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 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

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.

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor Aalsmeer-Oost

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor Aalsmeer-Oost

welkom

BEZORGER/STER

Zie onze advertentie elders in dit blad.

“Komt door ondoordachte steenstort van Rijnland”

Heel veel insecten langs 
de Westeinderplassen!

Aalsmeer - De afgelopen maanden 
heeft het Hoogheemraadschap van 
Rijnland de dijk langs de Westein-
derplassen en de dijk van de Stom-
meerkade en Molenvliet onderhou-
den. De dijken zijn verhoogd en ver-
stevigd als gevolg van hernieuw-
de criteria na de dijkdoorbraak in 
Mijdrecht. Het gaat om een groot 
project binnen Aalsmeer. Nog he-
le stukken dijk moeten gedaan wor-
den. Het stuk dijk bij de Stommeer-
weg werd door het Hoogheemraad-
schap als het meest kwetsbare punt 
in hun werkgebied gezien en daar-
om als eerste aangepakt. De werk-
zaamheden zijn nu voor het grootste 
deel afgerond. De dijken zijn weer 
veilig, zodat inwoners droge voe-
ten houden. De grasmat die op de 

dijk ligt is zich reeds aan het herstel-
len. De brandweerhelling langs de 
Stommeerweg is ook al geruime tijd 
klaar en hier maakt inmiddels weer 
niet alleen de brandweer, maar ook 
menig bootbezitter gebruik van.

Openingen in stortsteen
Langs de Stommeerweg wordt mo-
menteel een aanpassing gedaan 
aan de stortsteenoever langs de 
Westeinderplassen. De stortsteen 
zal verlaagd worden en er worden 
extra openingen aangebracht om 
stilstaand water te voorkomen. Deze 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
door De Rijk BV. Helaas iets te laat, 
want Aalsmeer wordt ‘overspoeld’ 
door vliegen. Zeker langs de Poel-
kant is het één grote zwerm. Vlieg-
jes ‘even’ wegwapperen is niet meer 
mogelijk, zo veel en zo groot zijn de 
zwermen. In heel Aalsmeer (en Ne-
derland) zijn door het warme weer 
meer insecten, maar extreem is het 
wel bij de huizen langs de Stom-
meer- en Kudelstaartseweg. De mu-
ren zien ‘zwart’ van de mugjes. 

Bijbelse omvang
“Langs de Westeinder heerst op dit 
moment een insectenplaag van Bij-
belse omvang”, schreef inwoner 
Wim Rietveld afgelopen dinsdag. 

“Miljarden muggen maken het le-
ven buiten onmogelijk. Wandelaars 
en fi etsers proberen nog om wap-
perend met de handen over straat 
te gaan, maar buiten werken of jog-
gen is totaal onmogelijk. Deze mi-
lieuramp, die zich in deze omvang 
nog nooit eerder heeft voorgedaan, 
is het gevolg van de ondoordachte 
steenstort door het Hoogheemraad-
schap van Rijnland aan het begin 
van dit jaar. In het stilstaande wa-
ter achter de keiendam, waar vissen 
de larven van de muggen niet kon-
den bereiken, is een ideale broed-
plaats ontstaan voor insecten. In-
middels zijn onder druk van de be-
woners, die deze ramp al in april 
voorspeld hebben, enkele doorgan-
gen in de keiendam gemaakt, maar 
voor de zomer van 2016 is dat te laat 
gekomen.” Afgelopen dinsdag was 
de muggenplaag op z’n hoogtepunt. 
“De huidige situatie met de mug-
gen is een bijna onleefbare situa-
tie geworden”, laat Wim Alderden 
als bezorgde burger weten in een 
mail aan het gemeentebestuur. Hij 
stuurde ook foto’s mee, dinsdag ge-
maakt om zeven uur in de ochtend. 
Alderden schrijft: “Ontelbare mug-
gen stijgen op uit het water van de 
Westeinder. En er liggen nog ‘ber-
gen’ muggen van de vorige dag. De 
nieuwe levende mugjes of eendags-
vliegjes zijn weer tot het dagelijkse 
vliegen overgegaan. Tien jaar gele-
den zag het ook zwart van de mug-
jes of vliegjes. Toen lag de hoek van 
de Westeinder vol met aangespoel-
de grond. De ondiepe Westeinder 
zal zeker bijdragen bij het ontstaan 
van de muggen. De sloot langs de 
Stommeerweg is niet dieper dan 10 
tot 20 centimeter. Er is dit jaar te 
weinig gebaggerd, dus de plas zal 
ook te ondiep zijn. Het storten van 
de basaltblokken - als extra verster-
king voor de dijk - heeft veel on-
dergronds gedaan en de plas en de 
sloot ondieper gemaakt. Dit vereist 

Miljarden muggenlarven in het water achter de steenstort langs de Stommeerweg. 
De muggenlarven liggen in een soep van blauwalg. 

Peuters weer 
snel terecht

Kudelstaart - Twee peuters 
uit Kudelstaart waren afgelo-
pen dinsdag 23 augustus snel 
terecht dankzij Burgernet. De 
twee 3-jarige jongens waren 
aan het buiten spelen in de tuin 
toen ze besloten de wereld ver-
der te willen ontdekken. Hun af-
wezigheid werd opgemerkt en 
door de ouders is direct de po-
litie gealarmeerd. Een zoektocht 
werd op gang gezet via Burger-
net. Er kwamen al snel reacties 
binnen van oplettende deel-
nemers bij de politie. De peu-
ters waren naar het winkelcen-
trum gelopen en hier werden de 
twee avonturiers gezien door 
een Burgernet-deelnemer die 
in één van de winkels aan het 
werk was. De inwoonster heeft 
de twee peuters opgevangen tot 
de politie de jongens kwam op-
halen. Agenten hebben de 3-ja-
rigen snel thuis gebracht. 

Laptop en geld 
weg na inbraak

Aalsmeer - Op donderdag 18 
augustus is tussen half één en 
half vijf in de middag ingebro-
ken in een woning in de Kas-
tanjelaan. Via het raam van het 
toilet heeft de dader zich toe-
gang verschaft tot het huis, 
waar meerdere mensen wonen. 
In ieder geval is een laptop ge-
stolen. Ook is de dief er vandoor 
gegaan met een geldbedrag.

Met polsslag 
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op maandag 22 au-
gustus om kwart over zes in de 
ochtend werden de hulpdiensten 
gealarmeerd voor een reanimatie 
in de Beatrixstraat. Toen de poli-
tie arriveerde hadden twee leden 
van het AED-team zich reeds 
over de patiënt ontfermd. De arts 
van de ambulance heeft de taak 
vervolgens overgenomen. Het is 
uiteindelijk gelukt om de 71-ja-
rige bewoonster met polsslag 
met spoed naar het ziekenhuis te 
vervoeren. Ze is naar de VU ge-
bracht. De reanimatie heeft ruim 
een uur in beslag genomen.

LAATSTE WEEK FOTOWEDSTRIJD

Meerbode deze week op 
reis in Duitsland en Italië
Aalsmeer - Wat een leuke foto’s en 
reacties op de fotowedstrijd van de 

Meerbode, de krant mee op vakan-
tie. Vorige week was de achterpagi-

onmiddellijk onderzoek en maatre-
gelen om de onleefbare situatie aan 
te pakken.” De gemeente heeft con-
tact gezocht met het Hoogheem-
raadschap, die toegezegd heeft 
maatregelen te nemen. Al de vol-
gende dag, woensdag, is een me-
dewerker met insektenverdelger de 
muggen (met succes) te lijf gegaan. 
Na de werkzaamheden aan de dij-

ken gaat de onderhoudsperiode van 
start. Vanaf nu gaat aannemer Mar-
kus BV onkruid bestrijden en het 
gras maaien zodra dit nodig is. Ook 
zal de nieuwe grond in de gaten ge-
houden worden en aangevuld wor-
den waar verzakkingen plaatsvin-
den. Meer informatie over de dijk-
verbetering in Aalsmeer is te vinden 
op www.rijnland.net/aalsmeer.

na geheel gevuld met foto’s en ver-
halen met de krant in het middel-
punt. In het zwembad bij de cam-
ping in Spanje voor de fontein de 
Meerbode openslaan, relax liggend 
op het strand de krant lezen, op pad 
en de bergen in met de Meerbode in 
de rugzak, op reis in Londen, mee op 
rondreis door de Baltische Staten, in 
Duitsland genoten van het uitzicht 
en het wachten in de rij bij attrac-
ties van pretpark de Efteling leuk 
gemaakt met de krant. Geweldig 
en wat een mooie reisverhalen alle-
maal. Het is bijna jammer dat de va-
kantie ten einde loopt. Maandag be-
ginnen de scholen en start het ’ge-
wone’ leven weer. En daarmee komt 
er ook een einde aan de fotowed-
strijd. Wie dit weekend nog geniet 
van een uitje in Nederland of een 
(korte) vakantie in het buitenland, 
mag uiteraard nog een foto met de 
Meerbode maken en insturen, graag 
zelfs. Woensdag 31 augustus is wel 
de laatste dag, dus wacht niet te 
lang met de mooiste foto uitzoeken! 
Stuur de foto met verhaal(tje) naar 
redactieaalsmeer@meerbode.nl en 

maak kans op een reischeque van 
twintig euro. Twee bonnen worden 
cadeau gedaan door reisbureau De 
Arend. Een voorkeur voor een foto? 
Laat maar weten, het wordt sowieso 
moeilijk kiezen...

Deze week mocht de Meerbo-
de mee op fi etsvakantie met Li-
da, Nel, Elly, Marijke en Greet 
naar Duitsland. “Tijdens onze jaar-
lijkse fi etstrektocht kwamen we in 
Rees bij Munster deze dames tegen 
met wie we de plaatselijke nieuwtjes 
hebben gedeeld. Door de hele stad 
staan soortgelijke beelden, heel ver-
rassend. Deze Duitse dames willen 
graag deelnemen aan de Aalsmeer-
se Kunstroute. Vanaf onze fi etsen de 
groeten.” 

Ook Tom de Vries nam de Meer-
bode mee op vakantie. De krant be-
landde bij de scheve toren van Pisa 
in Italië. “Eindelijk even de tijd om de 
Nieuwe Meerbode te lezen. Nadeel 
was wel dat alles uit het lood stond. 
Dat is als scheepsbouwer best las-
tig lezen.”

Koper weg uit 
kassencomplex

De Kwakel - In de avond of 
nacht van zondag 21 op maandag 
22 augustus hebben koperdieven 
zich toegang verschaft tot een 
kassencomplex aan de Achter-
weg. Om binnen te komen heb-
ben de dieven een deur openge-
broken. Uit het hele complex zijn 

koperen leidingen gestolen, zelfs 
de aan het plafond bevestigde 
kabels. De diefstal heeft tussen 
half drie zondagmiddag en ze-
ven uur maandagmorgen plaats-
gevonden. De politie raadt eige-
naren van kassen deuren en hek-
ken goed af te sluiten. Een onder-
zoek loopt. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.
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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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de 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

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Jan Willem de 
Jong. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. H.J. 
Zuidhof uit Urk en 18.30u. ds. J. 
Trommel. Gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. Eucharistieviering 

in Kloosterhof. Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering m.m.v. Kar-
melkoor in Karmelkerk. Om 14u. 
Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
   Zondag 16u. kerkdienst voor ie-

dereen. Voorganger past. Jacob 
Spaans, orgel: Michael v.d Berg, 
Schriftlezingen: Lisette Visser-
Moleman. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. P.J. 
Vrijhof.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Woordcommunie-

viering. 
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 van september tot 
en met april. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag van sep-
tember tot en met mei.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat.
 Zondag dienst om 10u. met Nico 

Catsburg.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker: 

Coen Nuijten. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. met 

ds. J. Mulligenen 18.30u. met ds. 
J. Trommel. Oppasdienst kinde-
ren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Lies-

bet Geijlvoet. Collecte voor Diet 
Koster Palestina. Opvang 0-4 
jaar 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. T.H.P. 
Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met 

ds. P. Vermaat, Veenendaal. Or-
ganist: H. van Noord. Om 17u. 
kampdankdienst.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst 
met prof. B. Reitsma, Ermelo. Or-
ganist: Th. Griekspoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 

Zondag 
28 augustus

Leuke en leerzame cursussen
Engelse en Franse lessen 
Aalsmeer - Al eens gedacht aan 
een leuke en leerzame cursus En-
gels of Frans bij U in de buurt? In 
september starten in Aalsmeer weer 
nieuwe cursussen. Op vrijdag mor-
gen zijn er conversatie lessen voor 
50-plussers in de Meander in de 
Clematisstraat 27. Engels is niet 
meer weg te denken uit deze maat-
schappij en het is tevens een prima 
geheugentraining!
Er zijn verschillende mogelijkheden 
zowel voor beginners als voor ge-

vorderden. Er wordt gewerkt in klei-
ne groepen van minimaal drie deel-
nemers. Alle lessen worden aange-
boden per 10 lessen van 1 uur. De 
kosten zijn 88 euro exclusief boe-
ken. Na de 10 lessen is er een ver-
volgmogelijkheid. Voor zowel Engels 
of Frans is het tevens mogelijk om 
overdag of ‘s avonds in groepjes of 
privé-lessen te nemen. Voor inlich-
tingen en opgeven kan contact op-
genomen worden met Carolyn van 
Es-Smith via 0297- 364398.

