronde Tafel Ge-
sprek over onderwerpen die tijdens 
de eerstvolgende raadsvergadering 
besproken worden. Een Ronde Ta-
fel Gesprek is een gesprek tussen 
bewoners en raadsleden. Het biedt 
bewoners, maatschappelijke orga-
nisaties en bedrijven in Aalsmeer 
de kans om hun visie te geven over 
voorstellen die in de gemeenteraad 
worden behandeld. Voor raadsleden 
is het belangrijk te horen hoe bewo-
ners over bepaalde voorstellen den-
ken. Het helpt hen een beeld te vor-
men van wat er in de samenleving 
leeft en om een weloverwogen be-
sluit te kunnen nemen in de raad. 
Tijdens het Ronde Tafel Gesprek 

worden er geen besluiten genomen. 
Op de agenda van een Ronde Ta-
fel Gesprek staan onderwerpen die 
de eerstvolgende raadsvergadering 
aan de orde komen. 

Niet alle raadsvoorstellen van de 
raadsagenda staan op de agenda 
van een Ronde Tafel Gesprek. Als 
een onderwerp niet op de agenda 
staat van een Ronde Tafel Gesprek, 
blijft het mogelijk bij het geagen-
deerde onderwerp tijdens de oor-
deelsvormende raad in te spreken. 
De onderwerpen voor het Ronde ta-
fel Gesprek worden een week van 
tevoren via de media en de websi-
te bekend gemaakt. U kunt zelf ook 
onderwerpen aandragen voor de 
agenda. Op de dag van het Ronde 
Tafel Gesprek hoort u of het onder-
werp op de agenda wordt gezet. Als 
u een onderwerp wilt opgeven, let 
dan goed op of het geschikt is voor 
deze bijeenkomst. Het Ronde Tafel 

Gesprek gaat namelijk niet over be-
sluiten waar bewoners nog bezwaar 
tegen kunnen maken of in beroep 
kunnen gaan. Ook benoemingen, 
keuzen, voordrachten of aanbeve-
lingen van personen horen niet op 
de agenda van het Ronde Tafel Ge-
sprek thuis, noch klachten. Als u 
als belangstellende wilt deelnemen 
aan het gesprek of nieuwe onder-
werpen wil aandragen kunt u zich 
hiervoor aanmelden tot 12.00 uur 
op de dag van het geplande ronde 
tafel gesprek via griffie@aalsmeer.
nl of 0297-387584. Vermeld bij op-
gave het onderwerp waarover u wilt 
meepraten of het onderwerp dat u 
als nieuw agendapunt wilt aandra-
gen en uw contactgegevens.
Wilt u alleen als toehoorder aanwe-
zig zijn, dan is aanmelden niet no-
dig. Het Ronde Tafel Gesprek op 
donderdag 28 augustus begint om 
20.00 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis.

Mishandeling na ingooien 
ruiten van school in dorp
Aalsmeer - Om twaalf uur in de 
nacht van dinsdag 12 op woensdag 
13 augustus zijn door vandalen en-
kele ruiten ingegooid van de Samen 
Een basisschool in het Centrum. Een 
bewoner uit de Schoolstraat hoor-
de nogal veel herrie, waaronder het 
stuk gooien van flessen. De man 
ging polshoogte nemen. Als ant-
woord op zijn vraag wat er aan de 
hand was, kreeg hij een schop. In-
middels was de politie gealarmeerd. 
Een andere bewoonster meldde dat 
de politie onderweg was, waarna zij 
een fles naar haar hoofd gegooid 
kreeg. De vernieling aan de school 
en de mishandelingen en bedreigin-

gen zijn verricht door acht jongeren. 
Bij de komst van de agenten is een 
deel van hen er snel vandoor gegaan 
in een grijze Volkswagen Golf. De 
auto stond geparkeerd in de School-
straat. Twee van de groep verlieten 
het plein op scooters, eveneens via 
de Schoolstraat. De een droeg een 
zwarte helm met een gouden streep, 
de ander droeg een soort crosshelm. 
Door de twee inwoners is aangif-
te gedaan bij de politie, evenals Sa-
men Een de vernieling in een rap-
port heeft laten opnemen. Mogelijk 
zijn er meerdere getuigen. Zij wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Alcohol bij 
verkeerstwist

Aalsmeer - Op donderdag 14 
augustus om vijf uur in de mid-
dag is de hulp ingeroepen van 
de politie bij een verkeerstwist 
op de hoek Legmeerdijk met 
de Bachlaan. Twee auto’s wa-
ren met de spiegels tegen el-
kaar aangereden en de beide 
bestuurders waren aan het bek-
vechten over de schuld. Agenten 
hebben de twee uit elkaar ge-
haald. Bij een van de twee, een 
33 jarige man uit Amsterdam, 
werd alcohol geroken. In het po-
litiebureau stokte het ademana-
lyseapparaat bij 445 Ugl. De Am-
sterdammer heeft via justitie een 
boete gekregen van 607 euro en 
een rijverbod van 4 uur. De in-
woner van de hoofdstad stond er 
op om ook een bloedonderzoek 
te laten verrichten. Aan deze eis 
is voldaan, waarvoor de 33 jari-
ge de kosten van 176 euro direct 
zelf heeft moeten afrekenen. 

Schade aan boot door 
binnenvaartschip
Aalsmeer - Op vrijdag 15 augus-
tus om tien over half vier in de mid-
dag kreeg de politie een melding dat 
een binnenvaartschip schade had 
veroorzaakt aan een bij een eiland 
afgemeerde boot. De schipper was 
vanaf de Grote Poel door het Balken-
gat gevaren richting Ringvaart. De 
zuiging van het schip was derma-
te groot geweest dat de afgemeer-
de boot enkele meters was gezakt 
en vervolgens hard tegen de steiger 

aangeslagen was. Hierdoor was be-
hoorlijke schade ontstaan. De naam 
en het nummer van het schip had de 
gedupeerde, een 43 jarige man uit 
Leidschendam, genoteerd. Agenten 
hebben vervolgens contact opgeno-
men met de schipper. De man be-
kende de route genomen te hebben 
vanwege tijdwinst. De heftige water-
beweging had hij niet opgemerkt. Er 
is overeengekomen dat hij de scha-
de aan de boot zal vergoeden. 

C1000 Koster maakt (toch) de overstap!

Jumbo komt naar Aalsmeer!
Aalsmeer - C1000 Koster in de Op-
helialaan 124 gaat toch de over-
stap maken. Het vertrouwde rood/
wit gaat plaatsmaken voor het be-
kende geel/zwart van de Jumbo Su-
permarkten. Het is de eerste Jum-
bo winkel in Aalsmeer. |De huidi-
ge C1000 winkel sluit op zaterdag 
27 september haar deuren om een 
volledige metamorfose tot een Jum-
bo supermarkt te ondergaan. Vanaf 
woensdag 15 oktober zijn inwoners 
van Aalsmeer en omgeving welkom 
in de nieuwe Jumbo winkel. 
Ondernemer Jurgen Zaal heeft po-
sitieve verwachtingen van de over-
stap naar de succesvolle Jumbo for-
mule: “Klanten kunnen straks bij 
ons terecht voor een groot en geva-
rieerd assortiment tegen de laagste 
prijs van Aalsmeer. De trots van de 
winkel is de komst van het versplein 
met een grote variatie aan dagverse 
producten als groenten, fruit, vlees-

waren, vers gebrande noten en ka-
zen. De winkel beschikt onder ande-
re over een PostNL agentschap en 
een bezorgdienst. Daarnaast kun-
nen klanten straks gebruik maken 
van een uniek zelfscan-systeem, 
waardoor winkelen nog vlotter gaat. 
In totaal biedt de winkel ruim 1.450 
vierkante meter vloeroppervlakte. 
Mijn team en ik hebben veel zin in 
de opening van de winkel.” 
Frits van Eerd, algemeen directeur 
van Jumbo Supermarkten: “Samen 
met alle Jumbo collega’s kijk ik er 
naar uit om inwoners van Aalsmeer 
en omgeving de unieke Jumbo for-
mule te laten ervaren. Elke dag weer 
doen we onze uiterste best om te 
zorgen voor 100% tevreden klanten. 
Dit doen we door de klant altijd cen-
traal te stellen.” 
 
Verhuispakket
Om de opening van de nieuwe win-

kel te vieren, trakteert Jumbo klan-
ten op een Verhuispakket. Klanten 
van de huidige C1000 winkel in de 
Ophelialaan kunnen vanaf woens-
dag 10 september Jumbo verhuis-
zegels sparen. Na de verbouwing 
kunnen zij hun spaarkaart bij Jum-
bo Koster inleveren voor een bood-
schappenpakket ter waarde van 60 
euro.
 
Bekende gezichten
In de nieuwe winkel gaan de klan-
ten overigens verwelkomd worden 
door bekende gezichten. Alle mede-
werkers van de C1000 winkel gaan 
mee naar Jumbo. Daarnaast wordt 
het team uitgebreid met een aan-
tal nieuwe hulpkrachten. Jumbo telt 
momenteel ruim 425 winkels. Door 
de overname van Super de Boer in 
2009 en van C1000 in 2012 is Jumbo 
uitgegroeid tot het tweede super-
marktbedrijf van Nederland.

Feesttent op het Praamplein
Aalsmeer - Het is wel duidelijk, de 
discussie over de feesttent wel of niet 
op het Praamplein gaat in ieder ge-
val niet dit jaar meer gevoerd worden. 
Afgelopen dinsdag 19 augustus zijn 
op het Praamplein borden geplaatst 
(hoe vroeg?!) met de bekendmaking 
van afsluiting van 3 tot 15 september 
in verband met de feestweek. Overi-
gens lijkt het merendeel van de inwo-
ners deze locatie midden in het Cen-
trum de ideale en vooralsnog enige 
juiste plek te vinden. “De Feestweek 
hoort in het Centrum”, aldus geschre-
ven. En: “Het is toch maar een keer 
een week per jaar. Er zijn activitei-
ten voor alle leeftijden.” Alternatieven 

worden sporadisch genoemd, onder 
andere het Surfeiland en het parkeer-
terrein bij het zwembad, maar hier 
kunnen de bewoners van de Horn-
meer zich vast niet in vinden. Enke-
le keren per jaar ‘schudden in bed’ 
tijdens de Summerdance en de ker-
mis vinden zij waarschijnlijk wel ge-
noeg. Het terrein van het Crown The-
ater is eveneens niet haalbaar vanwe-
ge alle activiteiten in het studiocom-
plex. De parkeergarage bij de studio 
aan de Van Cleeffkade biedt overi-
gens wel uitkomst wat het parkeer-
probleem betreft. Ondernemers gaan 
hier tijdens de feestweek parkeren en 
bezoekers aan het Centrum zijn even-

De gemeente is vlot met de bebor-
ding over activiteiten in het Centrum. 
Op zaterdag 6 september Corsobra-
derie. Diverse straten worden voor dit 
gezellige evenement afgesloten voor 
autoverkeer. Niet voor voetgangers. 
Zij worden deze dag juist van harte 
uitgenodigd om langs de kramen te 
komen slenteren.

Fase twee onderhoudswerkzaamheden

Brug gelukkig weer breder!
Aalsmeer - Het leed is nog niet ge-
leden, maar de ergste files en op-
stoppingen zijn voorbij. Gelukkig, 
het onderhoud aan de brug over de 
Ringvaart vordert. In fase 1 was het 
brede deel gesloten voor de reno-
vatie, waardoor al het verkeer één 
rijbaan moest delen. De stoplich-
ten met versmalling zorgden voor 
behoorlijke oponthoud en erger-
nis. Fase 2 is nu gestart en dit be-
tekent meer ruimte voor verkeer. De 
smalle helft van de brug wordt nu 

aangepakt. Het brede gedeelte is 
open voor verkeer. Voor beide stro-
men ‘gewoon’ één baan en zelfs een 
aparte busbaan. De provincie blijft 
overigens de nieuwe N201 aanra-
den als alternatief zolang de werk-
zaamheden duren. En begrijpe-
lijk, want van twee keer twee ba-
nen naar de helft blijft druk, zeker 
nu de vakantie weer voorbij is. Als 
een en ander volgens planning ver-
loopt is de opknapbeurt eind sep-
tember voltooid. 

Maximale boete 
snelvaarder

Uithoorn - Op woensdag 13 
augustus rond negen uur in de 
avond kregen agenten een mel-
ding van de politieheli dat zij een 
motorboot over de Amstel zagen 
varen met een snelheid van mini-
maal 70 kilometer. De boot kwam 
vanaf De Kwakel en ging richting 
Uithoorn. Bij de bootsteiger aan 
de Schans is de schipper door 
agenten gevraagd naar de kant 
te komen. De 28 jarige schipper 
uit Kudelstaart wist dat hij hard 
gevaren had, maar zei geen idee 
te hebben hoe hard. Op de Am-
stel is de snelheid maximaal 9 ki-
lometer. De Kudelstaarter kan 
rekenen op een maximale boete. 
Mogelijk volgt nog een zwaarde-
re straf. Er wordt overwogen om 
deze actie af te handelen als ge-
vaarlijk varen.

Telefoon toch 
boven water

Aalsmeer - Op maandag 18 au-
gustus even voor zeven uur in de 
avond is een 33 jarige winkeldief 
uit Amstelveen door personeel 
aangehouden en overgedragen 
aan de politie. De Amstelvener 
dacht de winkel in de Lakenble-
kerstraat te kunnen verlaten met 
een nog niet betaalde telefoon. De 
mobiel had hij in zijn kleding ver-
stopt. Toen de man de kassa en de 
controlepoortjes passeerde, ging 
het alarm af. De 33 jarige gaat via 
justitie berecht worden. 

Rijbewijs kwijt 
na teveel alcohol
Kudelstaart - Op woensdag 
13 augustus om half twee in de 
nacht is een 20 jarige man uit 
Haarlem aangehouden wegens 
rijden onder invloed van alcohol. 
In de Schweitzerstraat is de jeug-
dige bestuurder tot stoppen ge-
maand door agenten. Nadat de 
blaastest positief uitpakte, is de 
automobilist meegenomen naar 
het politiebureau in Amstelveen 
voor een ademanalysetest. Het 
apparaat stokte bij 535 Ugl. De 
man uit Haarlem heeft een boete 
gekregen en direct een rijverbod 
van zeven uur. Vooralsnog rijdt 
hij voorlopig geen auto meer. De 
20 jarige moet zich eerst bij justi-
tie verantwoorden eer hij zijn rij-
bewijs terug krijgt.
 

Scholen zijn weer begonnen
Aalsmeer - Kinderen zijn kwetsbaar 
in het verkeer. Veel te vaak raken zij 
door hun onervarenheid betrokken 
bij een ongeval, vooral in de eerste 
drie maanden na de zomervakantie. 
Juist dan moet iedereen er weer aan 
wennen dat er schoolgaande kinde-
ren in het verkeer zijn. 
Ook de kinderen zelf zijn wat min-
der oplettend omdat ze een vakantie 
lang hebben kunnen spelen. Daar-
om voert de gemeente sinds 18 au-
gustus weer de campagne ‘De scho-
len zijn weer begonnen’. Spandoe-
ken en posters attenderen automo-
bilisten erop dat er weer schoolgaan-
de kinderen aan het verkeer deelne-
men. Het is weer even wennen na de 
vakantie. Kinderen zijn nog vol van 
de vakantie en van het begin van een 

nieuw schooljaar. Veel kinderen lo-
pen of fietsen een nieuwe route naar 
een nieuwe school. Andere verkeers-
deelnemers zien na lange tijd opeens 
weer schoolgaande kinderen op de 
weg. Deze kinderen gedragen zich 
niet altijd even handig in het verkeer 
en letten soms ook niet goed op. Met 
alle gevolgen van dien. Daarom han-
gen er in de gemeente ieder jaar na 
de zomervakantie weer spandoeken 
en posters met ‘De scholen zijn weer 
begonnen’. Achter deze tekst schuilt 
een vraag aan automobilisten en an-
dere weggebruikers: Houdt rekening 
met kinderen die (weer) naar de ba-
sisschool of het voortgezet onderwijs 
gaan. Want, hoe meer rekening ie-
dereen met elkaar houdt, hoe beter 
het is voor de verkeersveiligheid!

eens welkom om hun auto in de ga-
rage te stallen tijdens een bezoek 
aan de winkels. Geluidsoverlast uit 
de tent lijkt overigens niet het groot-
ste probleem te zijn tijdens de Feest-
week. Het lawaai na afloop van feest-
gangers in de nachtelijke uren geeft 
meer ergernis, evenals wild plassen 
en vernielingen. Mogelijk kan in de-
ze extra controles plaats gaan vinden 
om omwonenden na twaalf of een 
uur toch een rustige nacht te bieden.
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Muziek
Donderdag 21 augustus:
* Pianist en zanger Ricky Nye uit 
New Orleans treedt op bij Dragt, 
Stommeerweg 72 v/a 20u.
Vrijdag 22 augustus:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Thema-feest in feesterij de Bok, 
Dreef 5, 22u.
Zaterdag 23 augustus:
* Party met dj in café de Praam in 
Zijdstraat v/a 22u. 
* Thema-feest in feesterij De Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
Zondag 24 augustus:
* Live muziek van De Wilma’s op 
terras The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 30 augustus:
* Goud van Oud bij cafés Joppe, We-
teringstraat en de Praam, Zijdstraat 
en Wapen van Aalsmeer, Dorps-
straat met dj Kees Markman, dj Ard 
Kuiper en dj’s Back in Time 

Films
Maandag 25 augustus:
* Natuurfilm ‘Earth Flight’ in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 v/a 20u.
T/m 28 augustus:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met de 100-Jarige die 
verdween, Bon Dieu en Expenda-
bles 3. Voor jeugd: Hoe tem ik een 
draak, Rio2, Heksen bestaan niet, 
Planes2 en Koemba de zebra.

Exposities
Vanaf 3 juli:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
21 tot en met 23 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 23 augustus
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. Op 
30 augustus kofferbakverkoop door 
modelbouwers.
23 en 24 augustus
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collectie 
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag 14-17u. 
Tot en met 29 augustus:
* Expositie Christa Logman met be-
woners Ons Tweede Thuis in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden 
* Portretten van Ria en Kaylee Brui-

ne de Bruin in fysiotherapiepraktijk 
Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
Augustus:
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.
Vanaf 6 september:
* Expositie Leven van Liesbeth Eil-
ders in beeld in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9.

Diversen
Donderdag 21 augustus:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Lezing over expositie en rondlei-
ding door Christa Logman in ge-
meentehuis v/a 20u. Vooraf aanmel-
den.
21 t/m 28 augustus:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 
elke dag open 13 tot 17u. 
Vrijdag 22 augustus:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 23 augustus:
* Koffie-ochtend Fedeli op Wete-
ringplantsoen voor iedereen, 10-
13u. Tevens uitvoering stoepenplan. 
Officiële start om 11u. op school-
plein Samen Een, Weteringstraat.
* Inzameling Voedselbank bij Hoog-
vliet, Aalsmeerderweg, 9-17u.
Zondag 24 augustus:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
Maandag 25 augustus:
* Films en foto’s over Vivariums bij 
Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 26 augustus:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
Woensdag 27 augustus:
* ANBO soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Zaterdag 30 augustus:
* Historische dorpswandeling, gids 
is Joost Hoffscholte. Start 11u. bij 
Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Aalsmeers kampioenschap en NK 
Bommetje in zwembad De Waterle-
lie, Dreef. Van 16.30 tot 18.30u.
Maandag 1 september:
* Bijeenkomst Postzegelvereniging 
met veiling en loterij in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 20u.

Vergaderingen
Maandag 25 augustus:
* Wijkoverleg Oost over o.a. Schip-
hol en verkeer in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan vanaf 20u.
Donderdag 28 augustus:
* Ronde Tafel Gesprek, politiek met 
inwoners in gemeentehuis v/a 20u.

AGENDA

Honky tonk bluegrass zondagmiddag

De Wilma’s in The Shack
Oude Meer - De Wilma’s, een 
band van doorgewinterde muzikan-
ten, komt zondagmiddag 24 augus-
tus optreden in The Shack. Akoesti-
sche gitaren, banjo, trekzak, drums 
en zang maken honky tonk, blue-
grass en folk! Chaja van der Hei-
de, een graag geziene gast van The 
Shack, én zangeres en frontvrouw, 
van onder andere Mirage (Fleet-
wood Mac Tribute) en Landslide 
speelt en zingt aanstaande zondag 
24 augustus met haar hechte vrien-
denclub in The Shack in Oude Meer. 
Deze vriendenclub bestaat uit door-
gewinterde muzikanten uit verschil-
lende Amsterdamse bands als de 
Amsterdamse Straat Band en Roots-
club. Op hun eigen manier brengen 
ze honky tonk, bluegrass en folk op 
het podium tot leven van onder an-
dere Bob Dylan, Johnny Cash, de 

Carter-family en Amerikaanse roots 
uit de jaren dertig, maar ze spe-
len ook ‘modern’ werk van onder-
meer Steve Earl, Mary Gauthier en 
Tom Waits. Gewoon weer zo’n heer-
lijke en sfeervolle zondagmiddag in 
The Shack. Bij mooi weer spelen de 
Wilma’s buiten en met minder weer 
op het Shack-podium binnen. 
Alvast voor in de agenda: Zondag 
31 augustus komt Bas Kleine & his 
Harmaniacs optreden en zondag 7 
september gaan de spots aan voor 
de 20 jarige gitaarvirtuoos Chivy 
and The BlueZians.
The Shack is zondag open vanaf 
15.00 uur en band De Wilma’s be-
gint rond de klok van 16.00 uur. De 
entree is gratis. Voor alle info en 
openingsdagen/tijden: www.the-
shack.info. Adres: The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Divers filmaanbod in bioscoop
‘100 Jarige die verdween’ 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Zaterdag 23 augustus 
voor het eerst te zien in Crown Cine-
ma: ‘100 Jarige man die uit het raam 
klom en verdween’. Allan wordt hon-
derd en dat wordt groots gevierd in 
het bejaardentehuis, maar de jarige 
krijgt het op zijn heupen en vertrekt 
kort voordat het feest losbarst. De 
tijd die hem rest kan hij beter beste-
den en hij klimt uit het raam en ver-
dwijnt. Allan begint aan een roadtrip 
waarbij hij van het ene in het ande-
re avontuur terecht komt. Tegelij-
kertijd passeren de memorabele 
momenten uit zijn leven én die van 
de twintigste-eeuwse geschiede-
nis de revue. Gebaseerd op de ge-
lijknamige bestseller van Jonas Jo-
nasson. De film duurt 114 minuten 
en van deze komedie kan ook geno-
ten worden op maandag 25 en dins-
dag 26 augustus. Alle dagen vanaf 
20.00 uur. Filmtips voor volwasse-
nen: ‘Oorlogsgeheimen’ op zaterdag 
en zondag om 16.30 uur, ‘Dawn of 
the planet of the Apes’ (3D) op vrij-
dag en zondag om 18.30 uur, ‘Sex 
Tape’ op zaterdag om 19.00 uur en 

de leuke actiefilm met helden van 
weleer ‘Expendables 3’ donderdag, 
vrijdag en zaterdag om 21.30 uur 
en zondag vanaf 21.15 uur. Kinde-
ren trakteert Crown Cinema op liefst 
drie 3D-films in de grote zaal: ‘Pla-
nes 2: Redden en Blussen’, ‘Hoe tem 
je een draak’ en ‘Koemba, de zebra 
die zijn strepen kwijt is’. Naast films 
in de grote zaal vertoont de bios-
coop aan de Van Cleeffkade 15 te-
vens een gevarieerd scala aan films 
in een kleine, sfeervolle zaal met zit-
zakken. Neem plaats voor ‘De Poel’ 
op vrijdag om 20.00 uur, ‘12 Years a 
slave’ op donderdag en zondag om 
20.00 uur of de kinderfilms ‘Heksen 
bestaan niet’, ‘Frozen 2D’ en ‘K3 en 
het Dierenhotel’. Crown Cinema is 
op de woensdagmiddag geopend 
vanaf 14.15 uur, op zaterdag van-
af 12.15 uur en zondag vanaf 10.30 
uur. Kijk voor het filmprogramma 
en tijden op www.crowncinema.nl. 
Voor het reserveren van kaarten kan 
gebeld worden naar 0297-753700 of 
stuur een mail naar info@crownci-
nema.nl. 