Start diabetescafé Aalsmeer
Aalsmeer - Het diabetescafé start 
weer na het zomerreces. Elke der-
de donderdagmiddag komt men van 
15.00 tot 17.00 uur bijeen in gebouw 
Seringenhorst in de Parklaan 26a. 
Inloop vanaf 14.30 uur. Het diabe-
tescafé is een trefpunt voor onder-
ling contact en kennisuitwisseling, 
waarbij alle aspecten van diabetes-
zorg en preventie aan de orde zullen 
komen. Er zijn weer actuele thema´s 
voor 15 september in de planning.
Tijdens deze inloop kunt u bloedsui-
ker laten prikken. Daarna wordt ge-
sproken over type 2 diabetes. Het 
thema van de eerste lijn diabetes-
zorg zal worden toegelicht door een 
diabetes kaderarts. Daarna is er een 
presentatie over een nieuwe metho-
de van bloedsuiker bepaling zonder 
vingerprikken. Deze Free Style Li-
bre methode zal door Robin Vense-
laar van Abbott Diabetes Care wor-
den gedemonstreerd en toegelicht. 
Hij zal tevens de laatste status van 
de onderhandelingen met de verze-
kering maatschappijen over de ver-

goedingsmogelijkheden vertellen.
Eigen inbreng is natuurlijk ook mo-
gelijk tijdens de tafelgesprekken. 
Voor de komende bijeenkomsten 
staan verschillende onderwerpen 
staan op het programma. Op 20 ok-
tober: risico factoren bij diabetes en 
op 17 november: combinatie behan-
deling pillen en insuline.
Voor de planning van 2017 wordt de 
inbreng van bezoekers gevraagd via 
een enquête formulier. Wat wilt u als 
activiteiten, onderwerpen graag zien 
in de komende bijeenkomsten. Wel-
licht wilt u een andere keuze voor 
het tijdstip voor de diabetescafé bij-
eenkomsten in Aalsmeer maken? 
Dus diabeten in Aalsmeer en Ku-
delstaart ( en familie) kom naar uw 
diabetescafé,dat door de eerste lijn 
zorg en DVN wordt ondersteund. In-
formatie folders liggen bij alle huis-
artsen praktijken. Neem voor vra-
gen contact op met Carry Kaan via 
06-50994919 of met Jan Bol, DVN 
coördinator, via janbol.cz@kpnpla-
net.nl

Interkerkelijk 
koor van start

Aalsmeer - Op dinsdag 30 au-
gustus gaat het Interkerkelijk Koor 
Aalsmeer weer starten met de re-
petities na de zomerstop. Er wordt 
geoefend op de dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in de Beuk-
zaal van de Open Hof Kerk, ingang 
Sportlaan 86. IKA is een gemengd 
koor en nieuwe leden zijn altijd van 
harte welkom. Kom gerust een paar-
weken mee oefenen en besluit daar-
na om lid te worden. Meer informa-
tie bij Coby Kockelkorn via 0297-
321379 of mobiel 06-54322221.

Documentaire 
over zorgrobot

Aalsmeer - God schiep de mens 
naar zijn evenbeeld, de mens schiep 
Alice. Een documentaire over drie 
oude alleenstaande vrouwen, die 
opmerkelijk bezoek krijgen. Bij wij-
ze van proef wordt zorgrobot Alice 
een tijdje in huis geplaatst. Deze is 
ontwikkeld om in de toekomst te 
kunnen voldoen aan de groeiende 
vraag naar zorg. De ontmoeting laat 
de ouderen niet onberoerd. Vrijdag 
26 augustus om 14.00 uur start deze 
opmerkelijke documentaire en staat 
de koffie klaar. Schuift u ook aan?
Het inloopcentrum is te vinden in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 
en telefonisch te bereiken via 06-
22468574

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 27 augus-
tus gaan de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en handboogvereni-
ging Target weer huis aan huis oud 
papier ophalen. De lopers hopen de 
inwoners het papier in tilbare dozen 
aan de rand van de weg te plaat-
sen. De opbrengst van het oud pa-
pier komt ten goede aan beide ver-
enigingen. De volgende ophaalron-
de zaterdag 24 september. 

Fotowedstrijd: 
Geloven op straat

Aalsmeer - Doe mee met de fo-
towedstrijd ‘Geloven op straat in 
Aalsmeer en omgeving’. De kerken 
van Aalsmeer roepen iedereen op 
om mee te doen met de fotowed-
strijd ´Geloven op straat in Aalsmeer 
en omgeving’. Op onverwachte plek-
ken kom je soms religieuze elemen-
ten tegen: op straat, rondom gebou-
wen en huizen, of op het water. Bij-
voorbeeld een tekst op een boot of 
een verrassend beeld in een tuin. 
Met deze fotowedstrijd worden de-
ze spreuken, afbeeldingen en voor-
werpen – letterlijk – in beeld ge-
bracht. Kijk daarom goed rond. Op 
zondag 25 september wordt de win-
naar via een publieksstemming be-
kend gemaakt, na de kerkdienst in 
de Open Hof Kerk aan de Sportlaan. 
De fotowedstrijd is een oecume-
nisch samenwerkingsproject van 
de Protestantse Gemeente, de Oud-
Katholieke Kerk, Doopsgezinde Ge-
meente en de Karmelparochie.
Stuur je foto naar info@pgaalsmeer.
nl (maximaal vijf foto’s per inzen-
der). Vermeld kort waar en waarom 
je deze foto hebt gemaakt en wat 
erop te zien is. Uiterste inzendda-
tum is 11 september. Alle inzendin-
gen zijn te zien op de Facebook-pa-
gina en het foto-album van de Open 
Hof Kerk in Aalsmeer. 
 

Deelnemers Tafeltje Dekje 
te gast bij Nieuwkoop
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
waren 28 deelnemers van de maal-
tijdservice ‘Tafeltje Dekje’ te gast bij 
het Rode Kruis Aalsmeer. Zij konden 
in de prachtige kantine van Nieuw-
koop in De Kwakel genieten van een 
gezellige dag met een lunch, een 
rondleiding door het bedrijf en een 
door de Rode Kruis Jongeren ge-
maakte quiz. Een aantal dagen per 
week krijgen de deelnemers van de 
‘Tafeltje Dekje service’ hun maal-
tijden thuisbezorgd en doorgaans 
eten ze dan alleen. De jaarlijkse ge-
zellige dag en gezamenlijke maaltijd 
van het Rode Kruis stelt de mensen 
in de gelegenheid om elkaar te ont-
moeten, bij te praten en contacten 
te leggen. Onder de gasten waren er 
die vroeger zelf een kwekerij gehad 
hebben en hun mond viel open toen 
ze het enorme kassencomplex met 
super grote, mooie en hoge planten 
binnenkwamen. 
Na de ontvangst met koffie, thee en 
gebakje werden de deelnemers uit-
genodigd om onder leiding van de 
heer Vroege en een van zijn colle-
ga’s Leo een stukje het bedrijf in te 

lopen waar ze werden voorgelicht 
over de teelt van hydroplanten en 
de handel in planten van wel 10 tot 
12 meter hoog. Na deze rondwan-
deling, waarvan de gasten zichtbaar 
genoten, was het tijd voor het ad-
vocaatje, wijntje of een frisdrankje. 
En weer was de afname van de ad-
vocaatjes het grootst. Ondertussen 
werd er een lunch voorbereid be-
staande uit twee soorten soep, sa-
lades en belegde broodjes. Na de 
lunch was het tijd voor een, door de 
Jongeren van het Rode Kruis, sa-
mengestelde quiz. De quiz bestond 
uit muziekfragmenten, vragen over 
sport, natuur en over Aalsmeer. De 
gasten werden opgedeeld in groep-
jes en zodoende moest men met el-
kaar een antwoord bedenken en dat 
leidde af en toe tot veel hilariteit. 
Rond drie uur werden de gasten 
weer keurig naar huis gebracht. On-
derweg kregen chauffeurs weer te 
horen hoe geweldig men het had 
gehad en hoe dankbaar ze waren 
voor alles wat vrijwilligers van het 
Rode Kruis, zowel jong als oud, die 
middag voor ze hadden gedaan.

Babbelkoffie in 
Oude Veiling

Aalsmeer - Vanaf september ver-
huist de ‘huiselijke’ babbelkoffie van 
Fedeli naar de ‘huiselijke’ ruimte in 
De Oude Veiling. Wellicht voor veel 
mensen een laagdrempelige plek 
om langs te komen voor een bab-
bel en een bakje koffie. De babbel-
koffie vindt altijd plaats op de eer-
ste woensdag van de maand, dus 7 
september is de eerste in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. De bab-
belkoffie is van 10.00 tot 12.00 uur 
en de bijdrage bedraagt 2 euro per 
persoon. Iedereen is welkom. Kijk 
voor meer informatie op de websi-
te www.fedeli.nl.

Helpt u mee?
Kinderhulp Afrika bouwt 
nieuw centrum
Aalsmeer - Twee jaar geleden heeft 
de Aalsmeerse stichting Kinderhulp 
Afrika het babyhuis ‘Nafasi Welfare 
Home’ in Uganda overgenomen. In 
dit huis worden baby’s en kinderen 
van nul tot en met vijf jaar opgevan-
gen die te vondeling zijn gelegd of 
waarvan hun tienermoeder (tijdelijk) 
niet in staat is om voor ze te zorgen. 
Nafasi betekent kans, dat is wat ze 
deze baby’s willen geven. Een tijde-
lijke opvang waar ze veilig en me-
disch worden verzorgd. 
Het streven is om binnen acht 
maanden een permanent en veilig 
thuis te vinden voor de baby’s. Het 
huis wat Nafasi momenteel huurt, 
voldoet niet meer aan de eisen van 
de Ugandese overheid. De stich-
ting is in januari 2016 om deze re-
den gestart met het bouwen van 
een nieuw huis op eigen terrein. 
Hier kunnen straks meer kinderen 
opgevangen worden met betere fa-
ciliteiten. Op dit moment is de bouw 
al in een ver gevorderd stadium. De 
totale bouwkosten zijn 165.000 eu-
ro. Op dit moment is er ruim 145.000 
euro binnen gekomen mede dank-
zij een actie van EO Metterdaad en 
andere giftgevers. Er is nog een te-

kort van 20.000 euro. Kinderhulp 
Afrika heeft stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) om 
hulp gevraagd. Elke euro die u als 
Aalsmeerder geeft, wordt door hen 
verdubbeld tot een maximum van 
2500 euro. Helpt u mee? Elke euro 
telt! Zo kan Kinderhulp Afrika de-
ze kwetsbare baby’s een kans ge-
ven. Rekeningnummer NL93 RABO 
0123 796 377 t.n.v. Stichting Kinder-
hulp Afrika o.v.v. Bouw Nafasi Wel-
fare Home. Meer informatie is te 
vinden op website: www.nafasiwel-
farehome.org

Startdienst voor nieuwe seizoen
Theo Griekspoor en Moniek 
Eigenhuis in Oosterkerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 28 
augustus is de startdienst van het 
nieuwe seizoen in de Oosterkerk. 
Speciale gasten zijn Theo Griek-
spoor en Moniek Eigenhuis. Zij zijn 
bekend van de orgelconcerten met 
dwarsfluit die in de omgeving van 
Aalsmeer plaatsvonden. Komende 
zondag zijn zij te horen in de Oos-
terkerk. Naast het begeleiden van 
de samenzang met de muziekteams 
spelen zij ook enkele muzikale in-
termezzo’s. In deze dienst wordt het 
nieuwe jaarthema ‘Samen Gods Ge-
meente’ besproken. De voorganger 
is professor Reitsma. Speciale aan-
dacht is er voor het nevendienstmu-
ziekteam. Jongeren in de leeftijd van 
7 tot en met 12 jaar laten van zich ho-

ren met hun eigen band. Weet u aan-
staande zondag van harte welkom in 
de Oosterkerk. Het adres is Oostein-
derweg 269 en de dienst begint om 
10.00 uur. Na afloop is er koffie drin-
ken en tijd voor ontmoeting.
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Muziek
Donderdag 25 augustus:
* Instrumentaal zomerconcert vader 
en zoon Magré in Dorpskerk, Ka-
naalstraat vanaf 20u.
Vrijdag 26 augustus:
* Tribute to Thin Lizzy! in The Shack, 
Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 28 augustus:
* Ierse songs van Boxin’ The Vox in 
The Shack, Oude Meer vanaf 16u.

Films
25 t/m 28 augustus:
* Animatiefilm ‘Kubo en het magi-
sche zwaard’ in Bioscoop Aalsmeer. 
Donderdag tot en met zondag om 
16.45u. Woensdag 31 augustus om 
16.15u.
25 t/m 31 augustus:
* Komedie ‘Bad Moms’ in Bios-
coop Aalsmeer. Donderdag tot en 
met zondag en dinsdag om 19.15u. 
Maandag en woensdag om 21.15u.
Zondag 28 augustus:
* Dramafilm ‘Monsieur Chocolat’ in 
Bioscoop Aalsmeer vanaf 20u.

Exposities
Zaterdag 27 augustus:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
Kofferbakverkoop modelbouwdo-
zen en modellen. 
27 en 28 augustus:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
vanaf 10.00 uur. Leuke speurtocht 
voor kinderen door tuinbouwmuse-
um. Diverse planten en groenten te 
koop. Ook dinsdag tot en met vrij-
dag open vanaf 10u. Zaterdag vei-
ling op de klok om 15u.
2 t/m 4 september:
* Kunstbeurs aan de Westeinder in 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Vrij-
dag voor genodigden. Zaterdag 
welkom 11-23u. en zondag 11-18u. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 
Tot en met oktober:
* Foto-expositie over renovatie Se-
ringenpark in het gemeentehuis. Te 
zien tijdens openingstijden.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den 
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.

Diversen
Donderdag 25 augustus:
* Kaarten voor ouderen in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
25 t/m 28 augustus:
* Circus Alberti in tent aan Dreef, 
Hornmeer. Voorstellingen donder-

dag en vrijdag om 16.30u., zaterdag 
om 15u. en om 19u., zondag om 14u. 
Kassa dagelijks een half uur voor 
aanvang open.
Vrijdag 26 augustus:
* Documentaire over robot Alice in 
Inloopcentrum van zorgcentrum. In 
Irene in de Kanaalstraat vanaf 14u.
* Koppelklaverjassen bij BV Horn-
meer in buurthuis Roerdomplaan 3 
vanaf 20u.
Zaterdag 27 augustus:
* Historische dorpswandeling door 
Centrum. Start 11u. bij Boekhuis/
VVV, Zijdstraat.
Zondag 28 augustus:
* Vogelbeurs in zaal De Bacca-
ra, Baccarastraat (zijstraat Gerbe-
rastraat) van 10 tot 12.30u.
* Watertoren aan Westeinder open 
van 13 tot 17u.
* Ophaaldag voor deelnemers aan 
smaakproject van De Kunstploeg. 
Tussen 14 en 14u. Madame Cu-
riestraat 15, Kudelstaart.
* Hondenplons in zwembad De Wa-
terlelie, Dreef van 17.45 tot 18.45u. 
Opbrengst voor KiKa.
Woensdag 31 augustus:
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Weegavond SPIE voor Pramenrace 
bij jachthaven ‘t Drijfhuis, Uiterweg 
vanaf 19u.
Donderdag 1 september:
* Proefsjoelen bij Sjoelclub in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 3 september:
* Grootse braderie in Centrum, Zijd-, 
Dorps-, School- en Marktstraat van 
10 tot 17u.
* Vuur en Licht op het Water met 
vuurwerk bij Watertoren vanaf 20u. 
en verlichte botenshow.
4 tot en met 10 september:
* Feestweek in tent op Praamplein. 
Start zondag met tentdienst. Maan-
dag sportavond SPIE voor Pra-
menrace, dinsdag nostalgische 
films, woensdag RABO kindermid-
dag en Aalsmeer Live met diverse 
Aalsmeerse bands en muzikanten. 
Muziekprogramma met diverse ar-
tiesten op donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagavond: zie www.feestweek.
nl. Vrijdag ouderenmiddag en zater-
dag Pramenrace.
Maandag 5 september:
* Bridgen bij ‘t Rondje in Studio’s 
Aalsmeer vanaf 19.30u. 
* Koppelkaarten bij BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.

Vergaderingen
Donderdag 25 augustus:
* Extra vergadering commissies 
Maatschappij en Bestuur en Ruimte 
en Economie in gemeentehuis, 20u.
Donderdag 1 september:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Nieuw films in Bioscoop: 
Animatie, komedie en drama
Aalsmeer - Een drietal nieuwe films 
presenteert Bioscoop Aalsmeer de-
ze week. Sinds gisteren draait op 
het grote doek de animatiefilm 
‘Kubo en het Magische Zwaard’. De 
slimme en goedhartige jonge ver-
halenverteller Kubo roept per onge-
luk een wraakzuchtige geest uit zijn 
verleden op. Om zijn familie te red-
den moet hij het mysterie van zijn 
overleden vader, de beste samu-
rai die ooit heeft geleefd, zien op te 
lossen. Tijdens zijn gevaarlijke zoek-
tocht krijgt Kubo hulp van Monkey 
en Beetle. Bewapend met zijn sha-
misen - een magisch muzikaal in-
strument - moet Kubo strijden te-
gen goden en monsters, waaronder 
de vijandige Moon King en de boze 
tweelingzussen. De film duurt 102 
minuten, Nederlands gesproken en 
vergeet niet een 3D bril mee te ne-
men. Neem plaats in het pluche van 
de bios in eigen dorp dagelijks van 
donderdag 25 tot en met zondag 28 
augustus om 16.45 uur, op woens-
dag 31 augustus om 16.15 uur. 
Vandaag gaat de komedie ‘Bad 
Moms’ in première in Bioscoop 
Aalsmeer. Amy Mitchell is helemaal 
klaar met haar leventje als over-
vermoeide, werkende moeder. Ze 
moet haar kids vrijwel eigenhan-
dig opvoeden, naar sport brengen, 
ze moet naar ouderavonden én ze 
moet presteren op haar werk. Tot ze 

besluit dat dit niet langer vol te hou-
den is en ze samen met twee andere 
zwaar gestreste moeders kiest even 
‘bad moms’ te zijn. Maar dat pikken 
de keurige moeders van de school 
absoluut niet... Lekker lachen kan 
101 minuten lang van donderdag 
25 tot en met zondag 28 augustus 
en dinsdag 30 augustus vanaf 19.15 
uur, maandag 29 en woensdag 31 
augustus vanaf 21.15 uur. 
Van een heel ander kaliber, maar 
zeker de moeite waard is ‘Monsieur 
Chocolat’. De film vertelt het waar-
gebeurde verhaal van de legendari-
sche Franse clown Chocolat, de eer-
ste zwarte circusartiest die uitgroeit 
tot een beroemdheid in de tijd van 
de belle époque in Parijs. Samen met 
zijn partner, de clown Footit, beleeft 
hij weergaloze successen. Maar kan 
hij omgaan met de valkuilen van de 
roem, de vele vrouwen en het snelle 
geld? Het vergeten verhaal van een 
buitengewoon man. Genre is drama, 
de film duurt 120 minuten en wordt 
vertoond in Bioscoop Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade op zondag 28 au-
gustus vanaf 20.00 uur. 
Kijk voor meer informatie en het uit-
gebreide filmaanbod op de website 
www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten 
reserveren kan via bioscoop@stu-
diosaalsmeer of via 0297-753700 en 
zijn te koop in de knusse biosbar in 
Studio’s Aalsmeer. 

Avondvoorstelling bijna uitverkocht
In de rij voor kaarten 
Nostalgisch filmfestival
Aalsmeer - Ook dit jaar is de ani-
mo voor het Nostalgisch Filmfes-
tival, dat op dinsdag 6 september 
wordt gehouden in de feesttent op 
het Praamplein, weer groot. Vorige 
week donderdag- en vrijdagavond 
werden tijdens de speciale voorver-
koop in het Boekhuis in een paar 
uur tijd bijna zevenhonderd kaar-
ten verkocht. Voor aanvang stond 
er zowel donderdag als vrijdag een 
rij wachtenden voor Het Boekhuis 
in de Zijdstraat. Eenmaal open was 
het behoorlijk druk in de boekwin-
kel van Constantijn Hoffscholte. Het 
was ‘aanpoten’ voor hem en zijn me-
dewerkers. 
Het aantal verkochte kaarten loopt 
inmiddels richting de negenhon-
derd. De avondvoorstelling is bij-
na uitverkocht. Kaarten à 7,50 eu-
ro (inclusief garderobe, koffie/thee 
en koek) zijn te koop in het Boek-
huis in de Zijdstraat, tijdens de nor-
male openingstijden. ’s Middags be-
gint de voorstelling om twee uur, ’s 
avonds om acht uur. Het ruim twee 
en een half uur durende zeer geva-
rieerde filmprogramma, biedt enke-
le nooit eerder vertoonde films. On-
der meer in kleur uit 1953, ’57 en ’58, 
met daarin vele herkenbare plekjes 
in Aalsmeer. Uit 1962 stamt de on-
langs opgedoken film uit 1962 van 
het ‘noodraadhuis’ in de Zijdstraat 
en de laatste raadsvergadering in 

het oude raadhuisje in de Dorps-
straat. Voorts films van de voetbal-
wedstrijd VV Aalsmeer-Rodi (1937); 
het reilen en zeilen op de kweke-
rij (1940); viswedstrijden (met hou-
ten vissen) aan de Pontweg (1952); 
de christelijke school in Oost (1953 
en 1961), met daarin onder meer 
het afscheid van ‘Meester’ Dam. 
Ook een bioscoopfilm uit 1965, met 
kleurrijke beelden van de door Ko-
ningin Juliana en Prins Bernhard af-
genomen vlootschouw op de West-
einderplassen, waaraan ook Prinses 
Beatrix deelnam met haar Groene 
Draeck. Prins Claus is te zien en te 
horen in een film van de viering van 
het 10-jarig bestaan van de VBA in 
1982. De meest recente film is die 
van de winter 1995-’96, gemaakt op 
verschillende plaatsen in Aalsmeer. 
Het Nostalgisch Filmfestival begint 
en eindigt met films, waarbij op de 
populaire Facebook-pagina ‘Je bent 
Aalsmeerder als’ geplaatste filmpjes 
en foto’s van Aalsmeer van weleer 
een grote rol spelen. Het belooft 
een geweldig feest der herkenning 
of een nieuwe kijk op Aalsmeer te 
worden. De samenstelling en pre-
sentatie van het evenement, dat 
voor de vijfde keer in het kader van 
Feestweek Aalsmeer wordt gehou-
den, is weer in handen van journa-
list Dick Piet.
Foto: www.kicksfotos.nl

Twee keer livemuziek dit weekend
Thin Lizzy undercover in 
The Shack vrijdagavond
Oude Meer - The Shack aan de 
Schipholdijk gaat weer een mooi 
muzikaal weekend tegemoet. Vrij-
dag 26 augustus staan er vier pro-
fessionele muzikanten klaar om un-
dercover te gaan in een mega-vet-
te Thin Lizzy tribute. David Aferi-
at op gitaar, Ross Curry op zang en 
gitaar, Stephan van der Meijden op 
drums en Patrick Kuschel op bas 
gaan het flikken en dat doen ze 
donders goed! Thin Lizzy is een Ier-
se rockband, en een van de beste 
bands ooit uit de rockgeschiedenis. 
Een van de eerste nummers die de 
band uitbracht was Whiskey in the 
Jar. De grote doorbraak van Thin 
Lizzy kwam echter met het nummer 
The boys are back in Town. En niet 
te vergeten alle andere topnummers 
als Jailbreak, Don’t believe a Word, 
The Rocker, Dancing in The Moon-
light en vele anderen. Ze komen al-
lemaal voorbij in een zinderend eer-
betoon aan de legendarische Thin 
Lizzy! De kern van de band vormden 
zanger en bassist Phil Lynott (1949-
1986) en drummer Brian Downey.
Naast frontman zanger en bassist 
Phil Lynott waren de opmerkelijk-
ste leden Brian Robertson en Scott 
Gorham. Gary Moore speelde gitaar 
op enkele nummers, maar zijn rol 
in de band was niet erg groot. Ken-

merkend voor de groep was de op-
stelling waarin twee leadgitaristen 
centraal stonden. Phil Lynott stond 
bekend als een extravagante maar 
briljante zanger, bassist, componist 
en poëet. Wederom een regelrechte 
en moddervette aanrader, want ook 
deze gaat vast en zeker weer in de 
boeken als een van de beste! 
Zondagmiddag 28 augustus, Boxin’ 
the Vox is gonna folking up The 
Shack! Irish tunes en songs, en bij 
mooi weer uiteraard op het gezel-
lige terras aan de Ringvaart. Boxin’ 
the Vox bestaat uit David Plasme-
ijer op zang, gitaar, bas en mandoli-
ne en Anne-Lotte Paymans op zang 
en gitaar, en hun muziek is geïnspi-
reerd op de muziek van Folk muzi-
kanten als Luka Bloom en Christy 
Moore en jaren zestig en zeventig 
muzikanten als Melanie Safka. Ook 
zo’n zin in een akoestisch Irish Folk 
feestje? Zorg dan dat je er zondag-
middag bij bent. 
The Shack is vrijdag 26 augustus 
open vanaf 20.00 uur en Thin Lizzy 
undercover begint om 22.00 uur. En-
tree 7,50 euro. Zondag 28 augustus 
open vanaf 15.00 uur Boxin’ The Vox 
begint rond 16.00 uur en de entree 
is gratis. Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 253b 
in Oude Meer. 

Gids is oud-burgemeester Hoffscholte

Zaterdag weer historische 
dorpswandeling
Aalsmeer - Op zaterdag 27 augus-
tus wordt in het Centrum weer een 
historische dorpswandeling gehou-
den. In de zomermaanden is er elke 
laatste zaterdag van de maand een 
wandeling onder leiding van een 
gids langs bijzondere punten en ge-
bouwen in de dorpskern.
De wandeling van zaterdag 27 au-
gustus staat onder leiding van Joost 
Hoffscholte, van 1985 tot 2007 bur-
gemeester van Aalsmeer. De dorps-
wandeling voert deelnemers langs 
bekende Aalsmeerse monumen-
ten, maar ook langs minder beken-
de punten die historisch gezien in-
teressant zijn. De wandeling start 
om 11.00 uur en duurt ongeveer 
vijf kwartier. Startpunt is het VVV-
agentschap in het Boekhuis, Zijd-
straat 12. Deelname kost 3,50 eu-
ro en een plaats reserveren kan 
via info@beleefaalsmeer.nl of door 
te bellen naar het Boekhuis, tel. 

0297-324454. Op de laatste zater-
dag van de maand zijn er veel an-
dere activiteiten, onder andere vei-
len op de Historische Tuin. De West-
einder Rondvaart vaart iedere zater-
dag op drie momenten in de mid-
dag. Na de wandeling hebben deel-
nemers alle gelegenheid in het dorp 
te blijven, bijvoorbeeld om te lun-
chen, winkelen of één van genoem-
de activiteiten te bezoeken. Exposi-
tieruimte Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 houdt nog zomerstop. 
Op zondag 4 september wordt een 
nieuwe expositie geopend met fo-
to’s van vier jonge talenten. 
De laatste dorpswandeling van het 
seizoen vindt plaats op zaterdag 24 
september en reserveren is vanaf 
heden mogelijk. De dorpswande-
ling is op aanvraag ook voor groe-
pen te boeken. Meer informatie op 
www.vvvaalsmeer.nl en via info@
beleefaalsmeer.nl.

Laatste zaterdag van de maand
Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Op de laatste zaterdag 
van de maand, 27 augustus, wordt 
er weer geveild om 15.00 uur. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. Het entreekaartje geeft gratis 
toegang tot de veiling. Neem plaats 
op de verkoperstribune en ervaar de 
spanning tijdens het veilproces. Vei-
lingmeester Luus Hooyman laat ou-
de tijden herleven als de Jugend-
stil klok haar werk doet. Zaterdag 

worden naast bloemen, ook fruit en 
groente uit eigen tuin geveild. Kom 
eens langs om de sfeer te proeven. 
De toegangsprijs is 4 euro voor vol-
wassenen en 3.50 euro voor 65+. 
Museumkaarthouders en kinderen 
tot 12 jaar gratis. Meer informatie 
is te vinden via de site www.histori-
schetuinaalsmeer.nl. Het tuinbouw-
museum is bereikbaar via de op-
haalbrug aan het Praamplein. 