Leuke actie op Facebook
Spot de aanhanger en maak 
kans op kaarten Feestweek!
Aalsmeer - Een leuke actie houdt 
de organisatie van de Feestweek 
momenteel op Facebook. Op diver-
se plaatsen in Aalsmeer en de regio 
zijn aanhangers met het program-
ma neergezet. De aanhangers zijn 
opvallend ‘behangen’ met posters 
in geel met zwarte letters. Wie een 
leuke selfie maakt met de aanhan-
ger op de achtergrond maakt kans 
op toegangskaarten voor de Feest-
week. De komende drie weken wor-
den onder de inzenders kaarten ver-
loot. In de laatste week worden on-
der alle inzendingen de meest origi-
nelen beloond met VIP arrangemen-
ten voor twee personen. “Hoe gek-
ker, hoe beter, laat zien dat je een 
fan bent van de Feestweek”, aldus 
de organisatie in de uitnodiging. De 
trekkingen voor de toegangskaarten 
zijn op 23 en 30 augustus en 6 sep-
tember. De trekking van de VIP ar-
rangementen is op 7 september. Let 
wel: De foto moet wel een echte sel-
fie zijn, dus een foto die je zelf hebt 
gemaakt, en de aanhanger moet 
duidelijk zichtbaar zijn op de foto. 

De foto’s kunnen gestuurd worden 
naar de Facebook pagina van de 
Feestweek. Zie ook www.feestweek.
nl. De twintigste Feestweek is van 7 
tot en met 13 september en het mu-
ziekprogramma concentreert zich 
van woensdag tot en met zaterdag 
met achtereenvolgens Aalsmeerse 
bandjes, 100 % Aalsmeer met Ge-
rard Joling, Bonnie St. Claire, Dan-
ny Terp, Jan Leliveld en Kees Mark-
man, swingen met de Edwin Evers 
Band en Sharon Doorson met band 
en de afsluiting met Jan Smit, Ed-
dy Walsh en het Feestteam. Kaar-
ten kosten in de voorverkoop voor 
de woensdag 5 euro, donderdag en 
vrijdag 17,50 euro en zaterdag 15 
euro per stuk. Een passe-partout is, 
zolang de voorraad strekt, te koop 
voor 45 euro. Ook tijdens de Feest-
week: Tentdienst, sporten met SPIE 
voor de pramenrace, nostalgische 
filmmiddag en -avond, kindermid-
dag, gehandicaptendag en senio-
renmiddag. Kijk voor meer informa-
tie op www.feestweek.nl. Kaarten 
zijn via de website te bestellen.

New Orleans aan de Plas
Ricky Nye live bij Dragt
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
21 augustus, speelt de Amerikaan 
Ricky Nye in restaurant Dragt aan 
de Stommeerweg 72. De uit Cincin-
nati in Ohio, Amerika afkomstige pi-
anist en zanger Ricky Nye is met zijn 
‘vliegende vingers’ een waanzinnig 
goeie boogie woogie pianist en in-
ternationaal zeer geliefd vanwe-
ge zijn aanstekelijke en swingende 
mix van Amerikaanse rootsmuziek 
in solo, duo en diverse bandforma-
ties. Nye reist de hele wereld over 
en heeft inmiddels een grote scha-
re fans om zich heen verzameld die 
hem overal volgen. Zo ook Martijn 
Schok en Greta Holtrop, zij zijn in 
een euforische stemming om deze 
bijzondere collega pianist en zanger 
in Aalsmeer te kunnen zien optre-

den. Ricky Nye speelt en zingt tra-
ditionele blues, boogie woogie en 
klassieke New Orleans jazz, rock en 
blues. 
Dat Nye een podium heeft gevon-
den bij Dragt is het aandeel van ke-
ramiste Carla Huson, Haar zoek-
tocht naar een geschikte locatie 
hield haar dicht bij huis. Buurman 
Dragt was direct bereid het deels 
overdekte terras af te staan. “Dus 
is het ook leuk om met de boot te 
komen, er zijn voldoende ligplaat-
sen achter het restaurant. Ja, ik ver-
wacht heel veel publiek, dit is echt 
een must voor degenen die van 
New Orleans houden!” Het concert 
begint om 20.00 uur en de entree 
is slechts vijf euro! Mis deze boogie 
woogie virtuoos niet! 

‘Earth Flight’ in ‘t Baken
Aalsmeer - Op maandag 25 au-
gustus kan in het Baken genoten 
worden van de natuurfilm ‘Earth 
Flight’. Deze Britse natuurdocumen-
taire van de BBC gaat over vogels. 
De serie bevat beelden die zijn ge-
maakt door camera’s die op ruggen 
van vogels zijn bevestigd. Verder zijn 
onder andere geluidsarme helikop-
ters, paragliders en een namaak-
gier gebruikt. Op 25 augustus wordt 
een reis boven Europa gemaakt en 
is te zien hoe kraanvogels de kort-
ste route over de nauwe Straat van 
Gibraltar nemen en hun hongerige 
magen voeden tussen de galoppe-
rende witte paarden in de Camar-
que. Ook duizenden witte manne-
lijke ooievaars, die Afrika verlaten 

en zich richten op Istanboel om ver-
volgens naar Duitsland te vliegen. 
En miljoenen spreeuwen, die bo-
ven Rome een slechtvalk te slim af 
zijn. Brandganzen vliegen over En-
geland en worden door het slech-
te weer gedwongen over London te 
vliegen, wat normaal een no-fly zo-
ne is, om uiteindelijk op Bass Rock, 
het tehuis voor 40.000 van hen, hun 
vlucht te beëindigen. Adembene-
mende beelden op het grote doek! 
Een must voor iedere natuurliefheb-
ber. En neem vooral iemand mee om 
deze beelden mee te delen! Inloop 
met koffie en thee vanaf 19.45 uur, 
aanvang film: 20.00 uur. De entree is 
gratis. Ingang van ‘t Baken is in de 
Sportlaan 86.

In het midden winnares Willemien Kriebel. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Vakjury kiest voor Hans Mulder
KCA Amateur Award voor 
Willemien Kriebel
Aalsmeer - Zondagmiddag 17 au-
gustus heeft Constantijn Hoffscholte 
de KCA Award 2014 uitgereikt aan 
Willemien Kriebel. Met haar schilde-
rij ‘te koop’ won zij deze publieks-
prijs met een overgrote meerderheid 
aan stemmen. Van de ruim 600 be-
zoekers hebben meer dan 300 men-
sen hun stem uitgebracht. Ruim 70 
stemden voor het kunstwerk van 
Willemien. De vakjury, die bestond 
uit leden van de KCA beeldende 
kunst werkgroep, had een andere 
mening. Zij viel voor de kunstwer-
ken van Hans Mulder. Deze kunste-
naar maakt bijzondere objecten van 
afvalhout. Vooral het muziekinstru-
ment oogstte bewondering. Het pu-
bliek koos als goede tweede voor 
de aquarel met de berenklauw van 
amateurkunstenaar Agnes van der 

Wal–Baselier en als derde voor de 
twee schilderijen van Ada Bruine de 
Bruin met de titel ‘Koppel’. De vak-
jury koos als tweede voor het beeld 
gemaakt van Carrara marmer van 
een schoonspringer gemaakt door 
beeldhoudster Ria Luijt. En de derde 
plaats was voor Janny Harting. 
De werkgroep beeldende kunst or-
ganiseert ook volgend jaar weer een 
expositie voor de amateurkunste-
naars uit Aalsmeer en omgeving tij-
dens de zomermaanden van 2015. 
Vanaf januari kunnen belangstellen-
den het deelnameformulier down-
loaden via de website www.kun-
stencultuuraalsmeer.nl. Het nieuwe 
KCA programma voor het seizoen 
is af te halen in het Oude Raadhuis 
vanaf 11 september. Op de website 
is het programma al in te zien. 

Bloemetjes overhemd en wijde pijpen

Zomerfestival ‘Goud van 
Oud’ in het Centrum
Aalsmeer - In het Centrum gaat 
de horeca volgende week zater-
dag 30 augustus terug in de tijd tij-
dens het Goud van Oud Zomerfes-
tival. Dus haal je bloemetjesover-
hemd, plateauschoenen, wijde pij-
penbroek maar uit de kast, want al-
le Golden Oldies uit de jaren zeven-
tig, tachtig en negentig komen voor-
bij bij dit gezellige zomerfestival. De 
avond duurt van 21.00 tot 01.00 uur. 
De muziek uit de afgelopen veertig 
jaar is het belangrijkste ingrediënt 
voor deze avond. Doordat niet al-
leen klassiekers uit de jaren zeven-
tig klinken bij de horeca, maar ook 
muziek uit de jaren tachtig en nog 
recenter uit de jaren negentig is het 
voor iedereen een feest der herken-
ning. Vijftiger, veertiger, dertiger of 
twintiger, iedereen zal zijn ‘O, ja’-

momenten hebben bij het horen van 
de oude muziek. 
De organisatie raadt aan om zo-
veel mogelijk te voet of op de fiets 
te komen, dit in verband met de be-
perkt beschikbare parkeergelegen-
heid en alcoholcontroles. In de na-
bijheid van de verschillende podia 
bevinden zich toiletten. De politie 
zal streng optreden tegen wildplas-
sers. De EHBO-caravan van de af-
deling Aalsmeer bevindt zich in de 
Weteringstraat. Het Goud van Oud 
Zomerfestival wordt georganiseerd 
door café bar Joppe in de Wete-
ringstraat, café de Praam in de Zijd-
straat en het Wapen van Aalsmeer 
in de Dorpsstraat in samenwer-
king met Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie 
op: www.aalsmeercentrum.nl.

Komedie ‘Bienvenue’ in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 2 okto-
ber kan in Crown Theater Aalsmeer 
genoten worden van de kome-
die ‘Bienvenue‘. Gerard heeft een 
huisje in Frankrijk gekocht. Online, 
zonder het eerst te bekijken. Wan-
neer hij daar samen met Sinan aan 
komt, blijkt het een enorme bouw-
val te zijn. Dus toch! En Maud had 
‘m nog zo gewaarschuwd! De man-
nen gaan meteen aan de slag. Af-
geleid door de aanwezigheid van 
prachtige buurvrouw Isabelle - met 
wie ze nauwelijks kunnen commu-
niceren omdat ze alleen maar Frans 
spreekt - en geholpen door actri-
ce Kiki Classen van Zeg eens AAA, 
die al enige tijd op het Franse plat-
teland woont en landgenoten helpt 
die daar een huisje kopen. Onder-
tussen zit Maud thuis in Nederland 
en hebben ze via Skype contact met 
haar. Zal Gerard de bouwval op tijd 
weten op te knappen? Zelf denkt 
hij van wel. Sterker nog: hij heeft 
plannen er een restaurant begin-
nen! Chez Gerard! Voor de feeste-
lijk opening wordt een aantal men-
sen uit het publiek uitgenodigd! De 
voorstelling begint om 20.00 uur. Nu 
kaarten reserveren is een aanrader, 
want tot en met eind augustus geldt 
nog de twee is een actie, de regu-
liere prijs is 24,50 euro, maar voor 

het einde van de maand aankopen 
betekent 24,50 euro voor twee toe-
gangsbewijzen in plaats van een. 
Komedie toppers in oktober zijn ook 
‘Taxi Taxi’ op 15 oktober, ‘Niet Schie-
ten’ op 25 oktober en ‘De Huisvrou-
wen monologen’ op 1 november. 

Ivo Niehe ‘De avond in Parijs’
En op zondagmiddag 9 november 
presenteert Ivo Niehe ‘De avond in 
Parijs’. Afgelopen jaar stond hij voor 
het eerst in zijn carrière in het Mo-
gador, dé theatertempel van Parijs. 
Het wordt een zeer persoonlijke, 
muzikale, humoristische en emo-
tievolle avond. Daartoe neemt Ivo u 
mee naar de stad van de liefde waar 
hij onder andere Carla Bruni, Char-
les Aznavour en Edith Piaf tegen-
komt, maar vooral ook zichzelf... Ivo 
laat hij u niet naar huis gaan voor-
dat er flink is gelachen en hij u, zo-
als altijd, een aantal waardevolle le-
venslessen heeft meegegeven. De-
ze voorstelling begint om 15.00 uur 
in het Crown Theater. Ook de toe-
gangsprijs voor ‘De avond in Pa-
rijs’ bedraagt 24,50 euro en tot 
eind augustus geldt de supersprint, 
dus twee kaarten voor dit bedrag. 
Kaarten reserveren kan via www.
crowntheateraalsmeer.n. of bel 
0900-1353.

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

TIP:TIP:

Kleurige blokf luiten 
‘Nuvo’

Westerngitaar
‘Richwood’
(met element)

                              
Keyboard M5
‘Medeli’    €115,-

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:

   €  235,-

Lesgitaren v/a €55,-
(1/2, 3/4, 4/4)

   € 9,95

   

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:
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Wespennest
Aalsmeer - Ze vliegen af en aan. 
De beestjes zijn er maar druk mee 
om hun koningin te bevoorraden 
in het nest bij onze schuur. Voor-
dat we op vakantie gingen zat het 
wespennest er al en mijn bouwvak-
ker dacht dat hij de boel wel even-
tjes kon verdelgen door er wat pur 
in te spuiten. Nog diezelfde dag lag 
de gele purisolatie in kleine korrel-
tjes op de grond. De vlijtige insec-
ten hadden dat spul gewoon weg-
gevreten. Dat ging dus niet werken. 
Na de vakantie zouden we er wel 
over nadenken wat te doen. Mis-
schien viel het mee? Helaas, dat viel 
het niet: Bij thuiskomst hadden we 
niet alleen een wespenplaag in de 
tuin alsook een vliegenplaag in huis. 
Allemaal grote zwart-blauwe smerig 
zoemende stinkvliegen, omdat de 
prullenbak toch niet helemaal leeg 
bleek te zijn. Natuurlijk zaten de ra-
men en deuren potdicht ter preven-
tie van inbrekers en aangezien het 
behoorlijk warm geweest is in Ne-
derland. 

Nou ja, die vliegen zijn na het luch-
ten van het huis en wat gewapper 
weggevlogen. Dat was snel beke-
ken, maar die wespen vliegen nog 
fi jn rondom onze gezellige blokhut. 
Nou ben ik niet zo bang voor wes-
pen, maar toen we een feestje had-
den en er behoorlijk wat mensen 
om en nabij het nest stonden, wer-
den de beesten toch wat agressie-
ver dan de bedoeling was. Het nest 
moest weg. Ik heb de stoute schoe-
nen aangetrokken en dinsdag de 
fi rma Rentokil gebeld. Op donder-
dag stond er al een service mede-
werker op de stoep met een gro-
te bus verdelgingsmiddel en een 
meterslange spuit. “Het is eigen-
lijk best wel zielig”, zeg ik tegen de 
meneer in de rode bedrijfskleding. 
“Tja, ik wil ‘m ook wel laten zitten 
hoor, maar ze worden wel geweld-
dadiger naarmate het seizoen vor-
dert en ze vertrekken pas bij de eer-

M iranda’s
omentenm ste nachtvorst.” Hij kijkt me afwach-

tend aan. Dat kan wel even duren, 
denk ik. Dus huppakee, het moor-
den moet beginnen. De meneer 
doet twee spuitjes met wit poeder 
links en rechts in de kier en de wes-
pen blijven eerst druk in en uitvlie-
gen. Ze worden wel een beetje pa-
niekerig, zie ik. Vooral de exempla-
ren die beduusd en onder dat wit-
te spul weer naar buiten komen. Na 
een minuut of vijf zegt de termina-
tor dat het nu al bijna gebeurd is en 
dat de koningin inmiddels wel ver-
giftigd moet zijn. De geelbruine lijf-
jes vallen bij bosjes op de grond en 
de schrik is groot rond het nest. “U 
kunt beter een stap naar achteren 
doen, mevrouw, want voor je het 
weet wordt u gestoken.” Aldus de 
insectenmoordenaar, die er geen 
greintje last van schijnt te hebben. 
Ik sta erbij en kijk ernaar en bedenk 
wat voor chaos het moet zijn ergens 
in de muur van de schuur ter hoog-
te van de wespenkoningin die lang-
zaamaan aan het verzwakken is en 
voel me, tja, hoe voel ik me? Ik ben 
van de wespenplaag af en dat was 
de bedoeling, maar toch.. 

“Heeft u nog meer ongedierte dat 
bestreden moet worden? Mieren of 
zo? Dat mieren-dood-middel is bin-
nenkort ook niet meer in de handel 
verkrijgbaar, dus ik zou nog maar 
inslaan als ik u was.” “Waarom gaat 
dat uit de verkoop?” Vraag ik ver-
baasd, want ook dat wespenspul is 
niet meer te verkrijgen. “Daar zou-
den mensen zelfmoord mee kun-
nen plegen of hun schoonfamilie 
mee kunnen vermoorden.. Hahaha!” 
Ik lach wat schaapachtig en vraag 
me af hoeveel beesten er al onder 
handen zijn genomen door de be-
roepsverdelger. “Ik ga weer naar 
mijn volgende klus”, zegt hij. “Dat is 
dan vijfenzeventig euro. Wilt u hier 
even een krabbeltje zetten?” Wáát? 
Víjf-én-zéven-tíg euro?! Voor vijf mi-
nuutjes een spulletje in een kiertje 
spuiten? 

Maar ik houd me gedeisd, kijk on-
dertussen naar alle moordwapens 
in zijn bedrijfswagen, zet braaf mijn 
handtekening en wens hem een 
prettige voortzetting van zijn werk-
dag. Want wat ik beslist niet wil 
dat deze terminator roept is: “I’ll be 
back!” 

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Lees in deze rubriek wat u allemaal kunt doen en nuttigen 
in Zorgcentrum Aelsmeer of in Wijkpunt Voor Elkaar in Nobelhof te Ku-
delstaart. Ook bent u welkom in het Inloopcentrum van het Ontmoe-
tingscentrum in gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat vanaf 10 uur de koffi e voor u klaar in het restaurant. U 
bent daar van harte welkom om tijdens uw koffi e even onder de men-
sen te zijn. Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 12.00 tot 
13.00 uur terecht. Er is avondrestaurant op dinsdag en donderdag om 
17.30 uur. Als u komt eten is er altijd keuze uit 2 menu’s met voorgerecht, 
hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander drankje. Dus keu-
ze genoeg. Van te voren reserveren is aan te bevelen. Tel: 0297-326050.
Heeft u zin in een spelletje rummikub of wilt u liever klaverjassen? Kom 
dan donderdag 28 augustus om 13.45 uur naar de Grote Zaal van het 
zorgcentrum. 

Attentie
In het magazine Voor ons Allemael zijn twee hinderlijke fouten geslopen 
bij de Zorgcentrum agenda specifi ek. Hier de correctie: 
Maandag 25 augustus: Om 10.30 uur modeshow van v.d. Kloostermo-
de en aansluitend kledingverkoop. 
Woensdag 27 augustus: Is gewijzigd in een optreden van Fratres Co-
rona, Weense muziek met diashow.

Wijkpunt Voor Elkaer
Nobelhof 1 te Kudelstaart is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje kof-
fi e of ander drankje, om even onder de mensen te zijn, of om rustig een 
krant te lezen, of de leesmap in te kijken. 
Restaurant: Van 12.00 tot 14.00 uur kunt u van een warme maaltijd of 
lunch gebruik maken en ook is elke woensdagavond het restaurant ge-
opend van 17.30 tot 19.30 uur. Op deze avond wordt een heerlijk me-
nu geserveerd en er is altijd veel animo. Daarom graag reserveren vóór 
18 augustus. Kosten 8,50 euro per persoon. Tel: 0297-820979. Het menu 
voor komende woensdagavond 27 augustus is: Oma’s groentesoep met 
balletjes, Kip-kerrie met rijst, sajoerboontjes en komkommersalade. Als 
toetje is er Griekse yoghurt met honing, walnoten en vers fruit.
Activiteiten: Van 14.30 tot 16.30 uur. Op dinsdagmiddag is er handwer-
ken en woensdagmiddag is er klaverjassen en rummikub. Vanaf 4 sep-
tember begint weer BVO, bewegen voor ouderen. Wilt u deelnemen? 
Haal dan een inschrijfformulier op bij de gastvrouwen.
Noteer vast in uw agenda: Vrijdagavond 29 augustus: Foto’s van toen 
en nu, gepresenteerd door de heer Roodenburg van 19.30 tot 21.30 uur. 
Inloop vanaf 19.00 uur. Kosten 2,50 euro, inclusief kopje koffi e/thee. Op-
geven bij de gastvrouwen en helaas: vol is vol.

Inloopcentrum
Gebouw Irene, Kanaalstraat 1. Elke dinsdag en donderdag begint de dag 
om 10.45 uur met een kopje thee of koffi e met aansluitend specifi eke ac-
tiviteiten. Tussen de middag kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van 
de lunch, bestaande uit soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor 
slechts 3 euro. Specifi eke activiteiten zijn: 
Dinsdag 26 augustus: is er van 10.00-12.00 uur bordspel met geheu-
genvragen. Na de lunch wordt een buurtwandeling gemaakt en om 
14.30 uur is er muziek – zingen met begeleiding van een accordeon. 
Donderdag 28 augustus: Totaal Vitaal – warming up, om 14.00 uur is 
er een buurtwandeling en om 14.30 uur Breinzaken – muziek dvd. 
Kom eens een dagje meedoen, u bent van harte welkom.