Muzikanten van harte welkom
Start Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Na een welverdien-
de zomervakantie, waarin de in-
strumenten en muzikanten tot rust 
kwamen, gaat Aalsmeers Harmonie 
weer van start. De eerste repetitie is 
op dinsdag 30 augustus vanaf 19.45 
uur in ’t Baken in de Sportlaan. Rus-
tig beginnen is er niet bij, want het 
eerste optreden staat gepland op 
zaterdag 3 september. 
Overdag staan leden van de Har-
monie in een kraam op de brade-
rie in het Dorp. Daar verkopen zij 
allerlei leuke artikelen om de club-
kas te spekken, zodat er weer nieu-
we muziekstukken kunnen worden 
aangeschaft. ’s Avonds speelt het 
orkest op een heuse boot, vooraf-

gaand aan de verlichte botenshow. 
Het programma bestaat uit beken-
de nummers van bekende artiesten. 
Meezingen vanaf de kant mag!
Daarna gaat de Harmonie in voor-
bereiding op het concert van 19 no-
vember. De muzikanten beloven bij 
deze dat het een ‘Oscar-waardig’ 
concert gaat worden. Het concert 
vindt om 20.00 uur plaats in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Zet 
de datum vast in uw agenda.
Lijkt het u/jou leuk mee te spelen in 
de Harmonie? Neem dan contact op 
met één van de bestuursleden. Meer 
informatie over het orkest is te vin-
den op de website www.aalsmeers-
harmonie.nl. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

NIEUW:AANBIEDING:

TIP:

Nieuwe voorraad
Ukelele’s v/a €30,-

Western ‘Grimshaw’
met element €125,-

Stemapparaat
‘Boston’ €12,95,-

Blokfluit ‘Yamaha’
(kunststof) €10,-

AGENDA

Feestweek Aalsmeer biedt 
gevarieerd programma
Aalsmeer - De Feestweek is in 
aantocht. Op het Praamplein zijn 
reeds de borden geplaatst. Hier gaat 
de feesttent verrijzen en wordt van 4 
tot en met 10 september een gevari-
eerd programma geboden. Traditie-
getrouw start de Feestweek zondag 
met een tentdienst en is de maan-
dag weer ingeruimd voor de SPIE 
sportavond. Dinsdag worden lief-
hebbers getrakteerd op nostalgi-
sche (film)beelden. Woensdagmid-
dag wordt extra feestelijk, want de 
Rabobank bestaat honderd jaar 
en dit jubileum wordt onder ande-
re gevierd met alle jeugdige inwo-
ners tijdens de Rabo Kindermiddag. 
Op woensdagavond is het podium 
voor zes Aalsmeerse bands (60 mu-
zikanten), die tijdens ‘Vrienden van 
Aalsmeer Live’ een bijzonder con-
cept presenteren met klassiek, pop, 
gastoptredens en meer. Op donder-
dag mag de stichting Dag van je Le-
ven weer een feestmiddag houden 
voor gehandicapten en in de avond 
gaan de spots tijdens ‘Praamplein 
Live’ aan voor Jamai, Jeroen van der 
Boom, Glennis Grace,Tino Martin 
en de Aalsmeerse zanger Jan Leli-
veld. Alle optredens worden bege-

leid door de Marcel Fisser Band.
Vrijdagmiddag worden senioren uit-
genodigd naar de tent te komen en 
zij krijgen gratis een leuk program-
ma voorgeschoteld met optredens 
van The Frontaliny’s en Ronnie To-
ber. Vrijdagavond presenteert de 
Feestweek een After Summer Par-
ty met Brace en The Partysquad. 
Rony Flex heeft het optreden he-
laas geannuleerd, De organisatie 
op nog op zoek naar een vervanger 
voor deze zanger. Zaterdag overdag 
staat natuurlijk in het teken van de 
Pramenrace en met een Back to the 
Apres Ski party wordt de Feestweek 
groots afgesloten. Genieten kun-
nen bezoekers zaterdagavond van 
onder andere Two Brothers on the 
Fourth Floor en 2 Unlimited. Meer 
weten, kaarten bestellen (wacht niet 
te lang, de animo is groot)? Kijk op 
www.feestweek.nl. 

Pendelbussen
De feestgangers hoeven dit jaar voor 
het eerst in het weekend niet lopend 
of fietsend naar huis. Er gaan speci-
ale Feestweek pendelbussen rijden 
naar en vanuit Oost en Kudelstaart. 
Een retourticket gaat 4 euro kosten.





Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag 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 be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
25 augustus 2016
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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. 
- Legmeerdijk 342, 1431 GC (Z-2016/045152), het afwij-

ken van een bestemmingsplan t.b.v. kleinschalige detail-
handel

- Haya van Somerenstraat 26, 1433 PB (Z-2016/045175), 
het plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel

- Aalsmeerderweg 223, 1432 CM (Z-2016/045404), het 
kappen van een beschermde boomsoort de Pinus

- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2016/045472), het brand-
veilig gebruik tbv. tijdelijke locatie kinderopvang

- Hornweg 252 en 254, 1432 GT (Z-2016/045664), het 
aanleggen van een telecommunicatie netwerk

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure 
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met maximaal zes weken 
verlengd:
- Oosteinderweg 247 C, 1432 AT (Z-2016/036664), het wij-

zigen van constructie t.b.v. het aanbrengen van onder-
steuning onder dakbalken. De beslistermijn is verlengd 
met 6 weken

- Stommeerkade/Burg. Kasteleinweg, 1431 EK (Z-2016/ 
040413), het aanleggen van een in- en uitrit t.b.v. het 
bouwverkeer gebied Polderzoom. De beslistermijn is ver-
lengd met 6 weken

verlenging beslistermijn ligplaatsvergunning
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 7 lid 5 van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 
met maximaal 16 weken verlengd:
- Uiterweg 154 ws 10, 1431 AS (Z-2016/035370), het 

verplaatsen van de woonark voor niet-permanente bewo-
ning. De beslistermijn is verlengd met 6 weken

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Uiterweg 380, 1431 AZ (Z-2016/006048), het verbouwen 

van de woning. Besluit genomen:15-08-2016
- Herenweg 60, sectie D perceelnummer 02569, 1433 HB 

(Z-2016/040149), het gedeeltelijk vervangen van de be-
staande schoeiingen. Besluit genomen: 18-08-2016

- Linnaeuslaan 40, 1431 JV (Z-2016/043071), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorgevel. Besluit geno-
men:18-08-2016

- Seringenstraat 34A, 1431 BJ (Z-2016/028135), het wij-
zigen van kantoor- naar woonfunctie, het wijzigen van 
de kozijnen en het plaatsen van binnenwanden. Besluit 
genomen: 18-08-2016

- Fuutlaan 43, 1431 VN (Z-2016/038578), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorgevel. Besluit genomen: 19-08-
2016

verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Haya van Somerenstraat 35 A, 1433 PA (Z-2016/026438), 

brandveilig gebruik t.b.v. BSO Kudelstein. Besluit geno-
men: 17-08-2016

buiten behandeling gesteld, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 223, 1433 GG (Z-2016/031289), het 

vergroten van het balkon en het uitbreiden van de wo-
ning aan de achterzijde. Aanvraag is buiten behandeling 
gesteld wegens het ontbreken van gegevens. Besluit ge-
nomen: 10-08-2016

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk.
- Schinkeldijkje 20, 1432 CE (Z-2016/044859), het slopen 

van het woonhuis
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/045079), het verwij-

deren van asbesthoudende panelen aan de buitenzijde 
van het toiletgebouw

- Aalsmeerderweg 58, 1432 CS (Z-2016/045177), het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen uit garage

- Ringvaartzijde 41, 1431 CM (Z-2016/045491), het verwij-
deren van asbesthoudende gevelbeplating

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geac-
cepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale 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. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, 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 be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie 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 de commissievergadering 
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepUnt beheer en Uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verkeersbeslUiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Schinkeldijkje 20, 1432 CE (Z-2016/044859), het slopen 

van het woonhuis
- Graaf Willemlaan 1 Kudelstaart, 1433 HL (Z-2016/ 

043993), brandveilig gebruik t.b.v. ontmoetingscentrum

geaccepteerde melding(en), activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geac-
cepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-2016/043828), het uit-

breiden van het bedrijf Blue Mansion Hotel

niet geaccepteerde melding(en), activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd. Niet 
geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Sierteeltstraat 25, 1431 GM (Z-2016/042736), het star-

ten van het bedrijf Green Trade Center voor het verhande-
len van planten en het verwerken van bloemen en plan-
ten

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 (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. 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.
- Recreatie eiland Westeinderplas nummer 3236 sectie H, 

1431AM(Z-2016/039335), Vrienden van PADACO Live op 
27 augustus 2016, verleend 12 augustus 2016

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

ter inZage
t/m 25-08-16 De vastgestelde bestemmingsplannen Woon-

arken – Uiterweg 180’ en ‘1e herziening be-
stemmingsplan Woonarken met bijbehorende 

t/m 27-08-16 Beleidsregels terugvordering en verhaal ge-
meente Aalsmeer

t/m 09-09-16 Vastgestelde structuurvisie 2016 GPA, inclu-
sief Royal FloraHolland 

t/m 29-09-16 Ontwerpbeschikking voor het in werking heb-
ben van een inrichting voor het bouwen van 
aluminium scheepsrompen

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

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

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

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

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

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

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

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

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

voornemen opschorten bijhoUding 
persoonslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land On-
bekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) 
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer 
staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Măzgărean C.M. 24-12-1978 16-08-2016
Popa M.V. 26-06-1980 16-08-2016

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

ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend 
in de basisregistratie personen (brp)

besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Czarniecki A.P. 01-02-1988 17-08-2016
Aslanidis P. 09-08-1977 16-08-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook 
stuurt u een kopie van het besluit mee.

raadsvergadering donderdag 1 september 2016
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 1 september 2016, in de raadzaal van het ge-
meentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter 
van de raad, J.J. Nobel 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergaderingen van 23 juni 2016, 
   30 juni 2016 en 7 juli 2016
  4. Lijst Ingekomen stukken 
20.05 R-2 Visie Maatschappelijk Vastgoed 
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Kunstproject ‘De smaak van Aalsmeer’

Zondag ophaaldag voor 
Kunstploeg in Kudelstaart

Workshop in het atelier van Karin Borgman

den om mee te doen aan dit parel-
tje van een project voor de Kunst-
route. Aanstaande zondagmiddag 
28 augustus tussen 14.00 en 17.00 
uur kan er in Kudelstaart materi-
aal opgehaald worden om daar-
mee uw lievelingsmaaltijd te ma-
ken. Het project moet uiteindelijk 
een kleurrijke en feestelijk gedek-
te tafel worden die een kijkje biedt 
in ‘De smaak van Aalsmeer’. De op-
dracht die elke deelnemer meekrijgt 
is om met klei en verf een lievelings-
gerecht te maken en om dat samen 
met een bord uit eigen keuken te 
serveren bij De Kunstploeg. Elke 
deelnemer krijgt hiervoor simpe-
le en heldere instructies met tech-
nische tips. Alle borden met lieve-
lingsgerecht plus het antwoord op 
de vraag: ‘Met wie zou u uw lieve-

lingsgerecht willen delen en waar-
om?’ worden de vrijdag en de zater-
dagmorgen voor de Kunstroute sa-
mengevoegd op lange witte tafels in 
de oude boomgaard aan de Uiter-
weg 185. Het resultaat zal uiteinde-
lijk iets zeggen over de smaak van 
Aalsmeer. Elke deelnemer draagt 
daar met een uniek favoriet gerecht 
aan bij. De Kunstploeg hoopt op 
ruim 200 deelnemers. Voor techni-
sche tips staan er filmpjes met in-
structie op de Facebookpagina van 
De Kunstploeg. De Kunstploeg le-
vert de materialen zodat de kwali-
teit steeds dezelfde is. Dat betekent 
voor elke deelnemer, een pond klei 
en vijf tubes verf. Deelname aan het 
project is voor Vrije Kleiers 10 eu-
ro. Dat is inclusief materiaal. Voor 
scholen en organisaties als Twee-
de Thuis of Zorgcentrum Aelsmeer 
geldt een speciaal tarief. Het pro-
ject wordt ondersteund door de ge-
meente Aalsmeer, door het KCA en 
door de firma Levarth. Aanmelden 
kan vanaf nu via e-mail DeKunst-
ploeg@xs4all.nl of via de spiksplin-
ternieuwe site www.dekunstploeg.
nl. Het ophaaladres voor zondag 28 
augustus is Madame Curiestraat 15, 
Kudelstaart, achter het mooie hek.

Aalsmeer - De zomer begint al 
aardig op stoom te komen en zo is 
het ook met het nieuwe project van 

De Kunstploeg. Er zijn al meer 150 
deelnemers. Toch wil de Kunstploeg 
mensen nog een keer de kans bie-

Workshop in atelier Femke Kempkes.

De resultaten van een workshops.

In oktober André Mulder te gast
Nog even wachten op een 
nieuwe aanschuiftafel
Aalsmeer - Vanwege de opening 
van de feestweek op zaterdag 3 
september - waarin Aalsmeer ver-
anderd in een vrolijk gekkenhuis 
met een braderie en als apotheo-
se het vuurwerk in de avond - is in 
overleg besloten de aanschuiftafel 
voor één maand op te schuiven. Za-
terdag 1 oktober worden de gedul-
digen beloond met wel een heel bij-
zondere middag, want voormalig di-
recteur van de Bloemenveiling VBA, 
André Mulder, is dan uitgenodigd. 
Dat hij een interessante visie op de 

kunst heeft is zeker en algemeen 
bekend. Bovendien weet hij op een 
heldere en originele wijze zijn kijk 
op kunst over te brengen. Kunst-
minnaars zijn welkom in het Huiska-
mermuseum aan de Van Cleeffkade 
12a. De lezing begint om 16.00 uur. 
Vanwege de te verwachten belang-
stelling en de beperkte ruimte wordt 
het op prijs gesteld vooraf aan te 
melden voor deze boeiende middag 
via www. huiskamermuseum.nl 

Janna van Zon 

Mannenkoor Con Amore 
gaat weer zingen
Aalsmeer - Voor de mannen van 
het Aalsmeerse koor Con Amo-
re begint op maandag 29 augustus 
weer het nieuwe zangseizoen. Er zal 
meteen flink geoefend moeten wor-
den onder leiding van muzikaal lei-
der en dirigent Theo van der Hoorn. 
Er wacht namelijk een mooie volle 
agenda met diverse optredens de 
komende tijd. In het kader van Open 
Monumentendag gaat het koor op 
zaterdag 10 september naar Breda, 
om zich daar te laten horen. Op 15 
oktober, brengt het koor een Itali-

aans repertoire in de Ontmoetings-
kerk te Rijsenhout, waarna een paar 
maanden, later de traditionele con-
certen, rondom de Kerstviering zul-
len volgen. Om alles nog mooier te 
laten klinken als het al doet, is het 
koor nog steeds op zoek naar nieu-
we zangers. In alle stemsoorten zijn 
deze welkom. Dus kom geheel vrij-
blijvend kennismaken, met het koor 
op maandagavond tussen 19.30 en 
22.00 uur tijdens de wekelijkse re-
petitie in The Beach, aan de Oost-
einderweg 248a.