Activiteit in Vredesweek
Barbecue en informatiemarkt 
vrijwilligerswerk voor jongeren
Aalsmeer - Wereldwijd vindt eind 
september de Vredesweek plaats. 
Het is een jaarlijkse week van be-
zinning en actie op initiatief van Pax. 
De Vredesweek wordt dit jaar ge-
houden van 20 tot en met 28 sep-
tember. De campagne wordt onder-
steund door Ambassades van Vrede. 
Onder de naam Oecumenische Am-
bassade van Vrede Aalsmeer orga-
niseren de Doopgezinde Gemeente, 
de Open Hof Kerk en de Karmelpa-
rochie verschillende activiteiten om 
vrede op verschillende manieren te 
belichten. De week staat in het te-
ken van ontwapening onder het 
motto Wapen je met vrede. Op don-
derdag 25 september wordt er een 
informatiemarkt over vrijwilligers-
werk gehouden en is bedoeld voor 
jongeren van 18 tot en met 30 jaar. 
Aansluitend is er een barbecue. De 
initiatiefnemers willen laten zien dat 
vrijwilliger zijn niet alleen leuk en 
nuttig kan zijn, maar ook erg mak-
kelijk. Je hoeft niet gelijk waterput-
ten te graven in Afrika voor een half 
jaar; je kan ook een uur per week 
of eens per maand helpen in de na-
bije omgeving. Ook wil men laten 
zien dat werken aan een betere we-
reld kan bestaan naast een drukke 
studie of baan. Er worden interviews 
gehouden met vrijwilligers over wat 

hen motiveert en wat vrijwilligers-
werk hen brengt. Daarnaast vindt er 
een informatiemarkt plaats waar de 
onder andere de voedselbank, het 
jongeren Rode Kruis en het maat-
jesproject zich presenteren. Me-
dewerking wordt verleend door de 
vrijwilligerscentrale Aalsmeer. Na 
het offi ciële gedeelte vindt er van-
af 19.00 een informeel samenzijn 
plaats met een barbecue. Samen 
met alle deelnemers willen de ini-
tiatiefnemers een avond organise-
ren die laagdrempelig, kleinschalig, 
onafhankelijk en vooral leuk is. Het 
belooft een gezellige avond te wor-
den! Van 17.30 tot 18.00 uur in de in-
loop, de interviews en informatie-
markt vinden plaats tussen 18.00 en 
19.00 uur en daarna gaat tot 21.00 
uur de barbecue aan. Locatie is de 
Historische Tuin aan de Uiterweg 32. 
Deelname staat open voor alle jon-
geren van 18 tot en met 30 jaar. De 
entree bedraagt 7,50 euro per per-
soon, inclusief deelname aan bar-
becue en twee consumpties. Kom je 
met z’n tweeën dan betaal je 10 eu-
ro voor een duoticket. Opgeven ui-
terlijk donderdag 18 september bij: 
Otto Zandvliet: ottozandvliet@hot-
mail.com en 0297-329977 of Fran-
ka Riesmeijer: franka@dgaalsmeer.
nl en 0648630497.

Twee Leuke Gasten: Jeroen Dikkeboom en Ed Staring
Aalsmeer - In de rubriek ‘De 
Schijnwerper op’ wordt maande-
lijks een Aalsmeerder of Kudelstaar-
ter een zevental vragen voorgelegd 
over zijn of haar interessante leven. 
Vorige keer heeft Jan van Schup-
pen, eigenaar van café Joppe, zijn 
doopceel gelicht. Dit keer maar 
eens twéé gasten, omdat het door 
de zomerperiode iets langer gele-
den is dan een maand. Jeroen Dik-
keboom en Ed Staring zijn aan het 
woord, alias ‘Leuke Gasten’.

Wie ben je?
ES: “Ik ben dus Ed Staring, tweeën-
vijftig jaar oud, geboren te Sassen-
heim, getrouwd met Jolanda, ook uit 
dat dorp en we hebben twee meiden 
van twintig en tweeëntwintig jaar 
oud. We wonen inmiddels al 19 jaar 
in Aalsmeer. JD: “Ik ben geboren en 
getogen Aalsmeerder, ook tweeën-
vijftig en heb drie kinderen samen 
met mijn vrouw Rina. Twee jongens 
van twintig en veertien jaar en een 
dochter van zestien.” Ed en Jeroen 
zijn al zeventwintig jaar dikke vrien-
den en treden sinds 2000 offi cieel 
op als ‘Leuke Gasten’, topentertain-
ment voor feesten en evenementen. 
Men zou ze kunnen kennen van on-
der andere de Soulbrothers, Swie-
bertje en Malle Pietje, de Toiletda-
mes, Laurel and Hardy en Flodder, 
waarin ze telkens volledig in de rol 
kruipen van hun personages. Inclu-
sief professionele kleding en toebe-
horen. Over het ontstaan van Leu-
ke Gasten vertellen ze enthousiast 
en met toewijding het volgende. ES: 
“Het is eigenlijk begonnen tijdens 
de pramenrace in 1994. Mijn buur-
man Kees Braakman had een praam 
en wij voeren daarop mee met onder 
andere Betsy de Groot, Erica Delwel, 
een aantal collega’s, onze vrouwen 
en nog een paar gezellige mensen 
en dosten ons altijd idioot uit. Daar-
door wonnen we regelmatig de ori-
ginaliteitsprijs.” JD: “Kees Tibboel, 
een collega, die tevens in de orga-
nisatie zat van het Bloemencorso, 
was dit ook opgevallen en vroeg ons 
om mee te rijden om de Pramenrace 
te promoten. Op een bakfi ets, uiter-
aard versierd met bloemen, gingen 
we als Swiebertje en Malle Pietje en 
Ed zijn vrouw Jolanda was verkleed 
als Saartje. Dit smaakte naar meer. 
De interactie met het publiek be-
viel ons enorm. We merkten dat het 
concept aansloeg. Zodoende heb-
ben we het sindsdien uitgewerkt en 
Leuke Gasten was geboren!” Patrick 
Spaander bracht hen vervolgens 

in contact met mensen uit het cir-
cuit en het zogeheten balletje ging 
rollen. Ook Michel Rahn krijgt cre-
dits. Inmiddels hebben Leuke Gas-
ten vijfentwintig typetjes in hun re-
pertoire en doen ook aan maatwerk. 
Ed benadrukt nog even dat ze per-
fectionisten zijn en dat alles klopt bij 
alle acts die zij doen. 

Waarom woon je in Aalsmeer?
JD: “Nou, zoals ik al zei, ik ben 
een echte Aalsmeerder. Geboren 
op de Uiterweg, verhuisd naar de 
Aalsmeerderweg en nu woonach-
tig op de Legmeerdijk. Oké, het is 
de grens met Amstelveen.” “Ja,” zegt 
Ed, “als ie er soms niet bij wil ho-
ren, loopt hij naar de overkant en 
is het ineens een kakker, haha. Ik-
zelf ben, doordat ik werkzaam was 
op de VBA, net als mijn vrouw, hier-
naartoe verhuisd in 1995.” Beide he-
ren wonen met plezier in Aalsmeer.

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
Uiteraard timmeren de mannen lek-
ker aan de weg met hun entertain-
mentbedrijf, maar helaas kunnen ze 
daar nog niet van leven. 

“We zijn voor al uw feesten en par-
tijen te boeken hoor! En over de prijs 
valt altijd een leuke afspraak te ma-
ken.” Ed Staring heeft al zijn pa-
pieren gehaald voor schoonmaak-
werk, is werkzaam geweest als gla-
zenwasser, stratenmaker en grond-
werker en is vervolgens op de Bloe-
menveiling beland, waar de vrien-
den elkaar ook hebben leren ken-
nen. Toen het bedrijf vorig jaar fail-
liet ging heeft hij een poosje zonder 
werk gezeten, maar hij is sinds kort 
aan het werk bij Schoonmaakbe-
drijf De Vries. “De cirkel is zogezegd 
weer rond.” Aldus Ed. Jeroen werkte 
bij hetzelfde bedrijf en is ruim zes-
tien jaar tevens keurmeester ge-
weest aan de VBA. Hij zegt: “Dit be-
roep bestaat sinds kort echter niet 
meer, dus ik zit nu op de reclamatie-
afdeling en ben benieuwd hoe deze 
job me gaat bevallen.”

Wat zijn je hobby’s?
JD: “Tuinieren!” ES: “Ja, Jeroen heeft 
zelf echt een hele mooie tuin. Ik vis 
heel graag, snoekvissen, en doe aan 
(portret)tekenen en schilderen.” 

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
JD: “Het hele kwekersverhaal 
spreekt mij hier wel aan. De bloe-
men, de planten, de nostalgie en 
natuurlijk de unieke Pramenrace.” 

ES resoluut: “De combinatie van 
water en veel groen. Vlakbij het bos. 
Centraal gelegen. Dat!”

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
Jeroen en Ed vinden het beiden 
jammer dat De Oude Veiling ter zie-
le is gegaan. “Zo’n uitgaansloca-
tie voor veertig plus is toch nodig 
in Aalsmeer? We gaan graag naar 
Back in Time in de Beach, maar he-
laas loopt de animo terug en dat is 
jammer. We roepen onze leeftijds-
genoten dan ook op om van die 
bank af te komen!”
 
Wil je een leuke 
(of minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
ES: “We hebben vooral leuke din-
gen meegemaakt. Minder leuke er-
varingen wil ik niet delen. Dan wordt 
het zo negatief. Niet zo leuk was het 
overigens toen Joop Doderer over-
leed in 2005. Wij kenden hem per-
soonlijk. We werden naar aanleiding 
daarvan benaderd door RTL nieuws 
en door Man bijt hond, omdat wij al 

 De Schijnwerper op... zo lang die act doen. Dat was bij-
zonder natuurlijk. Er werd trou-
wens een fl inke blunder gemaakt 
toen míjn foto, alias Swiebertje, per 
abuis groot in beeld kwam op het 
nieuws in plaats van die van de ech-
te. We hebben er desondanks sma-
kelijk om gelachen.” JD: “We heb-
ben diverse keren al opgetreden als 
Laurel and Hardy in Duitsland. Dat 
is altijd een feest om te doen.” ES: 
“Oh, en ons optreden bij de offi ci-
ele opening van het Crown Thea-
ter Aalsmeer in 2011, dat was ook 
een geweldige ervaring. Ik werd bij-
na zenuwachtig voor zo’n groot pu-
bliek!” Jeroen besluit met de woor-
den dat ze best wel trots zijn op wat 
zij doen met Leuke Gasten. “We 
doen alles om het mensen naar het 
zin te maken en hebben nog geen 
klachten gehad, dus ik denk dat we 
wel iets goed doen.” 
Het dubbelinterview was erg gezel-
lig, maar er werd fl ink ‘off the re-
cord’ gepraat. Hopelijk is het toch 
een duidelijk verhaal geworden voor 
de lezers. De conclusie is wel dat 
Ed Staring en Jeroen Dikkeboom 
met recht Leuke Gasten zijn! Wil je 
ze zien performen dan ben je wel-
kom tijdens Goud van Oud op za-
terdag 30 augustus in Het Wapen 
van Aalsmeer. Voor meer informa-
tie en boekingen kijk op www.leu-
kegasten.nl 
 
Door Miranda Gommans

Tweede open straatkoffi e!
Aalsmeer - De wereld wordt 
mooier en begint in Aalsmeer 
op zaterdag 23 augustus met de 
tweede open straatkoffi e. Deze 
’verbinding met de buurt’ wordt 
georganiseerd door de stichting 
Fedeli en vindt plaats van 10.00 
tot 13.30 uur onder het dikke bla-
derdak van de Platanen op het 
Weteringplantsoen in het Cen-
trum. “De open straatkoffi e is 

meer dan een kopje koffi e”, al-
dus de organisatoren Debby, Vic-
kie en Jolanda. Zij begroeten u 
graag en neem gerust iemand 
mee! Overigens zoeken de dames 
nog vrijwillige bakkers voor iets 
lekkers bij de koffi e. Aanmelden 
hiervoor kan bij Vickie via 0297-
346013. Meer informatie over de 
stichting Fedeli is te vinden op 
www.thanda.nl. 

Spie bestuur omgekocht, 
prijzen al verdeeld?
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 16 augustus blijkt op een ge-
heim gehouden locatie, een ei-
land bij de Kodders Schuilhaven 
op de Poel, een poging te zijn ge-
daan om het Spie bestuur inclu-
sief hun partners nu reeds om te 
kopen voor de komende pramen-
race om daarmee naar alle waar-
schijnlijkheid een betere start-
plaats of (eerste) prijs te krijgen. 
Het team de Vreemdgaanders had 
maar liefst drie chef-koks van ster 
restaurants Martines, La Ferry en 
Erico uitgenodigd om de barbecue 
voor hun rekening te nemen en 
een bijzondere smakelijke maaltijd 
te verzorgen. Bij aankomst bleek 
de rode loper al op de steiger uit-
gelegd te zijn. Na de eerste borrel 
is een geldkist aan SPIE voorzitter 
Erna van den Heuvel overhandigd. 
De foto’s die eigenlijk niet moch-
ten uitlekken spreken voor zich... 
De vraag blijft uiteraard of dit ‘lek-
kere treffen’ de uiteindelijke uit-
slag zal beïnvloeden of hebben 
de Vreemdgaanders en/of andere 
teams nog meer illegale omkoop-
schandalen in petto? Het bestuur 

houdt in deze wijselijk haar mond. 
Op 13 september komt een en an-
der vast boven water!

Door P. Vreemd 
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Broersepark Familiefestival
Amstelveen - Ook dit jaar staat het 
altijd zomerse Broersepark Familie-
festival op de agenda! Dit festival 
organiseert het Amstelveens Pop-
pentheater in samenwerking met 
de gemeente Amstelveen. Drie da-
gen kan gratis genoten worden van 
openluchtvoorstellingen en wel op 
de zondagen 24 en 31 augustus en 
7 september. Aanvang is 15.00 uur. 
Het festival gaat op zondag 24 au-
gustus van start met de hilarische, 
oosterse illusieshow ‘Fata Morgana’ 
van Theatergroep Hilaria. Op 31 au-
gustus brengen Wietske Vogels en 
Milan Seegers het hoepelspekta-
kel ‘De Grote Hula Show’. Het fes-

tival wordt op 7 september afge-
sloten met dit jaar voor het eerst 
twee voorstellingen! Om 12.00 uur 
brengt De Peuterliedjesband speci-
aal voor de kleintjes een liedjespro-
gramma en om 15.00 brengt Theater 
van Santen ‘Leve het Nijlpaard’, een 
vrolijke muziektheatervoorstelling. 
De locatie is op het terrein van Jeu 
de Boulevereniging De Bulderbaan 
(achter het Indië monument) in het 
Broersepark. Reserveren is niet no-
dig! Kom gezellig op één of meer 
zondagen naar het Broersepark Fa-
miliefestival 2014! Meer informatie 
is te vinden op www.amstelveens-
poppentheater.nl.

Op 6 september tegen het decor van de Watertoren 

Betoverend vuurwerk bij 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Vuur en Licht op het 
Water is uitgegroeid tot een breed 
evenement met verlichte boten, mu-
ziek, optredens van Crown Thea-
ter artiesten en stalletjes met eten 
en drinken bij de Watertoren. Maar 
letterlijk het meest in het oog sprin-
gende onderdeel is en blijft het 

vuurwerk. In de wijde omtrek van 
Aalsmeer is dit te zien en inmiddels 
komen ook veel mensen van ver-
der weg naar Aalsmeer om van het 
vuurwerk te genieten. “Een groot 
deel van ons budget gaat op aan 
het vuurwerk, maar dat is het dub-
bel en dwars waard. Onze sponsors 

laten ook steeds weer merken dat 
ze het geweldig vinden om met hun 
bijdrage dit vuurwerk in Aalsmeer 
mogelijk te maken. Het is ook echt 
iets bijzonders. In Nederland zijn er 
maar twee grotere vuurwerkshows, 
in Rotterdam op de Erasmusbrug 
en in Nijmegen bij de Vierdaag-
se. Maar daar betaalt de gemeente 
dan ook een enorm bedrag om met 
dat vuurwerk hun gemeente te pro-
moten”, vertelt Mike (Multi) van der 
Laarse van het organisatiecomité. In 
Scheveningen vindt jaarlijks het In-
ternationaal Vuurwerkfestival plaats. 
Mike is lid van de jury die daar de 
shows van acht verschillende lan-
den beoordeelt: “Het is altijd goed 
om te kijken of er nog nieuws onder 
de zon is in vuurwerkland. Ieder jaar 
zijn er wel een paar nieuwigheden. 
En als we ergens heel enthousiast 
over zijn, zorgen we ervoor dat het 
bij ons vuurwerk in Aalsmeer ook te 
zien is. Dat is toch geweldig. Ook dit 
jaar gaan we weer een paar speciale 
dingen doen. Laat je verrassen, zeg 
ik altijd maar.” Samen met Frits Pen 
van Dream Fireworks is al een plan 
voor het vuurwerk gemaakt. 
Hij werkt dit vervolgens in detail uit 
en op basis daarvan wordt het vuur-
werk op een groot ponton bij het 
Surfeiland op 6 september opge-

Frits Pen, de ontwerper van ons vuurwerk, en Mike verbazen zich over een 
filmpje dat vuurwerk in de vorm van smileys laat zien. Dit zal overigens in 
Aalsmeer niet te zien zijn, want dan moet windstil zijn. Maar reken maar weer 
op een spectaculair, verrassend en betoverend vuurwerk boven de Poel. 

steld. Ap Eigenhuis van het orga-
nisatiecomité: “Dat is vakwerk en 
kan alleen op verantwoorde wij-
ze worden gedaan door een vak-
man als Frits Pen. Hij is ook degene 
die een vergunning aanvraagt voor 
het vuurwerk bij de provincie Noord 
Holland. Dat loopt via de provincie 
vanwege de nabijheid van Schiphol. 
Bij de opbouw van het vuurwerk 
komt ook een team van de provincie 
inspecteren of alles goed en veilig 
wordt uitgevoerd.” Jordy en Arnaud 
Brouwer zorgen ervoor dat het pon-
ton op de juiste plek komt te liggen, 
met voldoende afstand tot de Wa-
tertoren aan de ene kant en de voor 
anker liggende verlichte boten aan 
de andere kant. Die afstand is no-
dig vanuit veiligheidsoverwegingen. 
Alle schippers worden opgeroepen 
zich te houden aan de aanwijzingen 
en achter de afzetting met rood ver-
lichte boeien te blijven. “Vorig jaar 
verliep dat fantastisch, iedereen ge-
droeg zich gedisciplineerd. Daar 
waren we heel blij mee. Ik lig met 
mijn jacht Quo Vadis vooraan en 
kon het goed bekijken. We hopen 
dat het dit jaar weer zo goed gaat”, 
zegt Eibert Bonhof namens het or-
ganisatiecomité. Zaterdagavond 6 
september om 23.00 uur is het dan 
zo ver. Annemieke Treur-van den 
Broek van Annemieke’s Kramerie 
start dan met één druk op de knop 
het vuurwerk. Zij is voorzitter van 
de vereniging van Aalsmeerse bloe-
menzegelwinkeliers, die haar 60 ja-
rig bestaan viert als hoofdsponsor 
van Vuur en Licht op het Water. De 
verwachtingen voor het vuurwerk 
zijn hoog gespannen. Veel mensen 
kijken uit naar een wervelende en 
betoverende show op 6 september. 

Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer 
is gegroeid. De beurs wordt ge-
houden in een grotere ruimte 
en er zijn meer handelaren met 
meer vogels en benodigdheden. 
Op zondag 24 augustus wordt de 
eerste vogelbeurs na de zomer-
stop weer georganiseerd. Loca-
tie is het Wellantcollege MBO in 
de Linnaeuslaan 2 en de beurs is 
open van 10.00 tot 13.30 uur. 
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen 
te ruilen of rond te kijken en vra-
gen te stellen over de hobby vo-

gels, voedsel en huisvesting. De 
entree bedraagt 1 euro voor ie-
dereen die komt kijken of kopen. 
Met het entreebewijs maken be-
zoekers kans op een leuke atten-
tie. Verkoop van eigen vogels is 
gratis, zowel voor leden als bezoe-
kers. Handelaren zijn aanwezig 
(alleen op uitnodiging) met diver-
se soorten vogels, zoals tropische 
vogels, kanaries en kromsnavels. 
Er is ook een handelaar aanwe-
zig met diverse soorten zaden en 
zaadmengsels. Voor inlichtingen: 
06-10666878.

Vivariums bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 25 au-
gustus organiseert Viva Aquaria 
weer een gezellige avond in buurt-
huis Hoornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Op zaterdag 8 februari heeft 
Ron van Brakel de districtskeuring 
verricht van de voor de eerste keer 
gehouden keuring van drie distric-
ten, te weten: Amstelland, Kop van 
Noord-Holland en Kennemerland. 
Dick Poelemeijer heeft een avond-
vullende beamer presentatie van dit 
evenement gemaakt en deze plaat-

jes van de mooiste vivariums worden 
deze avond vertoond. Er zullen de-
ze avond ook plaatjes van eigen le-
den voorbij komen, want meerdere 
leden hebben deelgenomen aan de-
ze keuring. Komt allen, zowel leden 
als geïnteresseerden zijn welkom! De 
avond wordt gehouden in Buurthuis 
Hormeer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854.

Kaartverkoop gestart

Kwakelse Nostalgische avonden
Aalsmeer - Stichting De Kwa-
kel Toen & Nu organiseert ook 
dit jaar weer twee Kwakelse Nos-

talgische avonden in het dorps-
huis in De Quakel. Het program-
ma zal een mix zijn van nog niet 

Kunstroute derde week van september

Kunstenaar Hans Denijs 
maakt de dood milder
Aalsmeer - In aanloop naar de Kuns-
troute (derde weekend van septem-
ber) besteedt de Nieuwe Meerbode 
aandacht aan een locatie of een kun-
stenaar. Dit keer vertelt Hans Denijs 
over zijn bijzondere werk. Hans Den-
ijs woont in Amsterdam, maar heeft op 
een mooi verstopte plek aan de Oos-
teinderweg zijn werkplaats waar hij 
heel wat uren doorbrengt. De ruimte 
deelt hij met een aantal andere zelf-
standige ambachtslieden. De serene 
stilte die er nu bij binnenkomst heerst 
kan op doordeweekse dagen ook zo-
maar omslaan in een kakafonie van 
geluiden zoals die van zaagmachines, 
lasapparaten, snijbranders en meer. 
Denijs is meubelmaker en niet zomaar 
één. Want sinds 2008 heeft hij zich ge-
specialiseerd in het maken van doods-
kisten. Deze zijn zo mooi van vorm en 
bezitten een sereniteit waardoor je zo 
gebiologeerd raakt, dat je als vanzelf je 
hand uitsteekt om de kist te aaien. Wat 
een verschil met de commerciële kis-
ten die geen enkele uitstraling hebben 
en slechts dienst doen om een stoffe-

lijk overschot in op te bergen! 
Bang voor de dood
Hans Denijs was bang voor de dood 
maar er evenzo door gefascineerd. Zijn 
verleden geeft daartoe ook alle aanlei-
ding. In 2003 maakte hij uit nieuwsgie-
righeid een rondgang door het crema-
torium Driehuis Westerveld in Velsen. 
De angst leek wat weg te ebben en 
wat overwon was de nieuwsgierigheid, 
maar wel met een stevige knipoog 
naar vormgeving. Want als Denijs één 
ding zeker wist dan was het dat wel: 
“De vorm moet anders, en waarom 
ging hij niet zelf proberen een ontwerp 
te maken?” Hij koos voor prachtige 
ronde kisten. “Rond is een vergevens-
gezinde vorm, zachter en vriendelijker.” 
Voor zijn zieke moeder maakte hij in 
2005 zijn eerste kist. Het proces heeft 
zij meegemaakt en het bracht hen na-
der tot elkaar. Denijs is in staat om op 
een symbolische wijze de strengheid 
van de dood milder te maken. Hij helpt 
mensen bij hun verdriet om een do-
de geliefde. Een indrukwekkend voor-
beeld is toen hij, voor een opdracht-

gever (deze overleed plotseling tijdens 
een buitenlandse reis) op verzoek van 
zijn weduwe een kist maakte. Uren-
lang werd er aan het hout geschuurd 
tot er een parelmoerglans over de kist 
verscheen. De kist veranderde in één 
grote parel. De kopse kant leek op een 
ondergaande zon of een open waaie-
rende bloem. ‘Wat heb je een prachtig 
sieraad voor mijn man gemaakt’, was 
het dankwoord. Mede door Hans kon 
de weduwe haar man een zo’n mooi 
mogelijk afscheid bieden. Het was een 
troostende herinnering. 
Steeds meer mensen bestellen al voor 
hun dood de kist, om deze thuis te 
kunnen beschilderen. “De mens ver-
dient een persoonlijke kist en het is 
mijn passie om een mooi en goed pro-
duct te maken dat troost biedt bij het 
rouwproces. Het contact dat ik met de 
mensen opbouw geeft mij dat vertrou-
wen. Het maakt mijn vak ook zo mooi.” 
In de werkplaats staat een kist die op 
een mooie wijze ontroert, prachtig be-
schilderd. Denijs weet voor wie deze 
kist bestemd is en het geeft hem rust. 

Hij laat zien hoe de fantasierijke kop-
se kant tot stand komt. Het is allemaal 
precisie handwerk. De kisten zijn stuk 
voor stuk verstilde met heel veel eer-
bied gemaakte bedjes die de doden 
hun laatste dagen op aarde een goed 
heengaan bieden.

Taboe product tijdens kunstroute?
Keramiste Anneke Harting lukt het ie-
der jaar weer om op haar locatie aan 
de Uiterweg 125 (De Oude Werf) bij-
zondere gasexposanten te vragen. 
Hans Denijs ontmoette zij op een uit-
vaartbeurs en was zo onder de indruk 
van de prachtige kisten, ‘ik vind het 
pareltjes’, dat zij hem vroeg voor de 
kunstroute. “De dood hoort voor mij bij 
het leven en de kisten zoals Hans die 
maakt zijn stuk voor stuk kunstwerkjes 
en met zoveel liefde gemaakt. Ik zie dit 
echt niet als een taboeproduct.” 

Andere gastexposanten hier zijn Mery 
Voorn met schilderijen en tekeningen, 
Mark van Kuppevelt met beelden, Bob 
van den Heuvel met schilderijen, Peg-
gy Bannenberg komt met haar 3D 
printer waar zij sieraden meemaakt, 
Szofia Marx met vervilte wolobjecten, 
hoeden en bijzondere kledingstukken, 
Edwin Geleyn met meubelstukken van 
kosteloos materiaal waaronder sloop-
hout, Anke van de Kwaak met raku 
gestookt keramiek en natuurlijk An-
neke zelf met haar keramiek.

Janna van Zon

Mannenkoor zoekt leden!
Con Amore start nieuw seizoen
Aalsmeer - Maandag 25 augus-
tus komt Con Amore weer bijeen na 
de vakantie. Direct gaan de mannen 
oefenen voor de Open monumen-
tendag. Voor de vierde maal gaat 
het mannenkoor deze dag opstap 
om te zingen in verschillende monu-
menten. De keuze is dit jaar geval-
len op de IJsselvallei. In drie kerken 
zal Con Amore een concert geven. 

In Brummen wordt samengewerkt 
met het plaatselijke mannenkoor, 
waarvan de erevoorzitter lid is ge-
weest. Daarna naar Zutphen en als 
laatste laat het mannenkoor van 
zich horen in Voorst. De volgende 
repetities worden besteed aan het 
repertoire voor een kerkdienst, de 
ouderendag in Aalsmeer, een bene-

fietconcert in Rijsenhout en natuur-
lijk gaat er gewerkt worden aan een 
kerstconcert. Graag zou Con Amore 
enkele nieuwe leden willen begroe-
ten. Er gaan flyers verspreid wor-
den met de stille hoop dat dit nieu-
we zangers oplevert. Als Con Amo-
re nog in jaren wil blijven bestaan, 
moeten er echt nieuwe mannen bij 
komen. Nu heeft het mannenkoor 
nog bijna 60 leden waarvan de ge-
middelde leeftijd schommelt rond 
de 70 jaar. Nu nog geen probleem 
,maar er komt een tijd dat dit wel 
zo is! Dus, mannen meldt u aan. Dit 
kan via de mail, de website www.
amkconamore.nl of telefonisch bij 
secretaris Arie Koningen via 0297-
323847. Con Amore repeteert in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Start repetities bij Flora
Aalsmeer - Maandag 25 augustus 
start voor de muzikanten van muziek-
verening Flora het nieuwe seizoen. Het 
seizoen begint bijna gelijk met een op-
treden, een buitenconcert op zaterdag 
6 september. Vanaf 11.00 uur is Flora 
te beluisteren tijdens de jaarlijkse bra-
derie in het Centrum. Het orkest neemt 
plaats voor de Binding in de Zijd-
straat en zal, samen met het jeugd-
orkest, weer een aantal vrolijke num-
mers ten gehore brengen. Muziekver-
eniging Flora is een actieve, gezelige 
vereniging waar nieuwe leden altijd 
van harte welkom zijn. Bespeelt u en/
of uw kind een instrument? Dan bent 
u van harte welkom om op een repe-
titieavond langs te komen om sfeer te 
proeven en kennis te maken! Het or-

kest staat onder leiding van dirigent 
Dick-Jan Veerbeek en repeteert op de 
maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur 
in het clubgebouw aan de Wim Kand-
reef te Kudelstaart. Het jeugdorkest, 
eveneens onder leiding van Dick Jan, 
repeteert ook op de maandagavond 
van 19.00 tot 19.45 uur. Er is ook mo-
gelijkheid tot het volgen van muziek-
lessen bij de vereniging en wel op de 
maandagmiddag. Lessen op de koper-
instrumenten worden verzorgd door 
de eigen dirigent, leerlingen van Flo-
ra die saxofoon spelen volgen hun les-
sen bij de muziekschool. Meer infor-
matie over de vereniging is te vinden 
op www.muziekverenigingflora.nl. Op 
deze site tevens veel foto’s van de af-
gelopen activiteiten.

Kunstploeg dendert voort 
met Het Veldboeket
Aalsmeer - Dat Het Veldboeket, het 
jongste project van de Kunstploeg, 
echt op stoom is bleek wel uit de be-
langstelling voor een speciale work-
shop in het Atelier van Karin Borg-
man afgelopen zaterdag. Het lever-
de een gezellige middag op waar 
veel is gelachen, hard is gewerkt 
aan bloemenschilderijtjes, maar ook 
stil werd gestaan bij mensen die be-
langrijk zijn in het leven. Voor de een 
was dat een moeder, voor de ander 
een ouder, maar ook voor een pas-
tor en voor een vrijwilliger die al-
tijd voor iedereen klaar staat is de-
ze middag een bloem geschilderd 
en een tekstje geschreven. Het re-
sultaat, de bloemen en tekstjes, zijn 
ontroerend en prachtig en te zien tij-

dens de Kunstroute in het 3e week-
end van september. Het decor is het 
gras van wat vorig jaar de Gebreide 
Boomgaard was. Het is ook de plek 
om op zondagmiddag om vier uur 
de bloemen, de schilderijtjes, uit het 
Veldboeket te plukken en ook echt 
weg te geven. Volgens De Kunst-
ploeg kon het aantal deelnemers wel 
eens drie keer zo groot worden als 
met het project De Gebreide Boom-
gaard en dat waren er ruim honderd. 
Er is meer informatie over dit project 
te vinden op de Facebook pagina 
van de Kunstploeg, https://www.fa-
cebook.com/dekunstploeg?ref=hl. 
Een e-mail sturen om mee te doen, 
mag natuurlijk ook: DeKunstploeg@
xs4all.nl. Foto De Kunstploeg.

Een fleurig resultaat na een gezellige workshop in het atelier van Karin Borg-
man. 

eerder op de site gepubliceerde 
foto’s, filmisch materiaal en foto’s 
uit de diverse rubrieken op de si-
te www.de-kwakel.com. De Nos-
talgische avonden worden gehou-
den op vrijdagavond 26 septem-
ber en op vrijdagavond 10 okto-
ber. Beide avonden hebben het-
zelfde programma. Aanvang 19.30 

uur, zaal open 18.30 uur. De en-
tree is 5,00 euro per persoon in-
clusief een kopje thee of koffie. 
Kaarten zijn vanaf heden te be-
stellen bij Dirk Plasmeijer, Orchi-
deelaan 45, De Kwakel, tel. 0297-
563335 (’s avonds tussen 17.30 
en18.30 uur) of via de mail: dp@
de-kwakel.com.
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Programma start op 13 september
Cabaret ‘Zo zijn we niet 
getrouwd’ in Bacchus
Aalsmeer - Op 13 september start 
in cultureel café Bacchus het ca-
baretseizoen. Het spits wordt deze 
avond afgebeten door Margriet Bol-
ding met ‘Zo zijn we niet getrouwd’. 
Voor je het weet heb je er weer één: 
Een relatie. De medemens ligt con-
stant op de loer een relatie met je 
aan te gaan. Margriet daagt je in 
haar programma uit. Op 11 oktober 
is het de beurt aan Jeffrey Spalburg 
met ‘Baas‘. Zit en lach! Want er kan 
er maar één de baas zijn en dat is 
Jeffrey. Zou het echt zo werken? Op 
29 november is het Bacchus-podium 
voor Jennifer Evenhuis met ‘Gul’. Wie 
een ander helpt voelt zich vaak be-
ter over zichzelf, maar is dat de eni-
ge reden om goed te doen? De eer-
ste voorstelling in het nieuwe jaar is 
op 10 januari. Nina de la Croix en 
Maarten Ebbers komen deze avond 
naar Aalsmeer en trakteren op ‘Meer 
hebben wij niet nodig’. U houdt van 
minimaal? Dat kan. Daar zijn Maar-
ten en Nina voor. Simpel. Eenvoudig. 
Goed, maar niet gek. Op 7 februa-
ri gaan de spots aan voor Kirsten 
van Teijn met ‘Heilloos’. Kirsten is 
een echte Heiloose, ze groeide op 
tussen de koeien en de schapen in 
het Noord-Hollandse dorpje Hei-

loo. Ze peutert aan datgene wat wij 
het liefst verborgen houden. Ze ver-
leidt, troost en deelt rake klappen 
uit op momenten dat je het ’t minst 
verwacht. Op 21 maart kan in Bac-
chus kennis gemaakt worden met 
cabaretier Begijn Le Bleu. Over zijn 
voorstelling ‘Speciaal voor u’ zegt de 
Belg: “Ik zal de sterren van de he-
mel spelen. Mijn waanzinnige frat-
sen en grollen, mijn meesterlijke ty-
petjes en subtiel vertelde verhaaltjes 
zal ik brengen, omdat ik mij voor één 
keer echt wil geven.” Op 18 april tot 
slot een bekende: Arno van der He-
ijden met ‘U bevindt zich hier’. Arno 
trekt overdag met zijn camera door 
Aalsmeer en interviewt mensen op 
straat. ‘s Avonds neemt hij zijn pu-
bliek mee naar vroeger aan de hand 
van deze verhalen. Kaarten voor de 
cabaretvoorstellingen zijn 14 dagen 
van tevoren te bestellen à 11 eu-
ro via www.cultureelcafebacchus.
nl. Wie verzekerd wil zijn van een 
plaats, doet er goed aan een abon-
nement te nemen à 65 euro. Te be-
stellen via ans@kunstencultuur-
aalsmeer.nl (vóór 1 september). Alle 
cabaretvoorstellingen in Bacchus in 
de Gerberastraat beginnen om 21.00 
uur, zaal open vanaf 20.15 uur.

‘Van binnen naar buiten’
Leven van Liesbeth Eilders in 
beeld in het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Vanaf 11 septem-
ber is in het Oude Raadhuis een 
nieuwe, bijzondere expositie te 
bewonderen. 
‘Van binnen naar buiten’ is de ti-
tel van de tentoonstelling waar-
in het leven van Liesbeth Eilders 
in beeld wordt gebracht. De kin-
deren van de Aalsmeerse kun-
stenares Liesbeth Eilders gaan 
deze expositie inrichten als een 
hommage aan hun overleden 
moeder. Liesbeth Eilders was 
een echte Aalsmeerse schilde-
res. Haar inspiratie haalde zij uit 
de wereld om zich heen: Haar 
tuin, de Wilgenlaan en de Spoor-

dijk. Later schilderde zij ook wat 
zij in het buitenland aantrof, zo-
als de landschappen in Cornwall 
en Ierland. Ook mensen inspi-
reerden haar. Als jong meisje te-
kende Liesbeth eindeloos ‘pop-
petjes’. 

Op een gegeven moment vloei-
den de landschappen en de por-
tretten in elkaar over. Uiteinde-
lijk maakte ze rotspartijen als 
groepsportretten. Aan het einde 
van haar leven keerde ze in haar 
werk terug naar Aalsmeer, naar 
de waterkant: Het groot hoef-
blad en de modder aan de rand 

Leuke activiteiten in aantocht
Dj Ard, Pramenklusavond en 
Step by Step bij de Praam
Aalsmeer - Op zaterdag 30 augus-
tus wordt het buitenfestival Goud van 
Oud in het Centrum gehouden en op 
het podium van danscafé de Praam 
dit keer dj Ard Kuiper. Hij gaat heer-
lijke oude classics draaien uit de ja-
ren zeventig tot nu. In de begin ja-
ren van het danscafé heeft Ard hier 
ieder weekend gedraaid en toen heel 
wat feestjes opgevrolijkt. Na 1.00 uur 
gaat het feest binnen geheel in stijl 
door met een swingende dance af-
terparty! Op zondag 7 september gaat 
de Feestweek van start met de hele 
week een gevarieerd feestprogram-
ma en geëindigd wordt weer met de 
Pramenrace! Een aantal jaren gele-
den heeft danscafé de Praam de Pra-
menklusavond in het leven geroepen. 

Deze wordt ook dit jaar weer gehou-
den en wel op donderdag 4 septem-
ber. Als je deze avond je bokkenpoot 
inlevert, je penta motor meeneemt 
naar het café en/of met je praam 
naar de Zijdstraat komt, dan ontvang 
je deze avond leuke en lekkere gad-
gets voor je team! Er wordt een ge-
zellige preparty van gemaakt. Op za-
terdag 4 oktober wordt voor de vijfde 
maal het evenement Step by Step ge-
organiseerd. In teamverband een ge-
zellige steproute door Aalsmeer met 
onderweg allerlei waanzinnige leuke 
spel- en vraagopdrachten. Jacco en 
Jenifer zijn druk met alle voorberei-
dingen en hebben alweer veel voor-
pret. Ze verheugen zich enorm op de-
ze dag en hebben aangegeven dat zij 

Modelbouwdozen en modellen
Kofferbakverkoop bij Crash
Aalsmeerderbrug - IPMS, dé Plas-
tic Modelbouwclub van Nederland, 
houdt zaterdag 30 augustus de jaar-
lijkse zomerbijeenkomst ‘De Start’ 
met kofferbakverkoop van plastic 
modelbouwdozen en modellen bij 
het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45. Deze bijeenkomst 
voor IPMS leden is van 11.00 tot 
16.00 uur en ook toegankelijk voor 
publiek. Toegang tot de kofferbak-

verkoop vóór het fort is gratis voor 
bezoekers. Toegang tot het Crash 
Museum ’40-’45 bedraagt 3,50 eu-
ro voor volwassenen, kinderen van 6 
tot 12 jaar 1,50 euro. Donateurs van 
de Stichting Crash ’40-’45 en kinde-
ren tot 6 jaar hebben gratis toegang.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug.

Nog (wel) kaarten beschikbaar

Belangstelling groot voor 
Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - De belangstelling voor 
het Nostalgisch Filmfestival, dat op 
dinsdag 9 september in de feest-
tent op het Praamplein wordt gehou-
den, is ook dit jaar weer enorm. Vori-
ge week donderdag- en vrijdagavond 
vlogen tijdens de voorverkoop in café 
de Praam de plaatsbewijzen als zoe-
te broodjes over de speciaal voor de-
ze gelegenheid nostalgisch aange-
klede toonbank. In twee uur tijd wer-
den bijna vijfhonderd plaatsbewij-
zen verkocht. Zaterdag nam Bru-
na in de Zijdstraat de kaartverkoop 
over. De hele dag was het een ko-
men en gaan van belangstellen-
den die kaarten kwamen halen. Zo-
wel voor de nostalgische filmmiddag- 
als avond, zijn maximaal 600 stoelen 
beschikbaar. Gezien het verloop van 
de kaartverkoop, ziet het er naar uit, 
dat de avondvoorstelling spoedig uit-
verkocht zal zijn. Maar ook voor de 
middagvoorstelling slinkt de voor-
raad kaarten in ras tempo. Vorig jaar 
werd voor het eerst ook ’s middags 
een voorstelling gehouden. Toen wa-
ren ruim vierhonderd bezoekers in de 
tent, die na afloop enthousiast waren 
over het feit, dat ook overdag de ou-
de films uitstekend te zien waren. Het 
programma is voor zowel de middag- 
als avondvoorstelling hetzelfde en 
duurt ruim twee en een half uur, in-

clusief een pauze. De films over het 
verleden van Aalsmeer zijn zo’n der-
tig tot ruim tachtig jaar oud. Uit de ja-
ren ’30 en ’40 dateren de films van het 
eerste bloemencorso (1930) in Oost 
en Dorp, handelskwekerij Baard-
se op de Buurt, kolenbedrijf Jong-
kind op de Oosteinderweg, het Oos-
terbad, openbreken van het ijs in de 
sloot van de Uiterweg, watercorso op 
de Kleine Poel, schaatswedstrijden op 
de Ringvaart tegenover restaurant De 
Uil, demping van de Buurtsloot en de 
laatste begrafenis op de Buurt met 
het lijkwagentje. Een hele bijzondere 
film is die uit 1938 van de christelijke 
lagere scholen in Dorp, Oost en Zuid. 
Voorts staat een aantal unieke kleu-
renfilms uit de jaren ’50 op het pro-
gramma. Zoals van de bloemencor-
so’s, inclusief opbouwnacht en stadi-
onspel, in de jaren ’55, ’57 en ’58. Uit 
1958 dateren ook de beelden van het 
aanbrengen van corsoverlichting op 
het vroegere Molenpad. Verder schit-
terende kleurenopnamen van vele 
herinneringen oproepende plekken 
in Aalsmeer. Van recentere data zijn 
films van Dorp in 1987, de bezetting 
van Het Polderhuis aan de Stations-
weg in 1981, de brand en afbraak van 
De Drie Kolommen in 1986 (in combi-
natie met beelden van dansen met De 
Vrolijke Vrijbuiters in 1953) en ope-

ning van de Rabobank in 1983. Uit 
1958 dateert de film van de uitgaans-
dag van bejaarden van buurtvereni-
ging ‘Centrum’ (naar Harderwijk) 
met beelden van vertrek in de Markt-
straat en terugkeer in Aalsmeer. Sa-
menstelling en presentatie van het 
programma is in handen van journa-
list Dick Piet. Voor zowel de middag- 
als avondvoorstelling (aanvang resp. 
14.00 en 20.00 uur) zijn kaarten à 5 
euro verkrijgbaar bij Bruna in de Zijd-
straat.

Iedere week iemand in het zonnetje

‘Gouden’ Vrijwiligers aan 
het woord: “Dit doe ik”

Vrijwilliger Nico Kalf
“Ik doe dit best al wel een tijdje 
hoor. Zo’n 14 jaar”, zegt Nico. “Net 
toen ik met pensioen was belde een 
oud collega of ik mee wilde helpen 
met alarminstallaties voor ouderen.” 
Hij wijst op een plastic kastje. “Het 
gaat om dit ding. Dat plaats ik bij de 
mensen thuis. Op dit kastje zit een 
alarmknop, maar die wordt weinig 
gebruikt. Ja, soms door een poes 
die er per ongeluk op gaat staan. 
Dat is vals alarm, dus niet de bedoe-
ling hè. Maar belangrijker dan het 
kastje is de halshanger. Voor als er 
iets naars gebeurt, je bent bijvoor-
beeld gevallen en kan niet over-
eind komen. Dan druk je op dit klei-
ne apparaatje dat aan je hals hangt. 
Het kastje maakt dan contact met 
de centrale. Daar zitten mensen die 
kunnen beoordelen wat er gedaan 
moet worden. Ze waarschuwen fa-

milie of buren. Of ze sturen profes-
sionele hulp.”
 
“Niet vallen, maar opstaan”
Nico: “Ik programmeer de kastjes, 
controleer ze en leg het aan bij de 
mensen thuis. Als ze zo’n halshan-
ger af doen, moeten ze ‘m trouwens 
wel ergens laag aan een stoel han-
gen. Ligt het boven op de tafel dan 
heb je er nog niets aan als je geval-
len bent. Er zijn er nu zo’n duizend 
in gebruik in Aalsmeer, Amstelveen 
en Uithoorn. Ik kwam niet echt uit 
de techniek, maar het ligt me pri-
ma. Ik had wel altijd al met mensen 
te doen. Als melkman. Ik had een 
melkwinkel. In die tijd bezorgde we 
nog thuis. Hard werken hoor toen. 
Later werd ik beheerder van de Pa-
trimonium Tuinzaal in Amstelveen. 
Weinig melk geschonken toen. Wel 
wijn en bier. Feesten en partijen. En 

Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud waard en hard nodig in onze sa-
menleving. En vaak is er meer mogelijk dan mensen denken. In de 
rubriek ‘Dit doe ik’ zetten we de komende periode iedere week ie-
mand in het zonnetje. Misschien brengt het u wel op het idee om zelf 
iemand in uw omgeving te helpen.

nu dus alarmapparaten aansluiten. 
We doen dat met zo’n tien vrijwilli-
gers. Echt een leuke groep. Ik ben er 
een dag in de week. Het is leuk om 
samen te werken en nog eens heel 
nuttig werk ook.”
 
Ook vrijwilliger worden?
Vrijwilligers zijn van onschatba-
re waarde. Ze zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilliger wor-
den krijgt in de toekomst nog meer 
betekenis. Het Rijk hevelt per 2015 
een flink aantal taken over naar ge-
meenten. Gemeenten gaan het an-
ders aanpakken. Voorheen kwam 
het vaak voor dat mensen met een 
probleem met verschillende orga-
nisaties tegelijk te maken hadden. 
Ook wisten ze niet altijd van elkaar 
wie waar mee bezig was. Ze moes-
ten veel regelen, er was veel over-
lap en de inwoners kregen niet altijd 
de hulp die het best bij hen paste. 
Gemeenten gaan maatwerk leveren, 
organiseren de zorg dicht bij men-
sen, waar mogelijk zonder overlap 
en zoeken naar de juiste zorg uit-
gevoerd door deskundige organisa-
ties. Gemeenten kijken ook naar wat 
mensen zelf kunnen of wat de men-
sen in de omgeving van degenen 
die hulp nodig heeft, kunnen bete-
kenen. Vaak is er meer mogelijk dan 
mensen denken.
 
Bijeenkomst in gemeentehuis
Vrijwilligerswerk is leuk en u helpt 
een ander uit de brand. Kijk op de 
online marktplaats die vraag en aan-
bod van hulp en zorg samenbrengt: 
zorgvoorelkaar.com/aalsmeer. 

Wilt u weten wat er in de zorg veran-
dert? Kom dan op 22 september om 
20.00 uur naar het gemeentehuis 
naar de bijeenkomst over de veran-
deringen in de zorg. U kunt ook kij-
ken op www.aalsmeer.nl/zorgvoor-
elkaar.