Op Monumentendag 10 september
Boeiende en verrassende 
rondrit door Aalsmeer
Aalsmeer - Een informatief, verras-
send en boeiende rondrit in het ka-
der van Open Monumentendag or-
ganiseert architect Joop Kok op za-
terdag 10 september.
Waarom wordt Berghoef een tradi-
tionalist met vernieuwingsdrang ge-
noemd? Wat is de relatie tussen Ve-
netïe en Aalsmeer? Hoe zag Wat-
tjes, de architect van het stations-
gebouw, de relatie tussen kunst 
en techniek? Wat deed hij met het 
honorarium dat hij kreeg voor zijn 
boekje over het huwelijk? Hoe is 
het om boven op de watertoren uit 
te kijken en de wind te voelen? Wat 
voor plannen zijn er voor het toe-
komstig gebruik van het fort, de 

Zuiderkerk en het Seringenpark? 
Waar deed Broerse, de vader van de 
heemparken, zijn inspiratie en prak-
tische kennis op? Waarom zijn de 
woningen in het Seringenpark zo 
buitengewoon gewoon? Hoe is het 
om in een woning van Duiker te wo-
nen? Waarom is de voormalige ULO 
in de Schoolstraat geen monument?
Fiets mee en laat je meeslepen door 
de verhalen van de gidsen, je eigen 
fantasie en de opmerkingen van je 
reisgenoten. De rondrit start bij het 
beeld van Flora op het Raadhuis-
plein om 13.00 uur en duurt onge-
veer twee uur. Reservering: joop-
kok@planet.nl of telefonisch na 28 
augustus via 0297-340442.

Nieuwe dirigent Sonority
Aalsmeer - Popkoor Sonority start 
op 30 augustus het zangseizoen met 
een nieuwe dirigent. Rik Henning 
geeft, na zes jaar, het stokje door 
aan Jenny van Huissteden. Jenny 
studeerde schoolmuziek, met bijvak 
koordirectie, aan het Arnhems con-
servatorium. Direct na haar oplei-
ding startte ze bij de afdeling mu-
sical en muziektheater van Kunst-
bedrijf Arnhem om les te geven aan 
kinderen en volwassenen. Daar ont-
wikkelde ze haar liefde voor musi-
cal en het lesgeven aan musical- en 
theatergroepen. Ze is momenteel 
repetitor en dirigente van Theater-
koor Houten, Theatergroep Horizon 
te Egmond en met ingang van sei-
zoen 2016-2017 komt daar popkoor 
Sonority te Aalsmeer bij. Onder haar 
bedrijfsnaam ‘Roept u maar!’ werkt 
Jenny als zzp-er behalve als dirigen-
te, ook als vakleerkracht muziek op 
verschillende basisscholen in Am-
sterdam en verzorgt ze workshops 
en muzikale bingo’s. 
Het eerste optreden van dit seizoen 
staat gepland voor zondag 9 okto-
ber. Sonority is deze dag te beluis-

teren tijdens de Amstel Korendag in 
Amstelveen. Kijk voor meer informa-
tie op www.amstelkorendag.nl 

Bassen welkom
Goed nieuws voor bassen die een 
popkoor zoeken, er is een plaats vrij 
gekomen! Geïnteresseerden kun-
nen vrijblijvend een repetitie bij-
wonen op de dinsdagavond vanaf 
20.15 uur in de Oude Veiling in de 
Marktstraat. Meer informatie over 
Sonority via www.sonority.nl 

Van september tot december
Beeldententoonstelling in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - De organisatie van 
het Amsterdamse Bos en de Ne-
derlandse Kring van Beeldhouwers 
(NKvB) organiseren voor het vier-
de jaar een beeldententoonstel-
ling in het Amsterdamse Bos. De 
tien beelden zijn dit jaar dichtbij el-
kaar geplaatst, zodat de bezoeker 
van het ene naar het andere kunst-
werk wordt gelokt. Ze staan of lig-
gen in de prachtige zichtas vanaf 
de top van de heuvel, het hoogste 
punt in het Bos naar het water van 
de kleine vijver. De beelden zijn zeer 
verschillend, maar hebben zoals ie-
der jaar één overeenkomst: het ma-
teriaal is hout uit het Amsterdam-

se Bos. De nieuwe beeldententoon-
stelling wordt geopend op donder-
dag 1 september 16.00 uur bovenop 
de ‘heuvel’ in het Bos en duurt tot 1 
december.
Deelnemende kunstenaars zijn: Ni-
nette Koning (Kudde), Irma van Ko-
ningsbruggen (Een Amsterdams 
Bosbeeld), Mai Movrin (Koppel-
stuk), Dick Simonis (Hochsitz), Go-
delieve Smulders (Stop rape to-
day), Henk van Bennekum (Ode aan 
Brancusi), Natasja van der Meer 
(New life), Moniek Westerman 
(Vuurboom), Fredy Wubben (Het 
kosmische ei) en J. Gonda van der 
Zwaag (Shelter of hope).

Aalsmeer - De lokale omroep Ra-
dio Aalsmeer verzorgt al bijna 25 
jaar iedere dag interessante en leuk 
radioprogramma’s. De tientallen 
vrijwilligers worden steeds profes-
sioneler en binnenkort zal dat nog 
meer tot uiting komen in de nieuwe 
programmering. Nieuwe program-
ma’s zullen worden afgewisseld met 
het vertrouwde geluid. 

Voorzitter SPIE en Nou en?
Op zaterdag 10 september vindt tra-
ditiegetrouw de Pramenrace plaats. 
Dit volksfeest wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door de Stichting Praam 
In Ere. Erna van den Heuvel is daar-
van de voorzitter en donderdag tus-
sen 18.00 en 19.00 uur is een inter-
view met haar te beluisteren in het 
programma ‘Halte Zwarteweg’. Al 
sinds de start van Radio Aalsmeer, 
bijna 25 jaar geleden, kon iedere za-
terdagochtend geluisterd worden 
naar het kinderprogramma ‘Nou 
En!?’. Door de aanstaande verande-
ringen in de programmering van de 
lokale omroep, gaat het program-
ma echter stoppen. Zaterdag 27 au-
gustus is de allerlaatste uitzending 
van het programma voor de jonge-
re jeugd. Tussen 9.00 en 10.00 uur 
worden voor de laatste keer her-
inneringen opgehaald. Alle men-
sen die in de afgelopen kwart eeuw 
hebben meegewerkt aan ‘Nou En!?’ 
kruipen nog één keer achter de mi-
crofoon. Kortom het wordt een he-
le gezellige reünie! Zorg dat je de-
ze afscheidsuitzending niet mist en 
stem dus komende zaterdag af op 
Radio Aalsmeer. Dit betekent ech-
ter niet dat er geen aandacht meer 
is voor de jongeren, want jeugdig 
Aalsmeer stemt gewoon op vrijdag 
om 18.00 uur af op ‘Let’s Go’, het 
andere kinderprogramma op Radio 
Aalsmeer.

Motown in ‘Sem op Zaterdag’
Sinds presentator Sem van Hest 
zijn programma begon op Radio 
Aalsmeer staat hij al garant voor een 
muziekkeuze die strekt van de jaren 
vijftig tot de jaren zeventig en de ve-
le genres die in die jaren zijn ont-
staan. Het legendarische Motown 
label bracht ook zo zijn eigen geluid 
voort met onder andere The Supre-
mes, The Four Tops en Diana Ross. 
Van Hest kwam ter ore dat de re-
ceptionistes van Studio’s Aalsmeer 
wel wat met Motown hebben en er 
binnenkort ook een enkele stopt. Zo 
dankt hij met zijn muziekkeuze voor 
de wekelijkse hartelijke ontvangst 
op zaterdagmorgen.

Muziekkeuze van Ines 
Door het zomerreces geen politieke 

vraagstukken, maar de muziekkeu-
ze van lokale politici en de verhalen 
er omheen. Deze week wordt inge-
vuld door Ines van der Boon van het 
CDA. Zij heeft vele muzikale talen-
ten die ongetwijfeld door presen-
tator Sem van Hest ter sprake ge-
bracht gaan worden. Vorig jaar zo-
mer was Van der Boon ook te gast 
tijdens ‘Aalsmeer Politiek’. Tevens 
een kleine vooruitblik op de werk-
zaamheden van het komende po-
litieke jaar waarin de raadszaal tij-
delijk verplaatst is naar de kelder 
van het gemeentehuis. Heeft Ines 
al kennis gemaakt met de tijdelijke 
raadszaal?

‘Door de Mangel’
In de zomervakantie hebben luiste-
raars de Aalsmeerse talkshow ‘Door 
de Mangel’ niet hoeven missen. De 
afgelopen zes weken waren herha-
lingen van het programma te beluis-
teren, terwijl de programmamakers 
van een verdiende vakantie geno-
ten. Nu is het weer de hoogste tijd 
voor een nieuw seizoen. Op 11 ju-
li droeg de laatste gast voor de zo-
merstop Jan Hoogenbosch als nieu-
we gast Peter van den Bergen voor. 
Deze Aalsmeerse hobbyvisser mag 
maandag 29 augustus om 19.00 uur 
het spits afbijten als 135e gast in de 
nieuwe serie interviews. Broer en 
zus Elbert en Mylène Huijts zullen 
dit vierde seizoen enige verrassende 
veranderingen toepassen in het for-
mat, maar de basis van het succes-
volle programma zal in tact blijven.

Oproep: 25 jaar 
Eind oktober bestaat de lokale om-
roep 25 jaar en dat zal zij op gepaste 
wijze vieren. Om de vieringen luister 
bij te zetten is de jubileum commis-
sie op zoek naar verhalen en herin-
neringen die te maken hebben met 
Radio Aalsmeer. Bent u toevallig in 
1991 bij de openingsceremonie ge-
weest aan het Weteringsplantsoen? 
Of bent u te gast geweest in studio, 
of medewerker geweest? De jubile-
um commissie kijkt er naar uit om 
u te spreken over anekdotes. Ook 
geluidsfragmenten, foto’s of video’s 
worden gewaardeerd! 

Contact opnemen kan via info@ra-
dioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Elke dag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. Uit-
zending gemist? Surf naar radio-
aalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg 
Radio Aalsmeer ook op twitter en 
facebook. 

Lokale omroep bestaat 25 jaar
Radio Aalsmeer op zoek 
naar herinneringen

Hetty Kleinloog in bibliotheek
Creatief schrijven over 
reiservaringen zondag
Amstelveen - Na een boeien-
de, indrukwekkende, spannende of 
mooie (reis)ervaring vraag je je wel-
licht af hoe je deze ervaringen goed 
op papier krijgt en hoe je ze levend 
houdt. Lukt het om dat zo te doen 
dat anderen met je meeleven en 
de ervaringen mee-beleven? Het-
ty Kleinloog (1958), scenario- en to-
neelschrijver, tekstdichter, drama-
docent en regisseur gaat samen 
met jou aan de slag en leert je hoe 
je dit doet. In haar workshop ‘schrij-
ven over (reis)ervaringen’ leert Hetty 
de deelnemers meerdere ambach-
telijke kneepjes van het schrijvers-
vak. Je hebt geen ervaring of voor-
kennis nodig. Als geen ander weet 
zij hoe je het beste uit jezelf kunt 
halen. “De ervaring leert, dat mijn 
workshops omvliegen en dat de 
deelnemers na afloop een hoofd vol 
informatie, een hart vol inspiratie en 
een ervaring rijker zijn”, aldus Het-
ty. Sinds 1988 schrijft zij toneelstuk-
ken voor diverse gezelschappen en 
schrijft als tekstdichter voor muziek-

theatervoorstellingen als Tita To-
venaar en Kinderen voor Kinderen. 
Voor televisie schrijft zij onder an-
dere mee aan series als ONM, Lot-
te en Spangas. In 2014 verscheen 
van haar hand het Spangas boek 
Vuurwerk. Vanaf 2010 geeft zij di-
verse cursussen Creatief Schrijven. 
De cursus ‘schrijven over (reis)er-
varingen’ is op zondag 28 augustus 
van 14.30 tot 17.00 uur in bibliotheek 
Amstelveen Stadsplein. Kaarten zijn 
te verkrijgen in de Amstelland Bibli-
otheken of via www.debibliothee-
kamstelland.nl

Van 25 tot en 28 augustus
Voorstellingen Circus 
Alberti in Hornmeer
Aalsmeer - Het Internationaal Cir-
cus Alberti slaat deze week haar 
tenten op het parkeerterrein de 
Dreef. Een programma vol internati-
onale artiesten, live-muziek en héél 
veel niet-wilde dieren is vanaf don-
derdag 25 tot en met zondag 28 au-
gustus in totaal vijf keer te zien. Een 
primeur, want nog nooit eerder trad 
dit succesvolle circus op Aalsmeer.
De inmiddels zevende generatie van 
de Duitse circusdynastie Frank reist 
al jaren succesvol met hun grote fa-
miliecircus Alberti door Duitsland. 
Dit jaar is het gezelschap voor het 
eerst in Nederland. 
Wie de circustent betreedt, zal den-
ken dat de tijd er heeft stil gestaan. 
Het publiek waant zich in een nos-
talgische wereld vol rood pluche en 
klatergoud.
Tot de variétésterren die tijdens het 
ruim twee durende programma in 
de piste komen, behoren onder an-
dere Shirley en Lesley die bij trape-
zenummers en op het strak gespan-
nen koord een loopje nemen met de 
zwaartekracht. Verder stapelt Mar-
cel Frank een acht meter hoge pira-
mide van stoelen op elkaar, om daar 
vervolgens bovenop zonder vangnet 
of zekeringslijn kaarsrechte hand-
standen te maken. De jonge Itali-
aanse clown Guiseppe Zalotti ont-

breekt evenmin. Hij ‘onderbreekt’ 
regelmatig de voorstelling met ko-
mische interacties met ‘vrijwilligers’ 
uit het publiek. Ondanks het verbod 
op wilde dieren, toont Circus Alber-
ti toch nog genoeg dieren. Getraind 
door directeur en stalmeester Ste-
fan Frankordi is er een dressuur met 
vier Noord-Amerikaanse Pinto paar-
den en laten ook Siberische steppe-
kamelen en lama’s zien wat zij in 
hun mars hebben. Voor vertede-
ring en een glimlach rondom de pi-
ste zorgen bovendien honden, gei-
ten en pony’s. Alle dieren zijn ruim 
gehuisvest en worden getraind op 
basis van liefde, geduld en beloning.
De reeks voorstellingen, waarbij de 
muziek nog live wordt verzorgd door 
de huisband onder leiding van Mar-
tino Frank, beginnen op donder-
dag 25 augustus om 16.30 uur, vrij-
dag eveneens om 16.30 uur, zater-
dag om 15.00 en 19.00 uur en zon-
dag 28 augustus de laatste voorstel-
ling om 14.00 uur. Kaarten variëren 
in prijs maar zijn met een kortings-
bon, verkrijgbaar bij lokale winkels, 
al te koop vanaf slechts 10 euro. De 
circuskassa, waarbij pinnen ove-
rigens niet mogelijk is, is geopend 
vanaf 30 minuten voor aanvang van 
iedere voorstelling. Kijk voor meer 
informatie op www.circusalberti.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

3-gangendiner in restaurant ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Komt u woensdag 31 augustus en/of vrijdag 2 september gezellig 
´s avonds bij ons eten. Voor maar € 9,- krijgt u een heerlijk 3-gangen 
menu met op woensdag een gebonden kaassoep  met daarna een 
hawaiburger met kerrie mayonaise met daarbij geserveerd 
Kudelstaartse rauwkost, romano bonen met uitgebakken spekjes en ge-
frituurde aardappelen. Als dessert: chocoladepudding met naar keuze 
slagroom. Vrijdag bestaat het menu uit een zomerse cocktail met daarna 
een zigeunerschnitzel met zigeunersaus, geserveerd met gestoofde 
appeltjes, boerensalade en aardappelen in roomsaus uit de oven. En als 
dessert: griekse yoghurt met vers fruit. Voor reserveringen/inlichtingen 
kunt u bellen met 0297-820979. Nobelhof 1, Kudelstaart.

Nieuw bij inloopcentrum Kudelstaart!
- Elke maandag- en vrijdagochtend geheugentraining en breinzaken 
  vanaf 10.00 uur.
- Elke donderdagochtend totaal vitaal, een ochtend bewegen vanaf 
  10.00 uur.
- Elke donderdagmiddag tekenen en schilderen vanaf 14.00 uur.  
  Bijdrage voor materiaal kan gevraagd worden.
- Elke vrijdagmiddag musica vanaf 14.00 uur. 
- Dinsdag en woensdag blijven de activiteiten zoals voorheen.
- Wist u dat er elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag om 13.15 uur 
  gewandeld wordt? Het is mogelijk om verschillende afstanden te lopen. 
  Er wordt verzameld in het restaurant.

Musica Groots in inloopcentrum Kudelstaart
Vrijdag 2 september organiseert het Inloopcentrum i.s.m de gastvrou-
wen van wijkpunt ‘Voor Elkaer’ een Musica in het groot! We gaan kijken 
naar: Nostalgisch Filmfestival, oude beelden van Aalsmeer wisselend 

door de jaren heen, vanaf de jaren 30! Deelname aan de activiteit is 
gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Inloop vanaf 14.00 uur, 

de activiteit start om 14.30 uur. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen met 

de activiteitenbegeleidster Nina 
Oudshoorn tel. 06-83441313.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Gratis introductieles bij 
Raja Yoga Aalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de feestweek 
kan een gratis introductieles bij-
gewoond worden bij Raja Yoga 
Aalsmeer. Thema; waar komt kracht 
werkelijk vandaan? Raja Yoga 
Aalsmeer biedt door middel van een 
mooie reis [training] de kracht in je-
zelf te vinden. Zoek je naar balans in 
je leven en wil je sterker in je schoe-
nen staan? Dit zal je niet snel berei-
ken met oppervlakkige oefeningen. 
Door middel van diepere meditatie 
kan het denkproces worden afge-
stemd op wie je werkelijk bent.
Het denken en hoe je jezelf ziet, 
heeft meer invloed op je dan menig-
een denkt. Met rust in je hoofd ben 
je sterker en krijg je kracht, om het 
beste uit jezelf te halen.
Raja Yoga staat bekend als meest 
uitgebreide vorm van yoga. Naast 
fysieke oefeningen staan ook me-
ditatie en fi losofi e op het program-

ma. Iedereen is welkom bij Raja Yo-
ga Aalsmeer; beginners, gevorderde 
en yoga docenten. De yoga docen-
ten die zich verder willen ontwikke-
len of hun kennis onderhouden, al-
le gevolgde lessen/uren zijn erkend 
door de Internationale Yoga Federa-
tie en mag op je CV vermeld worden
Dit alles in een ontspannen en toe-
gankelijke sfeer waar humor een 
belangrijk onderdeel van is.
Kom naar de introductie dagen voor 
informatie of een gratis workshop, 
alleen sfeer proeven mag ook. Kof-
fi e en thee staan klaar. De work-
shops worden gegeven op zondag 4 
en woensdag 7 september van 10.00 
tot 11.00 uur en maandag 5 en dins-
dag 6 september van 20.00 tot 21.00 
uur. Voor aanvang van iedere work-
shop wordt een half uur informatie 
gegeven. Adres is Zijdstraat 72a, zij-
ingang.

Nieuwe tentoonstelling op 
Buitenplaats Wester-Amstel
Amstelveen - Van 25 augustus tot 
en met 11 september exposeren El-
len ten Kroode en Berenice Witsen 
Elias op Buitenplaats Wester-Am-
stel. De aquarellen van Ellen ten 
Kroode kenmerken zich door het 
licht en de ingetogen kleuren. De 
ordening van vorm, kleur en licht is 
in alles om ons heen terug te zien, zij 
vormen de aanleiding tot bedacht-
zame aquarellen die rust en stilte 
uitstralen. Ten Kroode’s onderwer-
pen lopen uiteen van verstilde inte-
rieurs tot begraafplaatsen en land-
schappen. Beeldhouwster Berenice 
Witsen Elias is op zoek naar het ge-

luksmoment, het treffen van de es-
sentie van schoonheid door mooie 
combinaties. Hiervoor verhit zij me-
talen als koper en ijzer om kleur en 
vorm te veranderen en voegt ma-
terialen als leisteen, brons, hout en 
lood toe. Zo vertelt zij haar beeld-
verhaal waarin kleur, vorm en ma-
teriaal de inhoud bepalen. Buiten-
plaats Wester-Amstel is te vinden 
aan de Amsteldijk-Noord 55 in Am-
stelveen. De expositie is geopend 
van donderdag tot en met zondag 
van 12.00 tot 16.30 uur. De toegang 
is gratis. Honden worden niet toe-
gelaten.

Op 25 september in Studio’s Aalsmeer

Pannenkoekenfestijn en 
Opkikker benefi etgala
Aalsmeer - Kom zondag 25 sep-
tember naar het Pannenkoekenfes-
tijn in Studio’s Aalsmeer en steun 
daarmee Stichting Opkikker! Ge-
zinnen met een langdurig ziek kind 
verdienen een dag vol ontspanning. 
Een dag waarin ze de ziekenhuis-
bezoeken, de nare behandelingen 
en het ziek zijn even kunnen ver-
geten. Daar zet Stichting Opkikker 
zich voor in door het organiseren 
van Opkikkerdagen voor deze ge-
zinnen. Om dit te kunnen doen, is 
Stichting Opkikker afhankelijk van 
particuliere en zakelijke initiatieven. 
Op 25 september organiseert Stich-
ting Opkikker daarom in samenwer-
king met Frank Wentink en Mein-
ders Catering een uniek Pannen-
koekenfestijn mét optredens van ta-
lentvolle ambassadeurs, een meet & 
greet met onder andere Dora & Di-
ego, een loterij en bovenal gezellig-
heid. Voor slechts 10 euro per per-
soon kun jij erbij zijn!
Het Pannenkoekenfestijn op zondag 
25 september is van 14.30 tot 17.30 
uur en genoten kan worden van een 
bomvolle middag vol entertainment. 
Onder leiding van professionele ar-
tiesten en Frank Wentink is er een 
indrukwekkende show ontwikkeld, 
waarin Opkikkerkinderen hun ta-
lent laten zien. Veel van deze kinde-
ren hebben nog dagelijks te maken 
met hun ziekte. Bezig zijn met hun 
passie helpt hen om te genieten van 
het moois dat het leven biedt. Reken 
op zang, dans, ballet, goochelacts 
en spektakel onder het genot van 

overheerlijke pannenkoeken. Voor 
kinderen is de limonade ook inbe-
grepen! Kaartjes kunnen gekocht 
worden via de website van Stichting 
Opkikker. Zie: http://www.opkikker.
nl/webshop/ticket-pannenkoeken-
festijn 

Benefi etgala
Op 25 september organiseert Stich-
ting Opkikker ook (voor de tweede 
keer) het Opkikkergala. Geniet deze 
avond van een muzikaal en culinair 
spektakel en laat u verrassen door 
ongekend talent met een bijzonder 
verhaal. In samenwerking met Frank 
Wentink is er een fantastische show 
ontwikkeld, waar ook talentvolle 
Opkikkerkinderen aan deelnemen. 
Terwijl er een heerlijk viergangen-
diner wordt geserveerd, kunt u ge-
nieten van een spectaculaire show. 
Deze show is in samenwerking met 
Frank Wentink speciaal voor het 
Opkikkergala ontwikkeld. Aan deze 
show zullen ook talentvolle Opkik-
kerkinderen deelnemen, waardoor u 
het Opkikkergevoel extra goed zult 
ervaren. Dankzij vele sponsoren, 
kun u daarnaast ook dit jaar weer 
meebieden op de meest unieke vei-
lingitems. Wat dacht u van een on-
weerstaanbaar juweel, een exclu-
sief uitje met het gezin of een ori-
ginele spreker bij uw bedrijf? Voor 
meer informatie kan een kijkje ge-
nomen worden op www.opkikker-
gala.nl, waar eveneens een tafel (10 
zitplaatsen) of losse zitplaatsen ge-
reserveerd kunnen worden. 

Aanstaande vrijdag en zaterdag
Inzamelactie Voedselbank 
bij Hoogvliet supermarkt
Aalsmeer - Op 26 en 27 augus-
tus houdt Voedselbank Aalsmeer 
een voedselinzameling. Deze vindt 
plaats in de winkel van Hoogvliet 
aan de Aalsmeerderweg (hoek Ma-
chineweg). De inzameling vindt 
plaats op vrijdagavond van 18.00 tot 
21.00 en op zaterdag van 9.30 tot 
17.00 uur. Winkelend publiek krijgt 
bij de ingang een boodschappen-
lijstje aangeboden. Daarop staan 
vooral houdbare producten waar-
aan de Voedselbank momenteel 
de meeste behoefte heeft. Klanten 
worden gevraagd om één of meer 
producten te kopen en bij de uit-
gang aan de medewerkers van de 
Voedselbank te doneren. 
De medewerkers van Hoogvliet zul-
len deze producten centraal in de 
winkel presenteren, zodat de artike-
len makkelijk en overzichtelijk vind-
baar zijn.
Het klantenbestand van Voedsel-

bank Aalsmeer vertoont dit jaar een 
daling en dat is positief nieuws. Bij 
een heronderzoek blijkt dan bijvoor-
beeld dat een gezin niet meer aan 
de norm voldoet. Dat betekent dat 
de fi nanciële situatie dan blijkbaar 
verbeterd is en men weer beter in 
eigen behoeften kan voorzien. Maar 
er zijn ook steeds nieuwe aanmel-
dingen en het is iedere week weer 
een uitdaging om de ongeveer 100 
volwassenen en kinderen te helpen 
aan een gezond voedselpakket.
Het is daarom tijd voor actie om de 
voorraden aan te vullen. Dat gaat 
aanstaande vrijdag en zaterdag dus 
gebeuren. Voedselbank Aalsmeer 
is benieuwd hoe de actie gaat lo-
pen. Een jaar geleden was de Voed-
selbank ook te gast bij Hoogvliet 
en was de opbrengst maar liefst 75 
kratten. De voedselbank hoopt dat 
deze score minstens geëvenaard zal 
worden. 

Adios vakantie kilo’s!
Mijdrecht - Helemaal klaar met de 
overtollige kilo’s? De eerste lessen 
‘afvallen in groepsverband’, waar-
in plaats is voor maximaal 12 perso-
nen, beginnen op 21 september. De 
groep van 19.00 tot 20.30 uur zit vol. 
Vandaar dat er een nog een groep 
start om 20.30 tot 22.00 uur. Wie in-
dividueel of met z’n tweeën wilt af-
vallen kan al eerder starten. Slim-
ness is aangesloten bij de BGN, de 
Beroepsvereniging Gewichtscon-
sulenten Nederland. Dit houdt in 
dat de kosten van het consult door 
meerdere zorgverzekeraars ver-
goedt worden in de aanvullende 
pakketten. 