Start werkzaamheden brug en 
omgeving Mijnsheerlyckheid
Kudelstaart - Woensdag 22 janu-
ari heeft de gemeente een inloop-
avond gehouden om haar plannen 
toe te lichten voor de aanleg van 
een stroomversnelling en een brug 
bij Robend ter hoogte van Stevin-
hof. Deze plannen zijn door belang-
stellenden en omwonenden op de-
ze avond positief ontvangen. De 
uitvoering van deze werkzaamhe-
den start op maandag 1 september 
aanstaande. Het streven is om voor 
de komende kerstdagen gereed 
te zijn. De werkzaamheden be-
staan uit het verwijderen van diver-
se verhardingen, het saneren on-
der de rijweg Robend en het gra-
ven van waterpartijen. Voor de aan-
leg van de kleine waterval moeten 
ook twee nieuwe muren gemaakt 
worden. Hiervoor is heiwerk nodig. 
Ook is er een beplantingsplan voor 
het gebied rond Mijnsheerlyckheid. 
Verder zullen trottoirs, parkeervak-
ken en een nieuwe rijweg worden 
aangelegd. Zoals aangegeven op 
de inloopavond gaan de bestaan-
de 25 parkeerplekken tussen Ro-

bend nummer 36 en 38 verdwijnen 
in verband met de aanleg van de 
waterpartij en de brug. In de nieu-
we situatie komen hier 10 plaatsen 
terug, maar er komen er ook 17 aan 
de kant van Stevinhof terug. Tevens 
legt de gemeente 6 of 7 parkeer-
plekken aan ter hoogte van Boer-
haavehof. In totaal komen er dus 
uiteindelijk 8 of 9 parkeerplaatsen 
extra bij. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd door de BAM. De 
uitvoering wordt begeleidt door 
de gemeente. De Robend zal wor-
den afgesloten voor alle verkeer ter 
hoogte van Robend 36 en de toe-
gang van Stevinhof/Robend 38. Al 
het verkeer zal worden omgeleid. 
De omleiding zal met borden wor-
den aangegeven. Voor vragen kun-
nen inwoners terecht bij de heer 
M. Abrahams, projectleider van ge-
meente Aalsmeer via telefoonnum-
mer 020-5404288. Tijdens de uit-
voering kunnen ook vragen gesteld 
worden aan de heer Kooiman, toe-
zichthouder, via telefoonnummer 
06-51619899.

Toekomstbeeld van de nieuwe brug bij Mijnsheerlyckheid.

Spullen gestolen 
en beschadigd

Aalsmeer - Op zaterdag 16 au-
gustus om tien uur in de och-
tend is een 32 jarige winkel-
dief uit Roemenie aangehouden 
door de politie. De man dacht 
een bedrijf in de Lakenbleker-
straat uit te kunnen lopen zon-
der te betalen voor goederen ter 
waarde van totaal 79 euro. Bo-
vendien had de Roemeen aller-
lei spullen in de winkel bescha-
digd. De schade ter waarde van 
181 euro zal worden verhaald 
op de man. De Roemeen moet 
zich verantwoorden bij justitie. 
Hij heeft een winkelverbod ge-
kregen voor alle winkels van de 
winkelketen in Nederland.

Sieraden weg na 
woninginbraak

Aalsmeer -Op donderdag 14 
augustus is tussen negen en 
tien uur in de ochtend ingebro-
ken in een woning in de Hugo 
de Vriesstraat. Toen de bewo-
ners terug kwamen van bood-
schappen doen, troffen zij de 
voordeur open aan. Om binnen 
te komen hebben de dieven aan 
de achterzijde van het huis een 
kantelraam open gebroken. De 
voordeur is waarschijnlijk open 
gezet om er snel vandoor te 
kunnen gaan. De gehele wo-
ning is doorzocht, zowel bene-
den als de slaapkamers op de 
eerste verdieping. De inbrekers 
hebben sieraden en contant 
geld gestolen.

Twee Union 
fietsen gestolen

Aalsmeer - Op vrijdag 15 au-
gustus is tussen negen en twaalf 
uur in de ochtend een schuur in 
de Julianalaan open gebroken. 
Uit de opslag zijn twee fietsen 
van het merk Union gestolen. De 
serienummers van de dames- en 
de herenfiets eindigen resp. op 
958 en 824.

Winkeldief in 
kraag gevat

Aalsmeer - Op vrijdag 15 au-
gustus om half acht in de avond 
is in een bedrijf aan de Ophe-
lialaan een winkeldief op he-
terdaad betrapt. Een 58 jarige 
man uit Almere dacht de winkel 
te kunnen verlaten met diver-
se producten, waaronder vlees, 
ter waarde van zo’n 25 euro. De 
man heeft een winkelverbod ge-
kregen en zal zich moeten ver-
antwoorden bij justitie.

Hulp oudere 
na paar uur

Aalsmeer - Op zondag 17 augus-
tus om tien uur in de avond heeft 
de politie assistentie verleend bij 
een onwel geworden 69 jarige in-
woner van de Parklaan. Mede-
werkers van Thuiszorg hadden 
hulpgeroep gehoord en alarmeer-
den de politie en de ambulance. 
De 69 jarige man was gevallen en 
had, volgens zijn verklaring, een 
paar uur op de grond gelegen. 
Hij is per ambulance naar het VU-
ziekenhuis gebracht.

zichzelf dit jaar weer willen overtref-
fen qua steproute en opdrachten. Het 
lustrumjaar wordt goed gevierd! In-
middels is de inschrijvingsprocedure 
weer van start gegaan. Interesse om 
met een team van maximaal 12 per-
sonen deel te nemen? Aanmelden 
kan via stepbystepaalsmeer@hot-
mail.com. De benodigde formulieren 
worden daarna toegestuurd. 

van haar sloot. Bijna anderhal-
ve maand lang (tot en met 19 
oktober) kan kennis gemaakt 
worden met het werk van deze 
Aalsmeerse. 

Van 23 oktober tot en met 7 de-
cember worden vervolgens de 
muren van het Oude Raadhuis 
opgefleurd met schilderijen 
van de Noord-Hollandse kun-
stenaar Menno Bauer en het 
expositiejaar wordt afgeslo-
ten met beelden van Eytie Tin-
bergen, tekeningen van Nynke 
Schepers en fotografisch werk 
van Heleen Arends. De exposi-
ties in het Oude Raadhuis wor-
den georganiseerd door de 
raadhuis werkgroep van KCA. 

Openingstijden zijn iedere don-
derdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. Adres is 
Dorpsstraat 9.



2e katern
Tweede voorronde Verkiezing 
Ondernemer van het jaar
Aalsmeer - De tweede voorron-
de in het kader van de Verkiezing 
van de Ondernemer van het jaar zal 
worden gehouden op woensdag 24 
september vanaf 20.00 uur in Stu-
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff-
kade 15. Ondernemend Aalsmeer 
wil graag haar leden en tevens al-
le overige ondernemers in Aalsmeer 
en Kudelstaart hiervoor uitnodi-
gen. Kijk voor meer informatie op de 
website: ondernemendaalsmeer.nl. 

Culinaire sferen
Daarnaast heeft Ondernemend 

Aalsmeer de uitnodiging ontvangen 
van de organisatie van Amstelveen 
Culinair om tijdens dit evenement, 
wat zal plaatsvinden van 12 tot 14 
september op het Stadsplein in Am-
stelveen, samen met de leden van 
Ondernemersvereniging Amstel-
veen deel te nemen aan de onder-
nemersborrel. Deze wordt georgani-
seerd op 12 september vanaf 17.00 
uur op het terras voor de stand van 
restaurantdeelnemer het Westein-
der Paviljoen. Aanmelding voor deze 
unieke gelegenheid is niet noodza-
kelijk en is vrij toegankelijk. 

The Company Sports: 
Meer dan basic fitness
Schiphol-Rijk - The Company 
Sports is een kleinschalige en per-
soonlijke fitnessclub voor iedereen. 
Voor een ieder die niet houdt van 
massaal of sportscholen zonder be-
geleiding, is dit de ideale plek om te 
werken aan het lichaam, onder per-
soonlijke begeleiding. The Compa-
ny Sports is gevestigd op de bega-
ne grond van het Radisson BLU Ho-
tel, gelegen op een steenworp af-
stand van Aalsmeer en Hoofddorp 
op het bedrijventerrein Schiphol-
Rijk. De fitness trainers stellen een 
op maat gemaakt fitnessprogram-
ma op en optimaliseren de fitness 
resultaten door gebruik te maken 
van de nieuwste trainingsvormen. 
Daarbij wordt ook gekeken naar 
het totale leefpatroon van de betref-
fende sporter. The Company Sports 
hanteert een zogenoemd all-in con-
cept voor wat betreft haar abonne-
menten: Groepslessen en instructie 
zijn inbegrepen in het abonnement 
(spinning, bodypump, outdoor trai-
ning, yoga etc.). Gratis intake, inclu-
sief fitnesstest en (voeding)advies, 
en gratis gebruik spa (sauna en 
stoomcabine). Ook voor bedrijven 
biedt The Company Sports aantrek-
kelijke bedrijfsfitness abonnemen-
ten. Op locatie worden onder ande-
re stoelmassage en workouts ver-
zorgd. Daarnaast heeft de club een 
in-house fysiotherapeut, voor klach-
ten en/of blessures aan het bewe-
gingsapparaat. 

In de beautysalon kan men even 
lekker onthaasten en ontstressen en 
een heerlijke gezichts- of lichaams-
behandeling ondergaan. In de sa-
lon wordt gewerkt met hoogwaar-
dige producten zoals Decléor, Vavin 
en La Cure. Na het sporten is lounge 
bar/restaurant Otium een aanrader. 
Otium is gehuisvest in het Radisson 

BLU Hotel en combineert daarmee 
het beste uit twee werelden: de ver-
fijning van een uitstekende keuken 
en de luxe van oprechte gastvrijheid. 
Het restaurant is 7 dagen per week 
geopend voor lunch, loungen en/of 
diner. Een trendy restaurant waar 
even ontsnapt kan worden aan de 
drukte. Heel casual en toegankelijk, 
maar nooit alledaags. Chef-kok Tom 
Boere heeft passie voor de klas-
siek Franse keuken met een moder-
ne twist. Zijn dag begint met de in-
koop van de meest mooie, dagverse 
seizoensproducten. Buiten à la car-
te om verrassen Tom en zijn team de 
gasten graag met het maandelijks 
wisselend 3-gangen keuzemenu of 
een 4, 5 of 6 gangen verrassingsme-
nu. Uiteraard kan rekening gehou-
den worden met (dieet)wensen. Een 
ruim opgezette, maar sfeervolle am-
biance maken een ontspannen res-
taurantbeleving bij Otium compleet. 
In het Radisson BLU Hotel kan men 
ook terecht voor zakelijke bijeen-
komsten. De meetingfaciliteiten zijn 
geschikt voor meetings vanaf 2 tot 
en met 520 deelnemers. Zakelijke 
gasten worden ruime kamers gebo-
den met koffie en thee faciliteiten, 
uitgebreid ontbijt buffet, gratis wi-
fi, gratis shuttleservice van en naar 
de luchthaven en gratis toegang tot 
de Fitness, sauna en stoombad van 
The Company. Kom kennis maken 
met The Company Sports en Radis-
son BLU hotel door gratis de out-
door Boot camp en Yoga bij te wo-
nen op woensdag 27 augustus om 
18.00 uur, met na afloop een drank-
je in de bar/lounge. Zie voor meer 
informatie de advertentie elders in 
deze krant. The Company Sports, 
Beauty, Wellness: 020-6553394. Ra-
disson BLU hotel Annemarie van 
den Berg (Director of Sales & Mar-
keting): 020-6553131.

Speciale spaaractie bij 
Albert Heijn Praamplein

Zaterdag bij de Hoogvliet
Inzamelactie Voedselbank

Aalsmeer - De Albert Heijn aan het 
Praamplein 1 heeft de komende tijd 
een leuke verrassing voor klanten in 
petto. De winkel is 4 augustus be-
gonnen met een speciale spaarac-
tie die tot zondag 1 september aan-
staande duurt. Klanten kunnen ge-
makkelijk en snel sparen voor een 
aantrekkelijke korting op de bood-
schappen. “We willen graag onze 
klanten op dit voordeeltje trakte-
ren”, zegt supermarktmanager Lu-
cas Schoonebeek. Klanten kun-
nen eenvoudig meedoen aan deze 

spaaractie. Ze krijgen bij iedere 10 
euro aan boodschappen een gratis 
zegel die op een speciale spaarkaart 
moet worden geplakt. Met 15 zegels 
is de kaart vol. “Klanten, die een vol-
le spaarkaart inleveren bij de kas-
sa, krijgen maar liefst 10 euro kor-
ting op de boodschappen”, aldus de 
supermarktmanager. Meer informa-
tie is in de winkel verkrijgbaar. De 
Albert Heijn aan het Praamplein 1 is 
open van maandag tot en met zater-
dag van 8.00 tot 20.00 uur, zondag 
van 16.00 tot 20.00 uur.

Aalsmeer - Op zaterdag 23 augus-
tus houdt Voedselbank Aalsmeer 
een inzamelingsactie bij Hoogvliet 
aan de Aalsmeerderweg (hoek Ma-
chineweg). Van 9.00 tot 17.00 uur 
krijgt het winkelend publiek bij de 
ingang een boodschappenlijstje 
aangeboden. Daarop staan voor-
al houdbare producten waaraan 
de Voedselbank behoefte heeft. 
Klanten wordt gevraagd om één of 
meer producten te kopen en de-
ze bij de uitgang aan Voedselbank 
te doneren. Het team van bedrijfs-
leider Walter Belt zal deze produc-
ten op een centrale plek in de win-
kel presenteren, zodat alle noodza-
kelijke artikelen makkelijk en over-
zichtelijk vindbaar zijn. Voor Hoog-
vliet aan de Aalsmeerderweg is het 
de tweede keer sinds de oprichting 
van de Voedselbank in Aalsmeer 
Kudelstaart dat zij de hulporganisa-
tie de gelegenheid biedt voor deze 
inzamelingsactie. 
Het concept van de actie is inmid-
dels bij vele Aalsmeerders bekend: 
vrijwilligers van de VBA vragen de 
klanten bij binnenkomst in de su-
permarkt of zij bereid zijn om een 
of meer extra producten te kopen 
en deze in te leveren bij de Voed-
selbankvrijwilligers. Daarmee kan 
gezorgd worden dat dorpsgeno-
ten, die om welke reden dan ook in 
moeilijke omstandigheden verke-
ren, het grootste deel van de week 
toch een gezonde maaltijd op tafel 
te kunnen zetten. Momenteel zijn er 
in Aalsmeer en Kudelstaart in totaal 
138 mensen, verdeeld over 42 gezin-
nen van verschillende grootte, voor 
doodnormale dagelijkse basisbood-
schappen aangewezen op hulp van 
de Voedselbank. Wekelijks halen zij, 
na het doorlopen van een intensie-
ve intake procedure, in de uitgifte-
loods een voedselpakket op waarin 
basisbehoeften te vinden zijn, zoals 
melk, brood, eieren, rijst en macaro-

ni. Op de uitgiftedag zelf worden de 
basispakketten nog aangevuld met 
verse groenten en fruit, soms ook 
met kaas en wat vlees(waren). De-
ze aanvulling is wisselend van ka-
rakter en is afhankelijk van wat de 
Voedselbank van particulieren en/
of de Aalsmeerse middenstand aan 
extra gedoneerde producten heeft 
mogen ontvangen. De acties welke 
de VBA tot nu toe heeft georgani-
seerd zijn allen zeer succesvol ge-
weest, niet alleen dankzij de enor-
me betrokkenheid van de winkel-
managers, maar vooral ook door 
de vrijgevigheid van het winkelend 
publiek. Sommigen klanten geven 
er de voorkeur aan om tijdens een 
winkelactiedag een donatie in klink-
klare munt te doen. Ook deze dona-
ties zijn van harte welkom en zullen 
aan het einde van de actiedag direct 
gebruikt worden om enkele duur-
dere (soms ook non-food)artikelen 
aan te schaffen, waaraan voor de 
cliënten uit Aalsmeer en Kudelstaart 
acute of zeer specifieke behoefte is, 
zoals bijvoorbeeld luiers.

Vrijwilligers welkom!
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd van 
harte welkom bij de Voedselbank 
Aalsmeer. Ter ondersteuning van de 
werkzaamheden in de kas van het 
OostOogst-project of de winkelac-
ties is de VBA doorlopend op zoek 
naar mensen die graag de handen 
uit de mouwen steken, een paar 
uurtjes over hebben, maar daarbij 
vooral graag iets willen betekenen 
voor een ander. Ook voor de win-
kelactie bij de Hoogvliet op 23 au-
gustus zijn extra handen meer dan 
welkom omdat de winkel twee in- 
en uitgangen heeft. Interesse om te 
helpen ook deze dag weer tot een 
groot succes te maken? Aanmel-
den kan via vrijwilligers@voedsel-
bankaalsmeer.nl of telefonisch op 
06-24503659 of 06-50282852. 

Deze zaterdag en zondag
Open dagen Raja Yoga
Aalsmeer - Raja Yoga Aalsmeer 
houdt op zaterdag 23 en zondag 24 
augustus open dagen. Tijdens de 
open dagen worden gratis work-
shops aangeboden met als thema 
de meerwaarde van meditatie. De 
nuchtere en wetenschappelijke uit-
leg van Tom Verlaan zal uiteindelijk 
het wazige imago weghalen en dui-
delijkheid brengen, ook de holisti-
sche aanpak waar Raja Yoga om be-
kend staat zal aanspreken. 
Op zaterdag en zondag starten de 
workshops om 11.00 uur en om 
14.00 uur en deze duren ongeveer 
een uur. Wil je meedoen is soepel 
zittende kleding voldoende. Eind 
september begint voor Tom Verlaan 
het veertiende de seizoen, met maar 
één doel voor ogen: de wetenschap 
van Raja Yoga op een open, begrij-
pelijke en warme manier toeganke-
lijk te maken. Raja Yoga is actueel 
en geeft de nodige handvaten je-
zelf te doorgronden en zorgt daar-
bij ook voor meer inzicht en plezier 
in het leven. Door middel van fysie-

ke houdingen, meditatie, energiebe-
heersing en de filosofie daarachter, 
doorlopen cursisten dit proces. 

De open dagen van Raja Yoga 
Aalsmeer vinden plaats in de ruim-
te op de tweede verdieping waar 
ook de lessen worden gegeven, in 
de Zijdstraat 72a, boven de Hema, 
ingang zijkant pand. Meer info op: 
www.rajayogaaalsmeer.nl

Start nieuwe EHBO cursussen
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? Op dinsdag 21 okto-
ber start een nieuwe cursus EHBO. 
De cursus bestaat uit 8 avonden. De 
cursisten worden wegwijs gemaakt 
in het herkennen van letsels na een 
ongeval, maar ook de kenmerken 
van lichamelijke aandoeningen, bij-
voorbeeld hartfalen, beroerte, sui-
kerziekte, worden geleerd, en wat is 
dan de eerste hulp. De deelnemers 
krijgen een gedegen opleiding, in-
clusief reanimatie en het bedienen 
van een Automatische Externe De-
fibrillator (AED). Er wordt gewerkt 
met een LOTUS (landelijke organi-
satie tot uitbeelding van slachtof-

fers). De cursus wordt in decem-
ber afgesloten met een examen. 
Voor de kerst kan dus het EHBO-di-
ploma behaald zijn. Nieuw dit jaar 
is de cursus Eerste Hulp Aan Kin-
deren. Deze cursus bestaat uit 4 
avonden en start op 16 september. 
In de cursus wordt aandacht be-
steed aan de verschillende ontwik-
kelingsstadia van zuigelingen en 
kinderen, hun omgeving en welke 
maatregelen genomen kunnen wor-
den om de veiligheid te vergroten. 
Ook komen een aantal kinderziek-
ten aan bod en het levensreddend 
handelen. In het voorjaar start te-
vens weer een aparte cursus reani-
matie/AED. Heeft dit uw belangstel-
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.

Eigenaar Ed Kriek reikt mevrouw van Dun haar Ray-Ban cooler uit en Jeroen 
reikt de familie van de Laarse hun nieuwe Ray-Ban cooler uit.

WK-prijsvraag Ed Kriek Optiek
Drie families blij gemaakt 
met Ray Ban beachcooler 
Aalsmeer - Eind mei viel bij ie-
dereen in Aalsmeer en omstreken 
de derde Ed Kriek Kroniek met de 
Nieuwe Meerbode in de brieven-
bus. Met naast veel informatie en 
vele fantastische aanbiedingen een 
prijspuzzel. Bij het inleveren van de 
puzzel kreeg iedereen een fantasti-
sche WK-zonnebril cadeau. 
Maar naast dit leuke cadeau deed 
ook iedereen, die een gepolariseer-
de Ray-Ban kocht, automatisch mee 
om een gave Ray-Ban beachcoo-

ler te winnen. De winnaar van de-
ze coole coolers zijn de heer Onder-
water uit Kudelstaart en de fami-
lie van de Laarse en mevrouw van 
Dun uit Aalsmeer. En Ed Kriek Op-
tiek hoeft nog maareen klein aantal 
nieuwe klanten voor de teller op de 
30.000 staat en dit betekent dat dan 
ook het weekendje Parijs weggege-
ven gaat worden. Ben jij de gelukki-
ge? Team Ed Kriek Optiek en Hoor-
techniek feliciteert alle winnaars 
met hun gewonnen prijs.

Radio-kok Marc Eveleens 
al 25 jaar in de horeca
Aalsmeer - Deze week een na-
dere kennismaking met Marc Eve-
leens, de Aalsmeerse kok die een 
eigen rubriek heeft in het radiopro-
gramma Vrijdagavondcafé op Radio 
Aalsmeer. Presentator van het pro-
gramma Ron leegwater kent Marc 
al vanaf zijn jeugdjaren en bij de 
start van het radioprogramma was 
Marc dan ook meteen enthousiast 
om mee te werken. Eens per maand 
verzorgt Marc zijn rubriek ‘Marc’s 
Culinaire Kookwekker’ met tips en 
advies en neemt hij altijd iets heer-
lijks mee naar de studio. Als kind 
stond Marc al graag in de keuken 
bij zijn moeder en wilde alles wat hij 
tegen kwam in de keuken, proeven. 
De keuze om de koks/banket oplei-
ding te gaan volgen was dan ook 
snel gemaakt. Vanaf zijn eerste baan 
in de horeca in 1986, heeft Marc er-
varing opgedaan als patissier in res-
taurants, banketbakkerijen en ho-
tels, en als kok in restaurants, par-
ty catering en bedrijfscatering. Deze 
kennis en ervaring wil hij graag de-
len en daarom is Marc in 2012 ge-
start met Culiworks.

Liefde voor het vak
Marc houdt van koken en bakken! 
Niet alleen de diversiteit aan ingre-
diënten en gerechten spreekt hem 
aan, maar ook de variëteit in loca-
ties en technieken is hetgeen het 
koken en bakken tot een uitdaging 
maakt. Ook het aspect voedselvei-
ligheid staat hoog in het vaandel 
en wordt eveneens behandeld tij-
dens de workshops. Marc werkt in-
middels zo’n 25 jaar in de horeca, 
en weet wel wat er speelt en denkt 
daarbij zoveel mogelijk vanuit de 
gast zelf. En daarbij is lekker koken 

en gezellig samen zijn het perfecte 
ingrediënt voor een leuke avond of 
middag. Marc van Culiworks is in te 
huren voor een heel scala aan werk-
zaamheden. Denk bijvoorbeeld aan 
het vervangen van uw vaste kok bij 
ziekte of het opvangen van tijdelijke 
drukte. Daarnaast heeft Marc erva-
ring als live demonstratie-kok. Ide-
aal voor productpromoties in bij-
voorbeeld horecagroothandel of 
supermarkt. Maar ook live cooking 
voor tv-opnames en keuken speci-
aal zaken.