In korte tijd succesvol afvallen
Met de Slimness-methode vielen 
sommige cliënten in tien weken tijd 
wel 15 kilo af. En dat zonder al te 
veel moeite en geen hongergevoel 
te hebben! Slimness gebruikt voe-
ding en levensmiddelen die men 
overal bij de supermarkt kan kopen 
en schrijft daarmee haar eigen re-
cepten. Geen diëten en dure prepa-
raten of bijzonder middelen om af te 
vallen. Integendeel, juist heel laag-

drempelig. Haar cliënten roemen 
haar om de eenvoudige methodiek 
en begrijpelijke manier waarmee je 
kunt afvallen, maar vooral ook om 
de uitstekende begeleiding waarin 
zij ‘stringente regels’ hanteert in het 
belang van haar cliënten. Enkelen 
cliënten zijn zelfs 50 kilo afgevallen, 
maar wel gemeten over een lan-
gere periode. Wie zich daarvan wil 
overtuigen kan voorbeelden in de 
vorm van foto’s ‘voor en na het af-
vallen’ van cliënten zien op de web-
site. Overigens gebeurt dat niet au-
tomatisch. Wie momenteel bij Slim-
ness in consult is wordt netjes ge-
vraagd of men daar bezwaar tegen 
heeft. Wil je liever niet, dan worden 
er geen foto’s gemaakt en getoond. 
Veel informatie over de werkwijze 
om af te vallen, gezonde voeding en 
bewegen is te vinden op de website 
van Slimness (www.slimness.nl) Te-
vens is er een contactformulier. Wil 
je liever een persoonlijk contact en 
een afspraak maken? Bel Slimness 
op 0297-765027 of stuur een e-mail: 
info@slimness.nl. Slimness is ge-
vestigd op de Bozenhoven 19a te 
Mijdrecht.

Botenkraan krijgt 3e leven
Aalsmeer - De oude botenkraan 
van jachthaven Aalsmeer Maritiem 
krijgt na 45 jaar trouwe dienst een 
nieuwe levensfase bij het Spoor-
wegmuseum in Goes. De oude 
kraan is in de jaren zeventig vanaf 
de Nederlandse Spoorwegen ver-
plaats naar de jachthaven om daar 
het hijswerk te verrichten. Nadat 
Aalsmeer Maritiem een nieuwe acht 
tons kolomkraan had laten plaat-
sen was de oude kraan overbodig. 
Spoorwegmuseum Goes is superblij 
met deze schenking daar dit soort 
kranen echt nergens meer te vin-
den zijn. 
Over ongeveer een jaar komt de 

kraan, volledig gerestaureerd, te 
staan op de uitbreidingsfase van 
Spoorwegmuseum Goes. 

Onderhoud hallen en nieuwe 
logo’s Koninklijke De Vries
Aalsmeer - Tijdens de zomerva-
kantie vinden werkzaamheden aan 
de hallen van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw plaats. De werk-
zaamheden betreffen onder andere 
het jaarlijkse onderhoud. Daarnaast 
worden de logo’s op de panden ver-
vangen door nieuwe. De oude ver-
trouwde logo’s van Feadship en Ko-
ninklijke De Vries Scheepsbouw zijn 
vernieuwd. De geplande werkzaam-
heden bieden een mooi moment om 
de nieuwe logo’s te plaatsen. 
In 1906 begon C.J.W. (Han) de Vries 
op 38 jarig leeftijd een scheepswerf-
je aan de brede sloot die Kerkwe-
tering werd genoemd. Niemand kon 
op dat moment vermoeden dat hij 
hiermee de grondlegger was van 
een scheepswerf van wereldfor-
maat: Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw bouwt luxe, zeegaande jach-
ten onder merknaam Feadship en 
viert dit jaar haar 110 jarig jubileum.
Recent marketing onderzoek wijst 
uit dat het merk Feadship ijzersterk 
is, iedere jachtliefhebber waar ook 
ter wereld kent het. Om de kracht 
van dit prachtige Nederlandse 
merk te ondersteunen treden alle 

Feadship werven – Royal Van Lent 
Shipyard op Kaag, Koninklijke De 
Vries Scheepsbouw in Aalsmeer en 
De Vries Scheepsbouw Makkum in 
Makkum – gezamenlijk naar buiten 
met één stem en uitstraling. 
De logo’s van de drie werven zijn 
daarom vernieuwd en passen nu 
goed bij elkaar. Begin september 
gaat het Feadship logo op het dak 
van de werf aan de Ringvaart ge-
plaatst worden. Deze locatie is ge-
kozen omdat de offi ciële Feadship 
persfoto’s van tewaterlatingen vanaf 
de ringvaartzijde worden gemaakt. 
Zo wordt de merknaam zichtbaar op 
het eerste beeld dat van een splin-
ternieuw jacht in de openbaarheid 
komt. 

Later dit jaar wordt het logo van 
Koninklijke De Vries Scheepsbouw 
duidelijk zichtbaar voor bezoekers 
aan de voorzijde van de werf en bij 
de entree geplaatst. “We versterken 
hiermee de naam van onze trots, de 
prachtige Feadships die we bouwen, 
én onze eigen naam als meester-
scheepsbouwers, al honderdentien 
jaar”, aldus directeur Tom de Vries.

Tides Massage bij Refl ex Care
Marianne de Vries: Massage 
is mijn passie”
Aalsmeer - Per 1 september begint 
Marianne de Vries bij Refl ex Care 
als holistisch masseur. “Massage is 
mijn passie. Na 20 jaar als schoon-
heidsspecialiste te hebben gewerkt 
wilde ik graag iets nieuws. Daarom 
besloot ik verder te gaan met wat ik 
graag doe en dat resulteerde in Ti-
des massage”, vertelt Marianne. 
Tides massage gaat over beweging.
Net als de getijden van de zee staat 
een mensenleven nooit stil, maar is 
altijd in beweging. In de beweging 
van het leven is het fi jn om even tot 
rust te kunnen komen en je te ont-
spannen. Al sinds mensenheugenis 
wordt massage gebruikt om te ont-
spannen, pijnlijke spieren weer soe-
pel te maken en je gezonder en fi t-
ter te voelen. De massage die u bij 
Tides massage krijgt is een holisti-

sche massage. Holistisch wil zeg-
gen dat ervan uit gegaan wordt 
dat lichaam en geest onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Er wor-
den geen fysieke klachten, spie-
ren of lichamen behandeld, maar 
er is aandacht voor de hele mens. 
Deze massage geeft ontspanning, 
balans, ruimte om te voelen en in-
zicht te vergaren. Vanaf 1 septem-
ber kan eenieder terecht bij Marian-
ne op de dinsdag en donderdag bij 
Refl ex Care. Als aanbieding voor de 
maand september wordt een mas-
sage van een uur gegeven voor 50 
euro. Normaal is deze massage 60 
euro. En u ontvangt een leuke atten-
tie. Tides Massage bij Refl ex Care is 
gevestigd aan de Aalsmeerderweg 
283/25. Telefonisch reserveren kan 
via 06-12459723.
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Gratis boeken bij aanvang 
schooljaar voor kleuters
Aalsmeer - De kinderen in hoge-
re groepen weten het nog van voor-
gaande jaren. Aan het begin van 
het schooljaar krijgen ze een Bor-
re-boek mee. Ook dit jaar begint 
het schooljaar weer goed. In een sa-
menwerking tussen de uitgever en 
basisscholen, ontvangen 468 kleu-
ters in Aalsmeer tijdens hun eer-
ste schoolweek een exemplaar van 
het boek ‘Borre en de opblaaskro-
kodil’. In heel Nederland zullen ruim 
350.000 kleuters dit voorleesboek 
mee krijgen.
In augustus 2006 verscheen het al-

lereerste Borre-boek ‘Borre en de 
ijscoman’. Nu in 2016 is inmiddels 
een hele generatie basisschoolkin-
deren opgegroeid met de avonturen 
van het vrolijke ventje in het rood-
wit gestreepte shirt.
Jeroen Aalbers (schrijver) en Stefan 
Tijs (illustrator) hebben na tien jaar 
samenwerking ruim 100 Borre-boe-
ken op hun naam staan. Met hun 
nieuwste creatie ‘Borre en de op-
blaaskrokodil’ hebben ze opnieuw 
een boek gemaakt dat veel kinde-
ren zal laten genieten van hun ‘ver-
haaltje voor het slapengaan’.

Opvolger Quo Vadis bij Vuur en Licht op het Water

Verlichte leeuw krijgt plek 
op jacht Patrick de Groot

Aalsmeer - Jarenlang heeft het 
jacht Quo Vadis van Eibert Bonhof 

op kop gevaren van de stoet verlich-
te boten tijdens Vuur en Licht op het 

De Leeuw krijgt plek op het jacht van Patrick de Groot. 
Rechts vuurwerk-organisator Mike van der Laarse.

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - Op zondag 28 augus-
tus organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer en Omstreken de eerste, 
grote vogelbeurs in het nieuwe sei-
zoen in zaal de Baccara in de Bac-
carastraat 1. De beurs is open van 
10.00 tot 12.30 uur. De vogelvrien-
den van Aalsmeer bezitten het keur-
merk van de Nederlandse bond van 
vogelliefhebbers, voor het diervrien-
delijk behandelen van haar vogels 
met in acht neming van de milieu-
eisen die tot heden van kracht zijn. 
Een hele eer om dit keurmerk van 
diervriendelijkheid te mogen voeren. 
Iedere vogelliefhebber is welkom 

om vogels te kopen, te verkopen, te 
ruilen of om rond te kijken en vra-
gen te stellen over vogels, voedsel 
en huisvesting. De entree bedraagt 
1 euro voor iedereen die komt kij-
ken of kopen. Met het entreebewijs 
maken bezoekers kans op een leu-
ke attentie. Verkoop van eigen vo-
gels is gratis, zowel voor leden als 
bezoekers. Aanwezig zijn diverse 
soorten vogels, zoals tropische vo-
gels, kanaries en kromsnavels. Ook 
diverse soorten voer, zoals zaden en 
zaadmengsels, en vogelkooien wor-
den te koop aangeboden. Voor in-
lichtingen: 06-10666878.

Heidi Bruin: “Mike Multi 
noemt mij zijn PA”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. In juli sprak deze 
krant met elastisch acrobate Dani-
elle Bubberman, nu is het de beurt 
aan de Aalsmeerse Heidi Bruin. Zij 
is onder andere de rechterhand van 
Mike (Multi) van der Laarse en doet 
veel vrijwilligerswerk.

Wie ben je?
“Nou, ik ben Pietje Puk! Hahaha!” 
De toon is gezet. Dit is een gezel-
lige dame. Tijdens het gesprek aan 
de knusse keukentafel worden twee 
grote glazen koude limonade inge-
schonken, daar het buiten broeierig 
warm is. Het interview gaat verder. 
“Nee, serieus, ik ben Heidi Bruin, 
vierenveertig jaar en ik woon samen 
met Frank. We hebben drie katten. 
Ik ben een kattenmens. Aangezien 
we bewust geen kinderen hebben 
gekregen, zie ik Binkie, Bowie en 
Tijger dan ook echt als mijn kindjes.” 
 
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben hier geboren en getogen. 
Geboren op de Oosteinderweg, 

toen van mijn negentiende tot mijn 
achtentwintigste in Amsterdam ge-
woond, daarna nog een paar jaar 
in Hoofddorp, maar gelukkig van-
af 2003 weer in mijn dorp. Wan-
neer ik tijdens mijn periode buiten 
Aalsmeer hier naartoe reed voor be-
zoek aan familie of vrienden, ging 
mijn hart altijd open als ik de af-
slag bij de brandweerkazerne nam. 
Aalsmeer is echt mijn thuis.” 
 
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Jazeker! Ik heb na mijn mavo 
(Wiekslag) en de meao diverse ad-
ministratieve banen gehad, maar 
werk nu alweer elf jaar bij Hortiflo-
wer, een bloemen en planten im- en 
exporteur aan de bloemenveiling, 
waar ik mij bezighoud met de ad-
ministratie en boekhouding. Ik ben 
gek op mijn werk en ga er ook vijf 
dagen in de week met veel plezier 
naartoe. Het is een gezellig bedrijf 
met leuke collega’s.” 
 
Wat zijn je hobby’s? 
“Ik doe veel vrijwilligerswerk. Ik ben, 
zoals hij zelf altijd zegt; de PA (Per-
sonal Assistant, red.) van Mike Mul-
ti. Ik assisteer bij de organisatie van 

Vuur & Licht. Hier ben ik verant-
woordelijk voor het aansturen van 
de catering van het VIP-feest bij de 
watertoren. Daar zit ik zelf samen 
met nog drie serveersters tevens in 
de bediening. Ontzettend leuk om 
te doen. Dan heb ik voor de aan-
komende Ferry Maat soulshow de 
gehele kaartverkoop in goede ba-
nen geleid. Het was in twee we-
ken uitverkocht, maar dat was een 
heel geregel. Dit jaar is op 8 okto-
ber het vijfjarig jubileum. Ook help 
ik mee met de op- en afbouw. Ach 
ik ben inzetbaar voor allerlei hand- 
en spandiensten voor, tijdens en na 
de avond. Uiteraard samen met nog 
meerdere vrijwilligers. Daarnaast 
ben ik medebeheerder op Facebook 
van de Stichting ‘Meer Armslag’ én 
ik ben bestuurslid/secretaris in de 
Mike Multi Foundation.” De Mike 
Multi Foundation heeft als doel het 
mogelijk maken en bevorderen van 
sport voor mensen met een licha-
melijke en/of verstandelijke beper-
king. Tevens is het doel het sport-
aanbod op dat terrein kwalitatief te 
verbeteren en op deze wijze meer 
aandacht te vragen voor de gehan-
dicaptensport. “Veel lokale bedrij-
ven weten ons reeds te vinden en 
er gebeuren prachtige dingen in de 
stichting. Met donaties en sponsor-
gelden kunnen we een boel moois 
bereiken.” Aldus de veelzijdige Heidi 
die zichtbaar trots vertelt over haar 
medewerking in de Foundation en 
de waardevolle vriendschap die zij 
al jaren heeft met Mike. “Naast het 
vele vrijwilligerswerk heb ik soms 
nog tijd om lekker op de bank film-
pjes te kijken, een lekker boek te le-
zen, met vriendinnen avondjes weg 
te gaan of gewoon thuis met vrien-
den lekker eten. Gezelligheid, daar 
houd ik van!”
 
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Het is zó vanzelfsprekend dat ik 
hier woon! Ik vind Aalsmeer een 

 De Schijnwerper op... heerlijk dorp om te wonen Tja, wat 
is er zo leuk aan… Er wordt veel 
georganiseerd en ik houd van het 
Dorpse karakter. Het is gewoon een 
gevoel. Mag ik dat zo antwoorden?” 
 