Kookworkshops thuis
Samen met vrienden, familie of col-
lega’s uit eten is altijd gezellig. Maar 
als je eerst samen in de keuken gaat 
staan en de mooie ingrediënten met 
creativiteit en begeleiding laat uit-
groeien tot heerlijke geuren, sma-
ken en mooie gerechten, maakt dat 
de avond tot een feest. Culiworks 
geeft workshops bij de mensen 
thuis. Dat maakt het informeler en 
ook bereikbaar voor kleinere groe-
pen of kleiner budget. Marc zorgt 
voor de menu’s, inkoop, advies en 
eventueel aanvullend gereedschap, 
servies of apparatuur. Ook ruimt hij, 
terwijl de gasten lekker gaan eten, 
nog eens de boel op. Na afloop van 
de workshop krijgt iedere deelne-
mer een boekje met recepturen mee 
naar huis. Onder andere kan geko-
zen worden uit Spaans (tapas), Ita-
liaans, Hollands, sushi, bonbons, 
thema taarten, koken met insecten 
of patisserie. En, een kinderfeestje 
thuis is leuk, maar wat dit jaar eens 
doen? Tip: een kinderkoopwork-
shop met Marc! Marc geeft de kin-
deren de kans om er een onvergete-
lijk feest van te maken. Samen 

Schiphol en verkeer in 
derde wijkoverleg Oost
Aalsmeer - De geluidoverlast van 
Schiphol en de veranderende in-
vloed van de inwoners van Aalsmeer 
op het vliegverkeer is op maandag-
avond 25 augustus een hoofdon-
derwerp van het derde wijkover-
leg in Aalsmeer Oost. Gastspreker 
is Eef Haverkort, woordvoerder van 
de Vereniging Gezamenlijke Plat-
forms (VGP). De VGP is een koepel-
organisatie van meer dan 30 wijk- 
en dorpsraden en werkgroepen die 
zich inzetten voor het begrenzen 
van de groei van Schiphol en beper-
ken van de vlieghinder. Aalsmeer 
Oost is sinds begin dit jaar lid van 
de VGP en Eef Haverkort komt de 
betekenis van de VGP voor de hele 
regio en Aalsmeer in het bijzonder 
rond Schiphol aangeven. Van groot 
belang hierbij is de bewonersverte-
genwoordiging. Dit jaar gaat de ver-
tegenwoordiging van de bewoners 

in het ‘Schipholoverleg’ CROS/ORS 
veranderen. Voor bewoners is het 
belangrijk om invloed te krijgen in 
het aanwijzen van de vertegenwoor-
diger in het nieuw te vormen ORS 
(Omgevings Raad Schiphol). Elke 
bewoner die daar invloed op wil uit-
oefenen zou 25 augustus aanwezig 
moeten zijn!
Uiteraard komen ook de lopende 
zaken aan bod die in de schouw-
lijst vermeld staan. Onder andere 
de verkeerssituatie staat weer op de 
agenda, een vervolg op de bespre-
king van het laatste wijkoverleg.
De bijeenkomst op 25 augustus be-
gint om 20.00 uur in de Mikado aan 
de Catharina Amalialaan. De zaal is 
geopend vanaf 19.45 uur. Na afloop 
is er gelegenheid elkaar beter te le-
ren kennen onder het genot van een 
drankje. Email: wbAalsmeerOost@
gmail.com.
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Cursussen Engels en Frans
Aalsmeer - In September starten er 
weer nieuwe cursussen Engels en 
Frans. Heeft u altijd al Frans willen 
leren of wilt u uw kennis van het En-
gels uitbreiden, dan is dit uw kans. 

Er zijn vele mogelijkheden, zo-
wel voor beginners als voor gevor-
derden. Er wordt gewerkt in klei-
ne groepen van minimaal 3 deel-
nemers. Ook is het mogelijk prive-
lessen te nemen, zowel overdag als 
s avonds. Op vrijdagmorgen zijn er 

Engelse conversatielessen voor 50+ 
bij Vita in de Meander aan de Cle-
matisstraat 20. Alle cursussen wor-
den aangeboden per 10 lessen van 
1 uur. Bij minimaal 3 deelnemers zijn 
de kosten €84,- excl. boeken. Na deze 
10 lessen is er weer een vervolgcursus. 
Misschien iets voor U om naar uit te kij-
ken voor na de vakantie en in de win-
termaanden? Voor inlichtingen en op-
geven kan contact opgenomen worden 
met Carolijn van Es - Smith via tel. 0297- 
364398.

Specialist voor uw kunstgebit
Inloop praktijk den Hartog
Aalsmeer - Veel Nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 
de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen, zodat het weer lek-
ker zit. Bij een prothese wordt goed 
gekeken naar de vorm en de kleur 
van de tanden en kiezen. Het moet 
goed passen bij het gezicht van de 
patiënt. Uiteindelijk bepaalt de pa-
tiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de ‘klikgebit’. De implantaten wor-

den in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pak-
ket opgenomen. Ook voor de pro-
these op implantaten is vergoeding 
vaak mogelijk. Als u meer wilt we-
ten over een kunstgebit op implan-
taten kunt u een afspraak maken 
voor vrijblijvende informatie en gra-
tis advies. U kunt natuurlijk ook te-
recht voor reparaties, aanpassingen 
aan de prothese of vervanging van 
uw bestaande prothese. Op woens-
dag 27 augustus houdt Tandprothe-
tische praktijk den Hartog aan de 
Uiterweg 6 een inloopdag van 9.00 
tot 14.00 uur. U kunt deze dag gra-
tis en vrijblijvend uw prothese laten 
controleren. Voor meer informatie: 
0297-342699.

P. den Hartog en F. Grashuis, beiden tandprotheticus.

Mindfulness trainingen TCO 
voor (jong)volwassenen
Aalsmeer - Al heel wat mensen 
hebben hun weg gevonden naar 
de mindfulnesstrainingen in Thera-
peutisch TrainingsCentum Oostein-
der in Aalsmeer Oost. Zij hebben 
handvatten meegekregen om stap 
voor stap beter om te kunnen gaan 
met onder andere stress, piekerge-
drag of onrust. Vaker in het nu le-
ven kan hierbij helpen en dat is wat 
Mindfulness kan leren. Ook mensen 
die aan hun persoonlijke ontwik-
keling willen werken en meer be-
wust in het leven willen staan, kun-
nen baat hebben bij mindfulness. In 
de training wordt gewerkt met me-
ditatie, ontspannende yoga en ge-
dragsoefeningen uit de Boeddhisti-
sche en westerse psychologie. TCO 
biedt in samenwerking met Wings & 
Footprints de 8 weken durende trai-
ning aan, zoals Jon Kabat Zinn de-
ze meer dan 30 jaar geleden ontwik-
kelde. Het kost veel tijd, training en 
liefdevolle aandacht voor jezelf om 
anders met vaak zeer hardnekkige 
patronen om te leren gaan. Door het 
volgen van een Mindfulnesstraining 
zet je een stapje om met meer rust 
en als een vrijer mens in het leven 
te staan. 

Er is nu ook een 6 weken duren-
de training ontwikkeld in TCO spe-
ciaal voor jong volwassenen tussen 
de 18 en 23 jaar. Bij voldoende be-
langstelling kan deze 17 septem-
ber starten op 6 woensdagmidda-

gen van 16.30 tot 18.00 uur. De ba-
sistrainingen worden begeleid door 
twee trainers, Marianne Buskermo-
len, directeur van TCO en reeds 30 
jaar werkzaam als psychosomatisch 
(Cesar) oefentherapeut, haar speci-
aliteit is stressreductie, en Joke van 
der Zwaan, gecertificeerd mindful-
nesstrainer en oprichter van Wings 
& Footprints. Zij heeft al vele jaren 
ervaring als meditatie en yogado-
cente. Zij vullen elkaar prachtig aan 
en kunnen als team op verantwoor-
de wijze de deelnemers in de mind-
fulnesstraining begeleiden op hun 
innerlijke reis. De 8 weken durende 
trainingen voor volwassenen star-
ten op 4 september en 6 november; 
bij voldoende aanmeldingen kan er 
nog een training van start gaan op 
de dinsdagochtenden vanaf 16 sep-
tember. 
De kosten voor volwassenen be-
dragen 320 euro, inclusief intro-
ductie en intakegesprek vooraf en 
een werkboek, digitale teksten en 5 
CD’s om thuis mee te oefenen. De 
kosten voor jongvolwassenentrai-
ning zijn 175 euro (exclusief zelf aan 
te schaffen werkboek, incl. CD’s). 
Er is een gratis introductie- en in-
takegesprek mogelijk. Aanmelden 
en info: info@Wingsandfoortprints.
nl , telefoon 06-23861976 (Joke) 
of via het aanmeldformulier op de 
stites: www.wingsandfootprints.nl 
en www.tco-aalsmeer.nl waar ook 
meer informatie te lezen is. 

Alle hulp is welkom
Start Stoepenplan Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
23 augustus wordt het stoepenplan 
Centrum gerealiseerd. In dit initia-
tief van Janna van Zon geven kleur-
rijke straatklinkers de route aan van 
en naar basisschool Samen Een. De 
klinkertjes zijn voorzien van teke-
ningen, gemaakt door de leerlingen 
van deze basisschool. Ze worden 
onder meer geplaatst op de stoe-
pen van de Helling en de Dorps-
straat. Keramiste Anneke Harting 
realiseerde deze kunstwerkjes. Om 
11.00 uur wordt op het schoolplein 
van Samen Eén door wethouder 
Tom Verlaan van Wijkgericht Wer-
ken het startschot gegeven. Hier-
op aansluitend assisteren de jeug-
dige kunstenaars, hun ouders en 
wijkbewoners de medewerkers van 

de gemeente bij de keuze van de 
steentjes en het plaatsen hiervan. 
Om 12.30 uur wordt aan de vrijwil-
ligers een broodje en kop koffie of 
limonade geserveerd. Daarna wor-
den de werkzaamheden voortge-
zet. Rond 17.00 uur wordt deze fees-
telijke middag afgesloten met een 
glaasje wijn of limonade in het Huis-
kamermuseum aan de Van Cleeff-
kade 12a. Wethouder Tom Verlaan: 
“Dit zijn leuke bijeenkomsten die in-
woners samenbrengen. Dus ik roep 
inwoners van Aalsmeer Centrum en 
ouders van de jeugdige kunstenaars 
op: Kom samen werken en gezellig 
samen zijn.” Volgens de organisatie 
is alle hulp welkom, kies mee waar 
welk klinkertje wordt geplaatst en 
wees van harte welkom.

Vakantiebieb-app doet 
het goed in Amstelland
Amstelland – Ruim 300.000 jeugd-
titels werden deze zomer al gedown-
load met de ‘VakantieBieb-app’. De 
landelijke bibliotheken bieden met 
deze gratis app een leespakket aan 
voor jong en oud. Naast jeugdtitels 
en e-boeken voor volwassenen zit-
ten er nu ook tijdschriften in de app: 
van Libelle tot Hard gras, van Auto-
week tot Fashionista. Daarnaast is 
hij uitgebreid met Dominicus-reis-
gidsen, Wat & Hoe-taalgidsen en 
een zakboek met medische termen 
in allerlei talen. “Geschikt voor een 
brede doelgroep dus. Een bewus-
te keuze; de app is immers ook gra-
tis te downloaden voor mensen die 
niet lid zijn van de bibliotheek”, licht 
Victor van Honk van de Bibliotheek 
Amstelland toe. Vorige zomer stond 
de teller op 535.000 downloads. Nu 
zijn er halverwege de zomerleespe-
riode alleen al 300.000 jeugdboe-
ken gedownload. Dit voorjaar heb-
ben de gezamenlijke bibliotheken 
de basisscholen gevraagd om hun 

leerlingen te stimuleren, door ge-
bruik te maken van posters en een 
kaartencampagne, om de Vakan-
tieBieb-app te downloaden. Op die 
kaart kunnen kinderen invullen welk 
boek ze hebben gelezen en wat ze 
ervan vonden. De origineelste in-
zenders kunnen hiermee een mini 
iPad winnen. Inmiddels zijn er lan-
delijk honderden reacties binnen. 
Uit de tekeningen en geestige in-
zendingen blijkt dat kinderen nog 
steeds met veel overgave en plezier 
lezen. Van Honk: “Een van de opval-
lendste reacties kwam van een 9-ja-
rig meisje dat vertelt dat ze ‘dislexi’ 
heeft maar toch graag leest en ge-
noten heeft van het Leven van een 
loser. Ze vertelt dat ze het kon le-
zen omdat ze in de app het letterty-
pe Dyslexie kon instellen. Daar word 
je toch blij van?”. De VakantieBieb 
is nog tot en met 31 augustus be-
schikbaar in de App Store of Google 
Play Store. Meer informatie op www.
vakantiebieb.nl.

Kinderdagverblijf de Berenboot 
onder de vleugels van Solidoe
Aalsmeer - Met ingang van 1 sep-
tember zal kinderdagverblijf de Be-
renboot overgenomen worden door 
Kinderopvang Solidoe. Kindzorg, 
het concern waar de Berenboot op 
dit moment onder valt, en Kkinder-
opvang Solidoe zijn dit overeenge-
komen. Pim van der Velde, eigenaar 
van Kindzorg, geeft aan: “Alle loca-
ties van Kindzorg zijn gehuisvest in 
en om Zaandam en Amsterdam-
Noord. We hebben in 2011 de Be-
renboot gekocht omdat we dit een 
hele leuke en plezierige locatie von-
den, waar fijne medewerkers wer-
ken en aardige kinderen en ou-
ders komen. En dat vinden we nog 
steeds. De afstand tot de andere lo-
caties van Kindzorg is echter niet 
prettig. Vandaar dat een overname 
van deze locatie door Solidoe een 
mooie en voor ons logische stap is.” 
Monic van Diemen, directeur van 
Solidoe, is het hier helemaal mee 
eens. Zij vult aan: “Solidoe vindt het 
belangrijk dat kinderen in hun eigen 
buurt naar de opvang kunnen gaan. 
Solidoe werkt daarom wijkgericht 
en juist in de wijk Centrum hadden 
wij nog geen kinderdagverblijf. We 
zijn daarom erg blij dat we de Be-
renboot in de Schoolstraat aan So-
lidoe kunnen koppelen. We kunnen 
een kindcentrum maken, waar al-
le vormen van opvang aangeboden 

worden. We werken immers al sa-
men met basisschool Samen Een, 
die schuin tegenover de Berenboot 
gelegen is, op gebied van BSO en 
TSO.”
Aan de overname zijn uitgebrei-
de gesprekken voorafgegaan. Zo-
dat Kindzorg de verzekering heeft 
dat de Berenboot in goede han-
den overgaat en Solidoe dat er een 
goedlopend dagverblijf aan haar or-
ganisatie toegevoegd wordt. Be-
langrijk is uiteraard dat deze over-
name geen gevolgen heeft voor de 
kinderen en voor ouders van de Be-
renboot. Het dagverblijf wordt inte-
graal overgenomen. Voor de kinde-
ren verandert er dus niets, die blij-
ven spelen met hun eigen vriend-
jes en vriendinnetjes. Alle lopende 
contracten met ouders blijven on-
gewijzigd. Natuurlijk worden ook 
de huidige contracten met de pe-
dagogisch medewerkers overgeno-
men. De Solidoe-uitstraling en de 
Solidoe-manier van werken zal in 
de loop van de maanden geïntrodu-
ceerd worden bij de Berenboot, zo-
dat iedereen daaraan kan wennen. 
“Dat is een leuke klus”, aldus Mo-
nic van Diemen: “Wij denken dat dit 
voor Aalsmeer, voor de Berenboot 
en voor Solidoe een hele mooie stap 
is en hebben heel veel zin om de-
ze te zetten.”

Al 14 jaar in kapperswereld
Kapster Tamara komt, ook 
in de avond, bij u thuis!
Aalsmeer/Uithoorn - Een nieu-
we uitdaging is Tamara Resoort 
sinds maandag 18 augustus aan-
gegaan. De kapster is sinds de-
ze week voor zichzelf begonnen 
en komt graag thuis bij u langs. “Ik 
kom bij de mensen thuis. Zij hoe-
ven de deur niet meer uit en kunnen 
zelfs in de avonduren geknipt wor-
den in hun eigen vertrouwde om-
geving”, vertelt Tamara enthousiast. 
Tamara Resoort komt oorspronke-
lijk uit Aalsmeer, maar woont nu al-
weer vijf jaar in Uithoorn. “Ik zit al 
14 jaar in de kapperswereld, erva-
ring heb ik dus zeker! Ik heb vele ja-
ren gewerkt in Aalsmeer, bij kapsa-
lon Tom Meijer, en nu begin ik dus 
voor mezelf. Uiteraard onwijs span-
nend, maar ik hou van mijn vak! Ik 
heb er lang naar uitgekeken en heb 
er ontzettend veel zin in! Uiteindelijk 
hoop ik in de toekomst zelf een klein 
zaakje te runnen, maar dat is de vol-
gende uitdaging. Het kappersvak is 
een mooi beroep. De mensen blij 
maken en klanten die tevreden zijn. 
Daar gaat het allemaal om. En een 
gezellig praatje hoort er ook zeker 
bij! Ik hoop op een mooie tijd”, be-

sluit de kapster. Ze heeft nog een 
interessante actie: Vanaf vier perso-
nen op één locatie wordt 10% kor-
ting per persoon aangeboden op el-
ke behandeling. Let wel, dit geldt al-
leen voor vier of meer personen op 
één locatie! En ‘Tamara’s Hair’ werkt 
met een stempelkaart. Zeven stem-
pels betekent 50% korting op een 
knipbeurt. De stempels gelden ove-
rigens alleen voor knippen. Bel voor 
meer informatie en een afspraak 
naar 06-27013404 of stuur een mail 
naar info@tamarashair.nl.

Workshops op 25 en 27 augustus
Yoga met Inge Saraswati
Aalsmeer - Maar zien we door de 
bomen nog wel het bos? Oftewel is 
het mogelijk voor iemand die nog 
weinig van yoga weet door de wild-
groei van allerlei soorten ontspan-
ningslessen heen te kijken? Yoga 
ontspant, maar is veel meer dan al-
leen maar wat ontspanningsoefe-
ningen. Yoga gaat uit van ontwikke-
ling en ontplooiing van ieder mens 
en dat kan alleen maar gebeuren als 
er ook echt innerlijk iets wezenlijks 
gebeurt. 

Yoga is per definitie iets wat je met 
je lichaam beoefent en innerlijk be-
leeft. Dat resulteert in ontspanning, 
rust, blijdschap en beheersing over 
het denken. Natuurlijk is je lichaam 
er ook heel blij mee, je wordt soe-
peler, krachtiger en genereert een 
goede ademhaling. De yoga, zoals 
de yogi het beoefent, is een pad naar 
bevrijding voor ieder mens die zoekt 
naar de kern in zichzelf om gelukkig 

te worden. En dat kan alleen door 
meester te worden over de span-
ningen en onzekerheden die men 
in zich draagt. Dit is waar werkelij-
ke yoga beoefening over gaat. De li-
chaamshoudingen (asana’s) geven 
een diepe ontspanning of liever ge-
zegd innerlijke rust. Lijkt het je wat 
om kennis te komen maken? Iede-
re belangstellende is van harte wel-
kom op de workshops op maandag 
25 en woensdag 27 augustus, beide 
avonden van 20.00 tot 21.30 uur. De 
kosten per workshop bedragen 15 
euro per persoon. De avonden wor-
den gegeven om belangstellenden 
de mogelijkheid te geven kennis te 
maken met de yoga, zoals Inge Sa-
raswati deze overdraagt. Ook is het 
deze avonden mogelijk in te schrij-
ven voor de yoga cursussen, die per 
half september weer beginnen. Voor 
meer informatie: www.ingesaraswa-
ti.com. Opgeven kan via info@inge-
saraswati.com en 0297-328798.

Aalsmeer - Vanaf woensdag 
20 augustus ontvangen klan-
ten van Hoogvliet bij besteding 
vanaf 25 euro aan boodschap-
pen een gratis kortingsvoucher. 
Tegen inlevering van deze vou-
cher bij de kassa van Duinrell 
krijgt de klant het tweede en-
treekaartje voor Attractiepark 
Duinrell (exclusief Tikibad) 

Geslaagde Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week donder-
dag vond de 22ste editie plaats 
van de netwerkbijeenkomst Bor-
rel Aalsmeer bij restaurant Welkom 
met dakterras aan de Westeinder-
plassen. Ondanks de vakantiepe-
riode waren toch rond de 70 net-
werkers aanwezig. De organisatie 
heeft weer veel complimenten over 
de gezellige, maar vooral effectie-
ve bijeenkomst in ontvangst mogen 
nemen. Ook het UWV en de KvK 
verwijst inmiddels haar relaties en 
werkzoekenden door naar de net-
werkbijeenkomst. De succesvolle 
avond werd afgesloten met een di-

ner waarbij voor maar 10 euro een 
daghap besteld kon worden. De 
volgende bijeenkomsten staan ge-
pland op 11 september en 9 okto-
ber, elke tweede donderdag van de 
maand. Aankomende borrel wordt 
weer een podium gegeven aan een 
artiest, kunstenaar en fotograaf 
en worden er diverse prijzen ver-
loot. Thema 11 september is ‘Bor-
rel Aalsmeer met een bijzondere bi-
te’. De uitnodiging wordt later deze 
maand verzonden. Voor het aanmel-
den, het aanmaken van een zakelij-
ke profielpagina of meer informatie: 
www.borrelaalsmeer.nl. 

voor de halve prijs. In Attractie-
park Duinrell nabij Den Haag 
beleeft iedereen een spetterend 
dagje uit. Van de Waterspin en 
de Splash tot de achtbaan Fal-
con en indoorspeeltuin Rick’s 
Fun Factory. Hoogvliet super-
markten en Duinrell bieden met 
deze kortingsactie gezamenlijk 
plezier voor het hele gezin!

Korting sparen bij Hoogvliet
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INWONERS TROTS OP HUN MONUMENT AAN DE WESTEINDER

Watertoren: Opvallendste gebouw in de gemeente

Aalsmeer - In de zomermaanden is de 50 meter hoge watertoren altijd het 
laatste weekend van de maand geopend van 13.00 tot 17.00 uur. De wa-
tertoren is het meest opvallende gebouw binnen de gemeente Aalsmeer. 
Deze toren, die voor de jaren negentig gebruikt werd als drukverhoger bin-
nen het Aalsmeerse waterleidingstelsel, is gebouwd in Art Deco stijl. Rond 
het opleveringsjaar (1928) werden meerdere watertorens getekend door ar-
chitect Hendrik Sangster en Aalsmeer werd toen trotse bezitter van wellicht 
de mooiste watertoren in Nederland. Mede door de ligging aan de Westein-
derplassen is in menig boek over Aalsmeer een grote foto te bewonderen 
van deze markante toren. Binnen is de bezoeker gelijk verwonderd over het 
aparte interieur en wanneer men naar boven klimt is men verbaasd over de 
twee grote bassins van 460.000 en 530.000 liter inhoud.

In de verte kijken
Nog fraaier wordt het om bovenop de toren naar buiten te gaan en uitzicht 
te hebben over de Aalsmeerse en verre omgeving. Bij helder weer kijkt men 
tot IJmuiden en de Utrechtse dom, maar ook bij wat minder zicht blijft het 
een machtige ervaring om de verte in te kijken.
De entree is gratis voor een bezoek aan de begane grond, wil men naar bo-
ven klimmen dan is het voor kinderen 1 euro en voor volwassenen 2 euro. 
Wil men de watertoren met een groep op een afgesproken dag/tijd bezoe-
ken, dan kan dit geregeld worden door de mensen van Stichting Beheer Wa-
tertoren Aalsmeer. Hiervoor kan gebeld worden naar 06-53928054.

Foto’s: www.kicksfotos.nl.
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kinder- en jeugdkrant
Zoë kring- en regiokampioen 
klasse Z2 dressuur pony’s 
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
had het Haarlemmermeerse Bos 
weer een druk programma op ge-
bied van springen en dressuur voor 
zowel pony en paarden. Zo’n 650 
combinaties kwamen naar Hoofd-
dorp om deel te nemen aan het re-
giokampioenschap Noord-Holland. 

Een mooi en goed georganiseerd 
evenement met een leuk stro-
dorp en mooie prijzen, mogelijk ge-
maakt door vele sponsors en vrij-
willigers. Zoë Kuintjes, lid van ver-
eniging Funny Horse uit Aalsmeer, 
startte dit weekend met haar pony 
Elin’s Nonsisdador in de klasse Z2. 

In beide proeven werd zij glansrijk 
eerste met een super mooie score 
van 70,73 en 72,05%. Zij liet de con-
currentie met 3 en 6,5 % achter zich 
en ontving mooi commentaar van 
de jury: “Lust om naar te kijken” en 
“Mooie harmonieuze proef”. Om aan 
dit kampioenschap te mogen deel 
nemen, zijn er eerder deze zomer in 
alle kringen van Noord-Holland se-
lecties verreden. Ook daar wist Zoë 
tweemaal de eerste plaats te ver-
overen en zal zij op zaterdag 30 au-
gustus Noord-Holland gaan verte-
genwoordigen in de klasse Z2 po-
ny’s op de Hippiade bij de KNHS in 
Ermelo.

Niels uit Kudelstaart mag 
in Madurodam wonen
Aalsmeer - Niels uit Kudelstaart is 
één van de gelukkige winnaars die 
met zijn mini 3D kopie voor altijd in 
Madurodam mag wonen. Na de zo-
mer zal zijn eigen mini 3D kopie in 
het park komen te staan. Maduro-
dam is voor het eerst sinds 1952 op 
zoek naar nieuwe bewoners. De-
ze zomer maken alle kinderen tot 
13 jaar dagelijks kans om een nieu-
we bewoner te worden van het park 
met een mini 3D kopie van zich-
zelf. Deze ‘nieuwe generatie’ bewo-
ners wordt door middel van 3D prin-
ting vervaardigd. De poppetjes van 
de winnaars komen uiteindelijk in 
het park ‘wonen’. De winnaars ont-
vangen bovendien een Maduro-
dam-jaarabonnement dat geldig is 
voor de winnaar plus vier introdu-

cés. Kinderen kunnen deze zomer 
in de Fantasitron, een futuristische 
3D omgeving, een digitale 3D ko-
pie van zichzelf laten maken. In ju-
li en augustus selecteert de Fanta-
sitron willekeurig honderden win-
naars die een schaal 1 op 25 poppe-
tje van zichzelf winnen. Deze wor-
den na de zomer in Madurodam ge-
plaatst. Na het maken van de 3D ko-
pie in de Fantasitron ontvangen be-
zoekers een e-mail met daarin de 
3D kopie als Madurodam poppetje. 
In deze mail staat ook een link naar 
de online webshop, waar het pop-
petje kan worden besteld in aller-
lei soorten en maten. Voor meer in-
fo, het stripverhaal over de Fantasi-
tron of tickets, ga naar www.madu-
rodam.nl.

Zwembad De Waterlelie zet 
in op swimsuit-methode
Aalsmeer - Zwembad De Waterle-
lie wil zich onderscheiden van de an-
dere baden en heeft er daarom voor 
gekozen in te zetten op de swimsuit-
zwemlessen. Nu kunnen kinderen 
nog zwemmen leren op de traditio-
nele of de swimsuit-methode. Vanaf 
1 september is het niet meer moge-
lijk kinderen in te schrijven voor de 
traditionele lessen. Alle kinderen die 
voor die datum hebben ingeschre-
ven voor de traditionele zwemlessen 
(twee keer per week), krijgen uiter-
aard op deze manier les. Dat bete-
kent dat er voorlopig dus op beide 
manieren nog zwemonderwijs wordt 
gegeven. 

In 2006 heeft de swimsuit-methode 
(ook diepwater-methode genoemd) 
haar intrede gedaan in Zwembad De 
Waterlelie. Bij deze methode zwem-
men de kinderen in een pakje met 
drijvers en starten ze meteen in het 
diepe. Vanaf het eerste moment ont-
wikkelen ze zo een watergevoel. On-
bewust zijn zij vanaf het begin be-
zig met stuwen en verplaatsen. Het 
watervrij worden, leren drijven en 
het aanleren van de zwemtechnie-
ken gaan in deze methode vanaf het 
begin gelijk op. Naarmate de kinde-
ren vorderen, worden de drijvers één 
voor één uit het pakje gehaald. Uit-
eindelijk zwemmen ze zonder pak-
je verder in de laatste fase naar het 
A-diploma toe. In de loop van de ja-
ren heeft de methode De Waterle-
lie veroverd. En nu kiest het zwem-
bad er bewust voor om zich helemaal 
op deze methode toe te spitsen. Er is 
namelijk veel vraag van ouders naar 
één keer per week zwemles en dat 
kan met de swimsuit-methode. Het 
is een methode waar het hele team 
van Zwembad De Waterlelie achter 
staat en het overgrote deel van de 
zwemlessen wordt al gegeven met 
de swimsuit-methode. Verder is het 

zwembad bezig met een kwaliteits-
verbetering binnen het zwemonder-
wijs, om nog beter worden in het ge-
ven van diepwaterlessen. De traditi-
onele lessen blijven dus nog bestaan 
op de huidige tijden, maar gaan op 
termijn plaatsmaken voor de swim-
suit-lessen. Er is namelijk ook vraag 
naar twee keer per week swimsuit-
lessen. Dit gaat dan gebeuren op 
dinsdag en vrijdag van 16.30 tot 17.15 
uur, woensdag en zaterdag van 9.15 
tot 10.00 uur, van 10.00 tot 10.45 uur 
en van 17.15 tot 18.00 uur. Er is nog 
niet bekend wanneer er met twee 
keer per week swimsuit wordt ge-
start, maar kinderen kunnen hier-
voor al wel worden opgegeven. Op-
geven voor de zwemlessen kan bij de 
receptie van Zwembad De Waterle-
lie aan Dreef 7. Kijk voor vragen en 
meer informatie over de zwemlessen 
op de website www.esa-aalsmeer.nl 
of neem contact op via 0297-322022.

Paula tweede in District Jeugd 
Kampioenschappen 2014
Aalsmeer - Paula uit groep 7 van 
De Oosteinderschool heeft de twee-
de plaats gewonnen bij de Districts 
Jeugd Kampioenschappen tennis 
afgelopen juni. 

De 10-jarige Paula kwam uit in de 
categorie Meisjes tot en met 10 
jaar. Paula speelde singlewedstrij-
den volgens een zogenaamd af-
valsysteem. Zij speelde de gewo-
ne sets tot 6 games, op een groot 

veld met ballen met stip. De eer-
ste wedstrijd heeft Paula gewonnen 
met 6-3 en 6-1. De halve finale wist 
Paula eveneens te winnen met 2-6, 
6-1 en 10-4. In de finale verloor Pau-
la helaas de supertiebreak met 4-6, 
6-2 en 10-12. Maar toch een prach-
tige tweede plaats voor deze jeug-
dige Aalsmeerse en natuurlijk een 
prachtige beker. Paula neemt deel 
aan Top Ontwikkelling Programma 
van LTC Startbaan in Amstelveen.

Aalsmeer - Naast het oranje in 
Zurich hebben de AV Aalsmeer 
atleten Inger van Dok en Corné 
Timmer het rood, zwart en groen 
van Aalsmeer hoog gehouden 
bij AV Trias in Heiloo op vrijdag 
15 augustus. 

Eerstejaars C-junior Inger verbe-
terde tijdens deze derde avond-
wedstrijd haar persoonlijke re-
cord op de 800 meter met 4.5 
seconde tot 2.39.06 minuten. Dit 

is tevens een clubrecord bij de 
meisjes C-junioren. Op de 5000 
meter liep eerstejaars B-junior 
Corné 16:21.86 min in een ster-
ke en stabiele race zonder noe-
menswaardig verval binnen de 
ronden. 
Deze tijd is ook een ruime ver-
betering van zijn persoonlijke 
record en het clubrecord. Op de 
nationale ranglijst staat Corné 
met deze tijd vijfde bij de B-ju-
nioren.

Waterpolotoernooi in Oosterbad

De Badeendjes winnaars 
van de Lucassentrofee
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werd er in Het Oosterbad weer ge-
streden om de felbegeerde Lucas-
sentrofee. Om 13.00 uur verzamel-
den heel wat waterpoloërs zich in 
Het Oosterbad en formeerden hun 
team. Zelfs uit Denemarken kwa-
men oud-Aalsmeerders om te wa-
terpoloën en oude bekenden weer 
te ontmoeten. Het werd een hilari-
sche middag, want niet alleen de 
sportiviteit stond centraal, maar ook 
de gezelligheid. Nadat de eerste 
wedstrijden gespeeld waren - die 
bijna allemaal eindigden in een ge-

lijkspel - moest de organisatie iets 
bedenken op een geheel ander vlak. 
Het was te koud om de deelnemers 
nogmaals te water te laten gaan. De 
teams moesten penalty’s nemen, 
kunstzwemmen, en schoonsprin-
gen van de hoge duikplank. Een on-
partijdige jury beoordeelde dit al-
les en gaf punten waarna de eind-
uitslag tot stand kwam en zo ston-
den de Badeendjes en firma Könst 
en Het Oosterbad op een gedeelde 
eerste plaats . 
Er moest een beslissing komen en 
die kwam er. Beide teams moesten 
zoveel mogelijk handstanden laten 
zien , iets dat werd gewonnen door 
De Badeendjes die dus dit jaar de 
Lucassentrofee in ontvangst mocht 
nemen. De gezelligheid werd voort-
gezet met een hapje en een drankje 
op het gezellige terras van Het Oos-
terbad , de barbecue ging aan en 
iedereen had weer een geweldige 
middag ondanks de wat tegenval-
lende watertemperatuur. Iedereen 
weer heel hartelijk bedankt voor de 
sportieve inzet.
Afzwemmen
Voor degenen die daar klaar voor 
zijn is er op zaterdag 30 augustus 
afzwemmen voor het Zwem-ABC. 
De openingstijden zijn dagelijks van 
13.00 tot 17.00 uur en op doorde-

weekse dagen van 19.00 tot 20.30 
uur bij mooi weer. Voor al het actue-

le nieuws zie www.hetoosterbad.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Atletiek

Inger en Corné 
succesvol in Heiloo 

Ludieke actie van alle 
schooljeugd Rijsenhout
Rijsenhout - In de vroege ochtend 
van dinsdag 19 augustus hebben de 
kinderen van de beide basisscholen 
De Zevensprong en de Immanuel 
een ludieke actie gehouden. 

‘De scholen zijn weer begonnen’ 
en dit wilden de leerlingen en leer-
krachten aan alle weggebruikers in 
Rijsenhout laten weten door hen op 
vijf plaatsen in het dorp een folder 
aan te bieden met de tekst ‘Houdt 
je aan de snelheidslimiet van 30 en 

50 km in de bebouwde kom’. Als 
de weggebruikers de folder wilden 
aannemen, kregen zij ook een sleu-
telhanger of zakje snoep voorzien 
van 30 of 50 km. Gelukkig hebben 
bijna alle weggebruikers bijgedra-
gen aan een positief geslaagde ac-
tie. Helaas is een enkele bestuurder 
met een bekeuring thuisgekomen. 
De scholen hopen nog vele geza-
menlijke acties in de toekomst te or-
ganiseren voor de veiligheid van al-
le kinderen in het dorp!
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Voetbal
FC Aalsmeer zaterdag wint 
Van Kouwen toernooi
Aalsmeer - Het 13e Van Kouwen 
FC Aalsmeer toernooi is met een 
neuslengte verschil gewonnen door 
FC Aalsmeer zaterdag. Zij behaal-
de evenveel punten als KDO uit De 
Kwakel, maar hadden één wedstrijd 
meer gewonnen dan KDO. Het wa-
ren twee geslaagde avonden op het 
prachtige sportcomplex van voor-
malig RKAV aan de Beethoven-
laan. Ondanks het feit dat het nieu-
we sportcomplex nog niet gereed is, 
had de organisatie in samenwerking 
met de hoofdsponsor van het toer-
nooi, Van Kouwen, voor een gewel-
dige ambiance gezorgd. Over beide 
avonden bezochten maar liefst 1500 
enthousiaste toeschouwers de wed-
strijden. Op zaterdagavond werd 
het toernooi met een groot feest af-
gesloten. De bekende Aalsmeer-
se DJ Kees Markman zorgde voor 
een ouderwets gezellige sfeer. Op 
de woensdagavond speelde FC 
Aalsmeer zaterdag tegen KDO. De 
ploeg uit De Kwakel wist verdiend 
een 2-0 voorsprong te nemen. Ech-
ter FC Aalsmeer zaterdag vocht zich 
terug in de wedstrijd en won uitein-
delijk met 3-2. Tegelijkertijd werd op 
het tweede veld FC Aalsmeer zon-
dag tegen RKDES uit Kudelstaart 
gespeeld. Een gelijk opgaande en 
voor de toeschouwers aantrekke-
lijke strijd. Kort voor tijd stond het 
bij dit duel nog 2-2. Echter RKDES 
trok aan het langste eind en won 
met 3-2. 
Op de zaterdagavond speelde FC 

Aalsmeer zondag tegen KDO. In het 
begin van de wedstrijd ging het ge-
lijk op tussen beide teams. Maar 
nadat KDO de 1-0 had gescoord, 
was ‘de beer los’. Binnen vijf mi-
nuten werd het 3-0 voor KDO. In 
de tweede helft speelde KDO met 
FC Aalsmeer zondag. Met keu-
rig combinatievoetbal werd FC 
Aalsmeer zondag vernederd. Me-
de doordat de verdediging van FC 
Aalsmeer zondag fout op fout sta-
pelde en het middenveld en aanval 
onzichtbaar waren, kon KDO uitlo-
pen naar een verdiende 8-0 over-
winning. Op het tweede veld speel-
de FC Aalsmeer zaterdag tegen RK-
DES. Een wedstrijd van een behoor-
lijk hoog niveau. RKDES vocht voor 
wat het waard was, maar werd uit-
eindelijk met 4-0 verslagen door FC 
Aalsmeer zaterdag. Overigens was 
de stand lang 2-0 voor FC Aalsmeer 
zaterdag en werd het pas tegen het 
slot 4-0. Een enigszins verteken-
de uitslag. Deze uitslagen maakten 
FC Aalsmeer zaterdag voor de vier-
de keer op rij winnaar van het suc-
cesvolle Van Kouwen toernooi. Van 
KDO een hele goede prestatie door 
met hetzelfde aantal punten twee-
de te worden. RKDES werd der-
de en FC Aalsmeer zondag vierde. 
De teams kregen mooie prijzen wel-
ke beschikbaar waren gesteld door 
The Beach. Directeur Frank Vane-
man van Van Kouwen was lovend 
over het toernooi en ziet uit naar de 
volgende editie in 2015.

Geslaagde demo en clinic 
bij jubileum Tennis2Tennis
Aalsmeer - Tijdens de tiende edi-
tie van het BDO Watertorentoer-
nooi bij Tennis2Tennis werden bui-
ten de toernooiwedstrijden diver-
se extra activiteiten georganiseerd. 
Het hoogtepunt was op zaterdag 16 
augustus waar ruimte in het speel-
schema was ingepland voor een 
tennisdemonstratie verzorgt door 
trainer Dennis van Scheppingen en 
zijn pupil David Pel. Na wat regen 
in de ochtend kon gelukkig buiten 
worden getennist. Zodoende kon 
het publiek langs de baan alsnog in 
het zonnetje genieten van de diver-
se oefeningen. Dennis van Schep-
pingen kon, voorzien van headset, 
als trainer direct uitleg geven over 
het hoe en waarom van de betref-
fende oefening waarbij de 2 meter 
lange en linkshandige David Pel de-
ze moest uitvoeren. Na het warm 
spelen werd het tempo aardig op-
gevoerd, waardoor een ieder kon 
zien dat je daar een uitermate goe-
de conditie voor nodig hebt om de 
top te kunnen bereiken. De aanwij-

zingen van Dennis ontspan, of neem 
je ruimte, geven aan dat er op elk 
niveau continu bijschaving nodig 
is. Back- en forehandslagen, serve-
ren en diverse Spaanse oefeningen 
leiden tot uiteindelijk een gespeel-
de super-tiebreak tussen Dennis 
en David. Deze werd onder luid ap-
plaus gewonnen door David. Na de 
demo was het tijd voor de clinic. Dat 
bleek een ware voltreffer te zijn. De 
voor deze clinic ingelote deelnemers 
aan het toernooi werden in groepen 
verdeeld over Dennis en David en 
konden hun hart ophalen aan de-
zelfde oefeningen die tijdens de de-
mo waren getoond. Zowel Dennis 
en David als de deelnemers gaven 
na de clinic en tijdens het hapje en 
de borrel aan dat één en ander zeer 
geslaagd was en dat Tennis2Tennis 
op deze wijze en met een voortref-
felijke organisatie wel haar visite-
kaartje afgeeft als vereniging voor 
de komende jaren.

Foto: www.kicksfotos.nl.

HiBRA coureurs naar Duitsland
Wederom podiumplaats 
voor Henk v/d Beukel
Aalsmeer - Soerendonk was afge-
lopen weekend het strijdtoneel van 
de klassieke motorracesport. Jaap 
Eikelenboom en zijn dochter Jeanet 
reden voor het eerst samen in de 
750 cc klasse ter voorbereiding voor 
de 3 uur van Aalsmeer waar zij een 
team vormen. Voor Jeanet was dit 
een eerste echte try-out op een cir-
cuit en het ging haar goed af. Op 
de nog twee komende demoraces 
in Itterbeck en op Luttenbergring 
in Raalte kan ze nog enkele ma-
len trainen om aan een goede ca-
dans te komen voor de zware 3 uur 
endurance demorace in Aalsmeer 
op 13 september. Henk van de Beu-

kel werd in de 50 cc klasse weder-
om derde en Aart van Erkel eindig-
de op een tweede plaats. Cees Ei-
kelenboom viel net buiten de prij-
zen in de 50 cc klasse. Goos Bartels 
had een pechdag in de 750 cc klas-
se met zijn Triumph. Wederom wa-
ren er weer problemen met de ont-
steking. Goos reed ook in de 500 cc 
klasse met zijn Honda en dat ging 
een stuk beter, maar hij viel helaas 
niet in de prijzen. Komend weekend 
vertrekt er een ware armada van 
(regio) Aalsmeerse HiBRA coureurs 
naar Itterbeck in Duitsland, om daar 
weer te strijden voor het Nederlands 
kampioenschap.

Team La Course in actie in Breda. 

Wielrennen
Debuut Tete de la Course 
in Eneco Ploegentijdrit
Aalsmeer - Afgelopen week trok 
de Eneco Tour weer door Nederland 
en België. Op woensdag 13 augus-
tus jl. heeft gelegenheidsploeg Tê-
te de la Course deelgenomen aan 
de landelijke finale van de ploegen-
tijdrit in Breda. Deze ploegentijd-
rit werd voorafgaand aan de der-
de etappe van de Eneco tour geor-
ganiseerd door de KNWU voor di-
verse categorieën. Team Tête de la 
Course heeft deelgenomen aan de 
categorie ‘niet licentiehouders’ en 
had zich via een landelijk kwalifica-
tieprogramma reeds eerder dit jaar 
geplaatst voor deze landelijke fina-
le. Het tijdritparcours van 9,6 kilo-
meter in het centrum van Breda was 
exact hetzelfde parcours als de der-
de etappe van de Eneco tour voor 
de profs. Het team bestaande uit 
kopman Gino Ammerlaan (Burger-
veen), Jorrit van Tol (Kudelstaart), 
Robert Heitel (Amsterdam) en Wal-
ter van den Ham (Rijsenhout) kon-
den na vele trainingskilometers 
met als slotstuk een trainingskamp 

in Valkenburg terug kijken op een 
gedegen voorbereiding. Het team 
wist, met support van teamcoach 
Kees Ammerlaan, het parcours on-
der goede weersomstandigheden in 
14 minuten en 29 seconde af te leg-
gen en behaalde met een gemid-
delde van bijna 39,8 kilometer per 
uur overal een 34e plaats van de 47 
deelnemers (inclusief licentiehou-
ders). De renners kijken terug op 
een geslaagd debuut en geweldi-
ge ervaring dat naar meer smaakt. 
De renners zijn reeds in training om 
ook in 2015 weer aan de start van 
de landelijke finale te kunnen ver-
schijnen. Daarnaast zijn er plan-
nen om het team verder te profes-
sionaliseren. Na afloop van de wed-
strijd werd nog even gekeken naar 
de professionals waarbij zij landge-
noot Tom Dumoulin als winnaar met 
een gemiddelde van ruim 52 kilo-
meter per uur de derde etappe (in-
dividuele tijdrit) van de Eneco Tour 
zagen winnen.
Foto: Jan van den Ham.

Veel wind bij surfclinic!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 en zondag 17 augustus werden 
door de Windsurfclub Aalsmeer cli-
nics georganiseerd voor zij die het 
surfen (verder) onder de knie wil-
den krijgen. De animo voor deze 
sport, die in populariteit weer stij-
gende is, was prima. Beide dagen 
mocht een groot aantal deelnemers 

verwelkomt worden en zij troffen 
geen ‘gladde’ Poel, maar een woes-
te Westeinder met behoorlijke gol-
ven. Een uitdaging op tijdens deze 
wind het surfen meester te worden! 
Voor omstanders een prachtig ge-
zicht om de kleurige zeilen over het 
water te zien zoeven. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

IJsjes en eieren met spek
Succesvolle opening van 
seizoen jeugd RKDES
Kudelstaart - De zomervakantie 
is helaas alweer voorbij. Maar hoe 
jammer ook, het heeft tevens een 
groot voordeel: Er kan weer ge-
voetbald worden! Het laatste week-
end van de schoolvakantie staat tra-
ditioneel in het teken van de ope-
ning van het voetbalseizoen voor 
de jeugd van RKDES. Over 2 dagen 
verspreid werden alle jeugdleden 
van de mini’s tot de A-junioren van 
harte welkom geheten door trainers 
en coaches. Uitgelaten werd er ge-
start met de onderlinge partijtjes. En 
ondanks dat het vriendschappelijke 

wedstrijden waren ging het er fana-
tiek aan toe. Zaterdag kregen de mi-
ni’s, F-, E-, D-junioren en de meis-
jesteams na afloop een ijsje om bij 
te komen. Op zondag sloten de A-, 
B- en C- junioren de opening tra-
ditiegetrouw af met eieren en spek. 
De ouders werden getrakteerd op 
een korte toespraak over alle ver-
nieuwingen voor het komende sei-
zoen. De jeugd bij RKDES: met ple-
zier (nog beter) presteren op het 
veld, dat wil toch iedereen? RKDES 
is weer klaar voor een nieuw sei-
zoen!

Els en Erwin zijn het snelste 
tijdens AVA baanloop
Aalsmeer - Op woensdag 13 au-
gustus werd bij atletiek vereniging 
Aalsmeer de maandelijkse 1, 3 en 5 
kilometer baanloop gehouden. De 5 
kilometer is bij de dames het snelst 
gelopen door Els Raap in 23:20, ge-
volgd door Sonja van Zeelt 23:28, 
Mirjam Colijn 24:06, Chin Chin Chau 
28:10, Sharon Nieuwstadt 28:52 en 
Adri Reeuwijk in 29:10 minuut. De 5 
kilometer bij de heren is gewonnen 
door Erwin Koopstra in 17:35, 
gevolgd door Rob Schrauwen 18:33, 
Frans Woerden 18:55, Jan Boekel 
19:49, Dick Beers 19:59, Hugo van 
Leeuwen 20:31, Raymond Witteveen 
20:49, Henny Buijing 21:30, Os-

car Last 21:31, Gerard Albers 21:32, 
Marco Fais 21:45, Robert van Suste-
ren 21:57, Ben van Dam 22:59, Fred 
den Hartog 23:02, Kees Koesvelt 
23:25, Ron Wijnands 23:39, Arnold 
van Velthoven 24:06, Frans Reeuwijk 
24:31, Peter Akerboom 24:45, Anton 
Schuurman 25:21, Steve Pang 25:22, 
Frans Leevelt 27:02, Piet de Boer 
31:23 en Joep Backhuijs in 34:07 
minuut. Gerrit van der Steeg liep de 
3 kilometer in 25:44 minuut. Uitslag 
van de 1 kilometer: Arjan Koopstra 
3:56, Julia Witteveen 4:34 en Tygo 
Witteveen in 5:00 minuut. Volgende 
baanloop is op woensdag 10 sep-
tember.

Roy Huiskens helemaal gek van goochelen

Goocheltheater in Oost
Aalsmeer - Aan de Emmastraat 1 
in Aalsmeer-Oost is een deur waar-
achter bijzondere dingen plaats-
vinden. Sinds jaar bevindt zich 
een goocheltheater in de achter-
tuin van de familie Huiskens. Hier 
geeft illusionist Roy zijn shows. Hij 
wordt hierbij grotendeels onder-
steund door zijn familie. Zijn jonge-
re broertje helpt hem op het podi-
um als assistent, zijn oudere broer 
doet het geluid en de techniek en 
de ouders bieden ook op allerlei wij-
ze steun. Iets meer dan een jaar ge-
leden heeft de familie met vereen-
de krachten het theater gemaakt, 
waar Roy samen met broertje Justin 
inmiddels al heel wat shows heeft 
gegeven. Van binnen ziet het er 
prachtig uit. Bijna de gehele ruim-
te is zwart bekleed, er is een bar en 
er is ruimte voor zo’n 40 personen. 

Het podium is iets verhoogd en kan 
worden afgesloten tussen de trucs 
door met lange gordijnen. Als Roy 
zijn trucs uitvoert, maakt de donke-
re ruimte in combinatie met licht en 
rook een professionele indruk.

Nederlands kampioen
Roy is al vanaf jonge leeftijd hele-
maal gek van goochelen. Hij begon 
op zijn zesde met de goocheldoos 
van zijn broer en is nu zo’n 5 jaar be-
zig met grotere illusies. In de afgelo-
pen jaren heeft hij al meerdere ma-
len deelgenomen aan het jeugd NK 
goochelen. En mag zich vanaf april 
Nederlands jeugd kampioen noe-
men. Alhoewel Roy al geruime tijd 
het publiek wist te boeien, haalde 
hij nog niet eerder een overwinning 
binnen op het NK. “Zo’n show voor 
een jury is heel anders dan voor een 

publiek. De jury kijkt veel meer naar 
de presentatie en de rode draad die 
er binnen je show moet zijn”, ver-
telt Roy. Dit jaar was de jury dusda-
nig onder de indruk van de samen-
hang en de kwaliteit van de trucs, 
dat deze eretitel meegenomen kon 
worden naar Aalsmeer. De trucs die 
Roy doet, verzint hij grotendeels zelf. 
Voor het uitwerken en perfectione-
ren daarvan gaat hij twee avonden 
in de week naar een goochelclub. 
Daar wordt hij met een groepje leef-
tijdsgenoten bijgestaan door erva-
ren goochelaars. 

Ondernemend
Roy krijgt ook veel steun van zijn fa-
milie en die steun, die heb je wel no-
dig. Want als 15 jarige illusionist kan 
je natuurlijk ook nog niet alles al-
leen. “De meeste dingen regelt Roy 

zelf, het verzinnen van trucs, plek-
ken om op te treden en het in elkaar 
zetten van de show zelf”, vertelt va-
der Marcel. 
“Wij rijden hem wel, maar organi-
satorisch regelt hij alles zelf.” On-
dernemend kan je Roy zeker noe-
men, zo regelde hij bijvoorbeeld dat 
hij op vakantie voor een publiek 
van 1000 man mocht optreden. Ge-
woon door langs te gaan bij het cir-
cus op zijn camping en te vragen of 
hij ook even op het podium mocht. 
Ook hier in Aalsmeer laat Roy zich 
van zijn wat brutalere kant zien, on-
der andere door de directeur van 
het Kloosterhof te bellen en te vra-
gen of hij een optreden in het ou-
derentehuis mocht verzorgen. Roy 
plant ook al verder vooruit. Zo is hij 
bezig om een nieuwe (kerst)show in 
elkaar te zetten voor eind december. 
Publiek is dan van harte welkom. 
Geïnteresseerd? Kijk voor meer in-
formatie, kaarten voor deze show 
en/of boekingen op: www.royhuis-
kens.nl.

Door Casper Jansen
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Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 22 augus-
tus staat weer koppelkaarten op 
het programma bij buurtvereniging 
Hornmeer. Iedere kaartliefhebber 
is welkom in het buurthuis aan de 
Roerdomplaan 3. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur, om 20.00 uur wor-
den de kaarten verdeeld. Het klaver-
jassen afgelopen vrijdag is gewon-
nen door Ben Blom en Mary Ak-
se met 5204 punten, gevolgd door 
Meindert v/d Terp en Manfred de 
Grauw met 5016 punten en op drie 
zijn Fred Maas en Piet Gortzak ge-
eindigd met 4984 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Mia Huyk-
man en Coen Vis met 3734 punten. 
De hoogste eer bij het jokeren was 
voor Loes Arnaud.

Nico wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur in het Dorpshuis. Op don-
derdag 14 augustus is het kaar-
ten gewonnen door Nico de Ron 
met 5224 punten, gevolgd door Eef 
van Mourik met 5108 punten en op 
drie is Henk van Wichem geëin-
digd met ook 5108 punten. Bij het 
jokeren was de eerste plaats voor 
Bets Romkema met 154 punten en 
de tweede voor Kees van der Meer 
met 220 punten. Ook belangstelling 
voor deze gezellige middag? Nieu-
we kaarters zijn van harte welkom. 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

Kom (weer) hockeyen bij 
Qui Vive recreanten!
De Kwakel - Je bent een man of 
vrouw tussen 25 en 99 jaar, je hebt 
ooit hockey gespeeld of je hebt nog 
nooit hockey gespeeld maar het 
lijkt je leuk het te leren spelen en 
wil je ongedwongen sportief bezig 
zijn, zonder direct teamverplichtin-
gen? Qui Vive heeft drie recreanten 
teams die jou graag (weer) kennis 
laten maken met hockey. Recrean-
ten hockey is dé manier om je spor-
tief te ontspannen. 

Gedurende 1 ½ uur werk je aan con-
ditie en techniek, zonder ellenlange 
oefeningen, maar voornamelijk door 
een gezellig onderling wedstrijdje 
na een warming-up en inslaan. We-
kelijks komen er recreanten samen 
om te sporten, tevens vinden er ge-
durende het jaar enkele toernooien 
plaats, waarbij op een vriendschap-
pelijke manier tegen andere teams 
gespeeld wordt. Het spel is aange-
past aan het niveau van de deelne-
mers, dus ook de beginnende spe-

ler komt tot zijn recht. Veel hockey 
recreanten hebben in het verleden 
ooit hockey gespeeld, maar ook ou-
ders van spelende kinderen zien in 
recreanten hockey de manier om te 
ontdekken wat hun kinderen nou zo 
leuk vinden aan hockey. 

Heb je nog nooit hockey gespeeld, 
maar wil je het graag ontdekken, 
dan is recreanten hockey de idea-
le kennismaking die ook doorstro-
ming kan bieden naar veteranen-
teams. Kom vrijblijvend een keer kij-
ken of meedoen op maandagavond 
van 20.45 tot 22.15 uur (mixed groep 
en een damesgroep) of zondagoch-
tend van 09.00 tot 10.30 uur (mixed 
groep). 
Heb je geen stick, maar wil je wel 
een keer meedoen, meld je dan van 
te voren aan via recreantenhoc-
key@quivive.nl. Tevens kun je via dit 
mailadres ook meer informatie ont-
vangen over recreanten hockey bij 
Qui Vive.

Midgetgolfbaan 
dagje dicht

Aalsmeer - Zaterdag 23 augus-
tus organiseert Midgetgolfclub 
Aalsmeer haar jaarlijkse bloemen-
toernooi voor alle leden van de Ne-
derlandse Minigolfbond. Deze indi-
viduele wedstrijd over vier omlopen 
zal starten om 10 uur. 

Zo’n vijftig deelnemers worden aan 
de start verwacht. Aangezien het 
hier dus een Bondstoernooi betreft, 
is de golfbaan tijdens dit toernooi 
niet toegankelijk voor recreatiespe-
lers. Hoe laat dit toernooi wordt af-
gesloten, hangt uiteraard af van 
het aantal definitieve deelnemers, 
het mogelijke aantal barrages en 
het weer. De baan is nog dagelijks 
open, tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
tot medio september. Daarna zijn 
de openingstijden zondag, woens-
dag, zaterdagmiddag tussen 13.00 
en 17.00 uur. Adres is Beethoven-
laan 116, Tel. 0297- 340433

Jaarlijkse fietstocht langs verdedigingslinie

Spektakel rond het fort 
bij Rondje Stelling 
Amstelland - Op zaterdag 30 au-
gustus start in Uithoorn de jaarlijk-
se fietstocht langs de Stelling van 
Amsterdam met ludieke acties en 
spektakel op het fort aan de Drecht. 
Deelnemers aan Het Rondje Stel-
ling worden in het Pannenkoeken 
Fort gastvrij ontvangen en na af-
loop van de fietstocht weer fees-
telijk onthaald binnen de muren 
van het robuuste fort. Het Rondje 
Stelling wordt alweer voor de der-
de keer georganiseerd door de Uit-
hoornse Wieler Trainings Club. En 
met succes, want na de start in 
2012 werd de afstand van 170 kilo-
meter over de hele verdedigingsli-
nie al snel uitgebreid met een kor-
tere afstanden van 85 kilometer. Dit 
jaar krijgt de populaire fietstocht 
wederom uitbreiding met een route 
van 45 kilometer speciaal voor ge-
zinnen, recreatieve fietsers en e-bi-
kers. Door inspanningen vanuit de 
provincie Noord-Holland en onder-
steuning van de Rabobank worden 
sport en cultuur met elkaar verbon-
den door stops bij eeuwenoude for-
ten die zich langs de fietsroute be-
vinden. Deelnemers aan de kor-
te afstand vertrekken tussen 09.00 
en 11.00 uur vanaf het Pannenkoe-
ken Fort en de deelnemers aan de 
lange afstanden vertrekken tussen 

07.00 en 09.00 uur vanaf het club-
gebouw van UWTC aan de Europa-
rei. Degenen die zich vóór 26 au-
gustus inschrijven via www.rondjes-
telling.nl hebben naast het voordeel 
van een goedkoop tarief ook kans 
op het speciaal ontworpen wieler-
shirt. Gezinnen met kinderen onder 
zestien jaar ontvangen één Stelling-
shirt in de maat XS geheel gratis. 
Wielrenners die starten in het Stel-
lingshirt van voorgaande edities en 
daarbij een nieuwe deelnemer aan-
brengen, ontvangen het unieke shirt 
ook gratis. Voor overige deelnemers 
is het shirt te koop voor 15 euro. 
Voorwaarde is wel dat zij zich voor-
af aanmelden via de online inschrij-
vingsmodule op www.rondjestelling.
nl. De inschrijving blijft geopend tot 
en met 26 augustus. Het inschrijf-
geld varieert van 4 tot 6 euro, afhan-
kelijk van de te rijden afstand. Kin-
deren tot 16 jaar zijn gratis. Inschrij-
ven ‘s morgens bij de start is tegen 
een kleine meerprijs ook mogelijk. 
Voor hen vervalt dan wel de shirt-
actie. 
Het inschrijfgeld is inclusief ver-
zorging onderweg, stuurbordje met 
routeoverzicht, een stempelkaart 
en een leuke herinnering. Alle rou-
tes zijn herkenbaar uitgepijld en op 
GPS te downloaden. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf
John van Duren en Cees 
van Vliet winnaars
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
stonden twee vluchten op het pro-
gramma, een jonge duiven vlucht 
vanuit het Franse Peronne met een 
gemiddelde afstand van 290 kilo-
meter en de eerste Navlucht voor 
jonge en oude duiven vanuit het 

Belgische Meer van zo’n 82 kilo-
meter. Om 10.15 uur werden de to-
taal 370 duiven van 17 deelnemers 
met een WNW wind in Meer ge-
lost, en de eerste duif, de 843, kwam 
bij Cees van Vliet in Kudelstaart om 
11.12.53 uur op de thuisbasis te-

De winnaars John van Duren en Cees van Vliet.

rug, en maakte een snelheid van 
1440,786 meter per minuut, dat is 
86,4 kilometer per uur. 

Tweede werd Comb. van Ackooy uit 
Hoofddorp, derde Dirk Baars uit Ku-
delstaart, vierde de Comb. v. Leeu-
wen & v. Grieken uit Aalsmeer en op 
vijf P. v.d. Meijden uit Aalsmeerder-
brug. In het rayon waar 1821 duiven 
in concours waren eindigde Cees 
op 9 en Comb. van Ackooy op 34, en 
stonden 24 duiven van de Telegraaf 
bij de eerst 100 in de uitslag. Om 
11.00 uur werden totaal 460 duiven 
van 14 deelnemers met een WNW 
wind in Peronne gelost, en op deze 
vlucht had John van Duren met zijn 
522 de snelste duif. Deze duif maak-
te een snelheid van 1447,886 meter 
per minuut, 86,8 kilometer per uur. 
Cees van Vliet werd tweede en Dirk 
Baars uit Kudelstaart derde. John 
eindigde in het rayon met 2104 dui-
ven in concours op plaats vijf, Cees 
op 24, v. Leeuwen & v. Grieken op 
32, Eric Wiersma op 34 en de jeugd-
leden Tim Rewijk, op 64, en Dan-
ny van Leeuwen uit Rijsenhout, op 
67, deden het erg goed. Aanstaan-
de zaterdag is er voor de jongen een 
vlucht vanuit het Franse Roye met 
een gemiddelde afstand van 320 ki-
lometer. En een Natour vlucht van-
uit het Belgische Duffel van 132 ki-
lometer.

Twee maal zilver en goud 
voor open water zwemmers
Aalsmeer - Zaterdag 9 augus-
tus was Heerjansdam de gastheer 
van de open water wedstrijd, die 
geheel in het teken stond van de 
stichting Daniel den Hoed. Deze 
stichting doet onderzoek naar kan-
ker. Een zeer mooi initiatief en ve-
le verenigingen brachten hun do-
naties naar de rode hoed. De water 
temperatuur was 22.5 graden maar 
er stond nogal wat wind op de 
baan. In programma 1 kwam Arjan 
Bellaart aan de start op de 3000 
meter vrije slag en hij zwom keu-
rige constante kilometers waar-
door hij uitkwam op plek 10 met 
een tijd van 42.35,50. Na een heel 
krap uurtje rust mocht hij nu sa-
men met Laura Staal aantreden op 
de 1000 meter vrije slag, Arjan kon 
vanaf de start goed mee komen 
met de kopgroep maar moest ze na 
de ronding van de boei laten gaan 

hij werd met 13.29,20 keurig op 9. 
Laura lag vanaf de start in de man-
gel bij de dames 20+ , maar daar 
laat Laura zich niet door afschrik-
ken en ze ploegde gewoon recht-
door! Ze eindigde bij de senioren 
op 7 in een tijd van 14.55,20. Rond 
de klok van 13.30 uur was het de 
beurt aan Nina Bellaart. Het werd 
een gevecht tegen het element 
wind, ze klokte aardig wat water 
na binnen maar na 11.47,45 wist ze 
het finish bord aan te tikken. Bij de 
meisjes Junioren 1, 2 en 3 was hi-
lariteit bij de incheck tent, men had 
de kleur van de badmuts aange-
past voor de junioren 1, maar na 
wat vijven en zessen mochten de 
meiden dan toch van start. Amber 
Bellaart lag fel in de aanval en trok 
zo hard door vanaf het startsignaal 
dat ze zelfs heel even de kopposi-
tie pakte. Na 125 meter lag ze in 

zwemgevecht met een andere ju-
nior en uiteindelijk na 500 meter 
keihard zwemmen werd ze tweede 
in een tijd van 9.38,15. Het laatste 
nummer van de dag de 1000 meter 
vrije slag masters, Arjan en Laura 
maakte zich op voor deze afstand, 
de wind stond nog even strak op 
de baan en daar gingen de heren, 
wederom kon Arjan tot 500 me-
ter heel goed bijblijven maar dan 
moet hij lossen, toch werd hij over-
all vierde en ruimschoots eerste 
bij de Masters 40+. Daarbij ver-
scherpte hij zijn eigen Baanrecord 
tot 13.17,20. Laura had het weder-
om aan de stok met de 20+-ers, 
maar wist ook in haar klasse het 
zilver te veroveren in 14.43,20. Met 
twee maal zilver en één keer goud, 
plus een baanrecord is de ploeg 
huiswaarts gekeerd. 

Goud voor Laura
Op zondag 10 augustus stond de 
debuutwedstrijd de ronde van Bre-
da op het open water menu. Voor 
de allereerste keer kon men rond-
om het centrum van Breda een 
wedstrijd van 7,5 kilometer zwem-
men. Voor Oceanus reisden Lau-
ra Staal en Margreet van de Pol af 
voor deze wedstrijd. Met een wa-
ter temperatuur van 21 graden 
werd hun 7,5 kilometer afwisse-
lend in de zon en regen gezwom-
men. Een super ervaring en de or-
ganisatie was top, zo concludeer-
de de dames. Laura volbracht haar 
race in 1 uur 55 minuten en 4 se-
conde, Margreet deed er 2 uur 9 
minuten en 55 seconde over. Aan 
het eind van de middag deden bei-
de dames nog mee aan de 1 kilo-
meter masters , en deze werd ge-
zwommen in de stromende regen, 
daarbij voelde ze beide de 7,5 kilo-
meter nog in het lijf dus het werd 
een strijd tegen het element ver-
moeidheid en regen. Laura kaap-
te plaats nummer 1 weg bij de 40+ 
in 15.03,86 en Margreet werd keu-
rig vijfde in 17.48,10. 

Tiende editie bij Tennis2Tennis
Winnaars Watertoren 
tennis dubbeltoernooi
Aalsmeer - Afgelopen week werd 
bij Tennis2Tennis de tiende editie 
van het Watertoren dubbeltoer-
nooi gehouden. 
Er deden 131 (2013: 98) koppels 
aan dit toernooi mee. De organisa-
tie is hier heel tevreden over. Naast 
het hoofdtoernooi werd voor vroeg 
uitgeschakelden ook een verlie-

zersronde georganiseerd. Dit werd 
door de deelnemers zeer gewaar-
deerd. 

De winnaars in het hoofdtoernooi 
in de verschillende categorieën zijn:
6DD Esther Bruine de Bruin/Ma-
riska de Vries - 6HD Rutger Piet/
John Tulp - 6GD Cindy de Keijzer/

John Keunen - 7DD Margret Bie-
senbeek/Annemarie Timmer - 
7HD 18+ Marcel Kesting/Stefan 
Levarht - 7HD 30+ Willem Geleijn/
John Tulp - 7GD Yvonne Prevoo/
Martijn van Gelderen - 8DD 18+ 
Lianne Tulp/Melanie Tulp - 8DD 
30+ Jacqueline Huis/Els van Was-
senberg - 8HD André de Keijzer/
Bas van Rensen - 8GD Mariska 
Hoep/Mike Hoep.
Voor verdere informatie of foto’s 
kan gekeken worden op: www.
tennis2tennis.

Dorpsloop Aalsmeer dit jaar 
voor Stichting AED Westeinder
Aalsmeer - De Dorpsloop 
Aalsmeer, editie 2014, wordt een 
goede uitdaging voor iedereen 
die hardlopen leuk vindt. Op za-
terdag 6 september om 16.00 uur 
starten de 5 en de 10 kilometer 
lopen via het bekende parcours. 
Voorafgaand kunnen de kinde-
ren zich uitleven op de 1 kilome-
ter wedstrijd op de atletiekbaan 
aan de Sportlaan.

Meer informatie is te vinden op 
de website van de Atletiek ver-
eniging Aalsmeer en op de spe-
ciale website: www.dorpsloop-
aalsmeer.nl. Ook dit jaar wil de 
organisatie een Aalsmeers doel 
ondersteunen en wordt daarom 
geprobeerd sponsors te vinden 
om een bijdrage te kunnen ge-

ven aan De Stichting AED West-
einder. Deze stichting heeft ten 
doel om in de gemeente de over-
levingskans bij een hartstilstand 
of circulatiestilstand te vergro-
ten door het opzetten van 6 mi-
nuten zones, waarbij AED’s wor-
den ingezet door de daartoe op-
geleide burgerhulpverleners. Be-
langrijk hierbij is dat de Stich-
ting alleen operationeel kan wor-
den gehouden door donaties van 
de gemeente, bedrijven, instan-
ties en particulieren. En natuurlijk 
door de inzet van veel enthousi-
aste vrijwilligers. Dus sporters, 
doe mee, individueel of met een 
team. Geniet van het lopen én 
met deelname aan de dorpsloop 
steunen jullie tegelijkertijd dit ge-
weldige initiatief.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels. Het hele jaar kaar-
ten de leden op de woensdagavond 
in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. 
Nieuwe kaarters zijn van harte wel-
kom. Op 13 augustus is het klaver-
jassen gewonnen door Ria v/d Laan 
met 5404 punten, Ben Bon werd 
tweede met 5298 punten en Bert 
v.d. Jagt derde met 5068 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Ri-
nus Beets met 3950 punten. 
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