En wat zou je willen veranderen 
in het dorp?
“De vele regeltjes bij evenementen. 
Al die restricties. Daar word ik soms 
wel moe van. Hoe bedenk je nou dat 
er strobalen op de weg moeten bij 
een Pramenrace, een tocht op het 
water! We moeten uitkijken dat er 
straks niets meer georganiseerd 
wordt. Doodzonde dat ooit het bloe-
mencorso ophield. Dat hoorde toch 
gewoon bij Aalsmeer? Ik zou willen 
dat die regels wat minder konden.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
“De ergste ervaring die ik mijn le-
ven heb meegemaakt is de dood 
van mijn vader twintig jaar gele-
den. Ik was vierentwintig en de po-
litie kwam aan de deur van mijn 
werk. Ik dacht nog dat het iets te 
maken had met een akkefietje dat 
we hadden gehad destijds met een 
medewerker, maar ze kwamen mij 
vertellen dat mijn vader was over-
leden. Waaat?! Dat kon toch he-
lemaal niet? Het was altijd groot 
feest met hem. Hij vond altijd al-
les goed. Deed mee met feestjes. Ik 
was er kapot van. Het is een keer-
punt in mijn leven geweest. Ik werd 
in een klap volwassen en kijk sinds-
dien anders tegen dingen aan.” Om 
toch positief af te sluiten wil Heidi 
graag ook een fijne ervaring delen 
met de lezer: “Ik wil nog even bena-
drukken dat ik het vrijwilligerswerk 
ongelofelijk leuk vind om te doen. 
Dat ik het mág doen. Dat Mike mij 
die kans geeft. Ik haal er ontzettend 
veel voldoening uit en vind het su-
pergaaf wat er allemaal omheen ge-
beurt. De samenwerking is top en ik 
hoop dat dit nog heel lang zo blijft.”
 
Heidi Bruin houdt voor alle organi-
satie en stichtingen de Facebook-
pagina’s en sommige websites up-
to-date. Het zou leuk zijn om eens 
een kijkje te nemen bij www.ferry-
maatinaalsmeer.nl www.mikemulti-
foundation.nl, www.vuurenlichtop-
hetwater.nl, www.meerarmslag.nl, 
of de pagina’s te liken op Facebook. 
U weet nu hoeveel tijd en energie 
daarin wordt gestoken door de Per-
sonal Assistant van meneer van der 
Laarse. 
Door Miranda Gommans

Water. De grote verlichte Aalsmeer-
se leeuw op het dek is het uithang-
bord van het evenement geworden. 
Eibert: “De Quo Vadis gaat van eige-
naar veranderen en daarom is een 
andere boot nodig voor de verlich-
te leeuw. Vorig jaar hebben we de 
leeuw nog opgeknapt en ik hoop 
dat hij een mooie nieuwe plek zal 
krijgen.“ Die plek is gevonden. Het 
jacht van Patrick de Groot zal dit jaar 
voorop varen van de stoet verlichte 
boten, met de verlichte leeuw op het 
dek. Patrick is de baas van Padaco 
Automatisering. Dit jonge bedrijf is 
gevestigd in de Studio’s Aalsmeer: 
“Wij zijn vanuit Amstelveen naar 
Aalsmeer gekomen en hebben er 
met ons gezin tot voor kort ook ge-
woond. We wonen nu in Uithoorn, 
maar gaan terug naar Aalsmeer zo-
dra onze drie kleine kinderen wat 
groter zijn en kunnen zwemmen. 
Wij zijn verliefd geworden op de ei-
landjes in de Plassen en de prach-

tige natuur. We willen dan aan het 
water gaan wonen.” Het plan is om 
het bedrijf dat gespecialiseerd is in 
grootschalige tijdelijke internet en 
wifi oplossingen, vanuit Aalsmeer 
uit te bouwen: “Consumenten en za-
kelijke gebruikers verwachten van-
daag de dag dat wifi-netwerken 
overal beschikbaar zijn, op congres-
sen en tijdens evenementen bijvoor-
beeld. We hebben vorig jaar de mo-
biele wifi voor de organisatie van de 
Tour de France bij de start in Utrecht 
geleverd. Maar we regelen ook voor 
het COA op diverse opvangloca-
ties mobiel internet voor vluchte-
lingen.” Het bedrijf en eigenaar Pa-
trick de Groot voelen zich thuis in 
Aalsmeer. De beslissing om zijn boot 
beschikbaar te stellen voor de ver-
lichte leeuw was dan ook snel geno-
men: “Het is een mooi evenement en 
als je elkaar kunt helpen, doen we 
dat graag. Zo simpel is dat eigenlijk. 
Het is mooi dat Aalsmeer zo’n eve-
nement heeft. Daar kunnen andere 
gemeenten nog een puntje aan zui-
gen. Het past goed bij Aalsmeer en 
de mensen. Het bevalt ons hier pri-
ma.” De organisatoren van het eve-
nement zijn blij met Padaco als nieu-
we sponsor: “Daar kunnen we in de 
toekomst nog veel plezier van heb-
ben. Patrick is van harte welkom en 
het is fijn om zo’n Aalsmeers bedrijf 
aan boord te hebben.”

Voor een nog veiligere Pramenrace
SPIE weegavond woensdag!
Aalsmeer - Ook dit jaar wordt er 
een weegavond door de weeg en 
meet commissie van SPIE georga-
niseerd. Gedelegeerd chef weeg-
meester Jochem verteld hierover. 
Op woensdag 31 augustus in de 
vroege avond, vanaf 19.00 uur, wor-
den ongeveer elf tot dertien pra-
men of bokken verwacht bij de hijs-
kraan van Jachthaven Drijfhuis aan 
de Uiterweg 27. Je wordt opgeroe-
pen door SPIE of je meldt je vrijwil-
lig aan via een mailtje of Facebook, 
dat heeft de commissie het liefst. 
Zodra je binnenkomt ontvang je een 
formulier met de basis vragen over 
je praam en penta. Dit formulier le-
ver je in enkelfout in en wordt door 
Rody voorzien van een cijfer. Dit cij-
fer is oplopend bij binnenkomst. 
Wie het eerst komt heeft dus een 
laag cijfer, andere een hoger. Zo-
dra jouw betreffende cijfer wordt 
omgeroepen verwacht de commis-
sie dat je de praam of bok onmid-
dellijk ter keuring aanbied aan SPIE. 
Het gordijn gaat dicht en de techni-
sche commissie gaan met geheime 
apparaten aan de gang. Alles wordt 
beoordeeld. Gewicht, lengte, zeeg, 
breedte, hoogte, dikte, verfdikte en 
natuurlijk of er een potentieel ge-
vaar is voor het milieu. Zit er in het 
hout voedingsbronnen voor blauw-
alg of ander ongedierte? Is het alu-
minium wel volgens de Europese 
richtlijnen gewonnen? Recente cer-
tificaten kunnen aan Roy overhan-
digd worden en komen bij het keu-
ringsrapport. 
Het laten wegen en keuren van 
je vaartuig is een eerste (eigen-
lijk tweede, vorig jaar was de eer-
ste) start van een nog veilige-
re Pramenrace. SPIE wil graag we-

ten wat de stand van zaken is van 
het Aalsmeers erfgoed. Ze heet niet 
voor niets Stichting Pramenrace 
In Ere. Natuurlijk is iedereen wel-
kom om te kijken en te zien hoe de-
ze happening in zijn werk gaan. Er 
is een ‘natje’ te verkrijgen bij Erna 
aan de kraam, het droogje mag je 
zelf meenemen en uitdelen. Het is 
onmogelijk om alle 170 deelnemers 
van de Pramenrace in een keer te 
beoordelen, daarom is dit een jaar-
lijks terugkerend gebeuren, ieder-
een komt de komende jaren aan de 
beurt. Als je vorig jaar al bent ge-
weest en er is veel aan het vaartuig 
aangepast dan dien je opnieuw je 
keuringsrapport te vernieuwen, an-
ders niet. Het belooft een gezellige 
weegavond te worden woensdag 
31 augustus vanaf 19.00 uur bij het 
Drijfhuis! 

Braderie en sporten
Andere activiteiten rond de Pra-
menrace om in de agenda te no-
teren: Donderdag 1 september op-
maak Praambode (laatste mogelijk-
heid om verhaal met foto in te le-
veren), zaterdag 3 september SPIE 
op de braderie, zondag 4 septem-
ber proefvaart Pramenrace, maan-
dag 5 september sportavond in 
feesttent op het Praamplein, vrij-
dag 9 september palaver in kanti-
ne FC Aalsmeer, zaterdag 10 sep-
tember pramenontbijt bij jachtha-
ven ‘t Drijfhuis, 12.30 uur start Pra-
menrace bij de Pontweg, vanaf 17.00 
uur prijsuitreiking in de feesttent 
op het Praamplein. Zondag 11 sep-
tember schoonmaakrondje langs de 
route. Kijk voor meer informatie op 
de website van de Aalsmeerse Pra-
menrace. 

Diertjes
Aalsmeer - Vorig jaar rond deze 
tijd kwamen twee poezenbeesten 
ons gezin versterken. Kater Gizmo 
en poes Tinky. Helaas heeft poes de 
leeftijd van 1 jaar niet weten te be-
reiken. Op 10 april (mijn verjaardag 
notabene) is ze aangereden en was 
haar lijfje vanaf haar middel ver-
lamd. We hebben haar in die nacht 
in moeten laten slapen. Zo ontzet-
tend zielig was dat. Nog maar een 
paar maandjes bij ons, maar toch al 
enorm gehecht aan zo’n beestje. Ze 
was ook de stoerste van de twee en 
dat is haar waarschijnlijk fataal ge-
worden. Gizmo is niet zo’n held. Hij 
kijkt liever de kat uit de boom. Hihi, 
een kater die een kat uit de boom 
kijkt.. Gizzie, zoals wij hem liefko-
zend noemen, is een lieve sukkel. 
Hij laat zich graag aaien, wil niet op-
getild worden en al zéker niet op 

M iranda’s
omentenm schoot, maar hij maakt nooit ruzie, 

vlucht als er een andere kat in zijn 
eigen tuin komt en maakt nauwe-
lijks geluid. Miauwen? Hij weet niet 
eens hoe dat moet! Toch kwam er 
afgelopen week een onprettig ge-
luidje uit hem. Hoesten, proesten, 
niezen en kuchen. Giz is verkou-
den. We haalden hem na de va-
kantie op uit kattenhotel Tante Bet-
je, waar hij wederom (in het voor-
jaar ook al) met liefde verzorgd is en 
waar het een waar kattenparadijs is. 
Niets aan te doen zo’n verkoudheid-
je. Kan gebeuren. De verzorgers 
hadden hem een week daarvoor al 
een ontstekingsremmertje gegeven, 
maar dat bleek helaas niet afdoen-
de. Ik was bang dat katten- of nies-
ziekte de oorzaak was van zijn ge-
proest en benauwdheid, maar ge-
lukkig heeft de dierendokter ge-
constateerd dat het om een ordi-
nair griepje ging. Hij knapt ziender-
ogen op. Gelukkig maar. Nu hij zich 
een stuk beter voelt, kroelt ie met 
ons als nooit tevoren. Hij sprong van 
de week zelfs even op schoot! Daar 
schrok hij zelf van, want dat heeft 
niet lang geduurd, maar het lijkt wel 
of hij ons dankbaar is. Het is een lie-
ve kat. 

Gedragsverandering komt wel va-
ker voor bij dieren die niet zo lek-
ker in hun vel zitten. Kijk nu naar 
de aanval van de honden op een 
klein jongetje in Drenthe. Het fijne 
weet ik er niet van, maar in een on-
bewaakt moment hebben de die-
ren aangevallen, om wat voor reden 
dan ook. Vreselijk. Wij hebben voor-
dat onze zoon werd geboren ook 
een Rottweiler gehad. Ontzettend 
lief dier. Toen er echter gezinsuit-
breiding was gekomen veranderde 
haar karakter dusdanig dat ik haar 
niet meer 100% vertrouwde. En dat 
is met een baby in de buurt en met 
zo’n sterke hond een onveilige situ-
atie. Met pijn in ons hart hebben we 
haar weggebracht naar lieve men-
sen die haar nog een heel fijn leven 
hebben gegeven. Jaren later kwam 
ze nog één keer bij ons op visite. Ze 
wist nog precies wie ik was. Zo blij 
om me te zien. Ook zo’n lief dier. 
Omdat het opvoeden van een hond 
in mijn ogen ‘mislukt’ is, komt er 
ook nooit meer een hond in het ge-
zin. Tegenover de Rottweiler, die in-
middels al een paar jaar in de hon-
denhemel is, kan ik dat gewoonweg 
niet maken. We houden het bij onze 
snotterende Gizmo. Word maar snel 

beter jochie, dan kan je achter de 
muggen aan in de tuin. Dat is hard 
nodig. Wat een zwermen zeg. Niet 
normaal. Als er één dier is waar ik 
echt een hekel aan heb is dat wel 
de mug. Opzouten met jullie irritan-
te gezoem en geprik! 
Miranda Gommans Eerste activiteit tijdens feestweek 

Kerkelijke viering in tent
Aalsmeer - Net zoals de Feest-
week een traditie is, zo is ook de ker-
kelijke viering voorafgaand aan de 
Feestweek niet meer weg te denken 
uit het dorp. Zondag 4 september 
zal de tent op het Praamplein voor 
de eerste maal die week vol stro-
men. Nieuw is dat zich met de Le-
vend Evangelie Gemeente een vijf-
de kerk heeft aangediend bij het or-
ganiseren van de dienst. Het thema 
van de dienst is ‘Know Heart Fee-
lings’. Andere deelnemende kerken 
zijn de Lijnbaankerk, de Aalsmeer-
se CAMA Gemeente, de Dorpskerk 
en de Oosterkerk. Afgevaardigden 
van deze vijf kerken zijn al geruime 
tijd bezig om alles op de rit te krijgen. 
Voor de dienst, die zo ongeveer an-
derhalf uur zal duren, is bergen werk 

verzet. Vanaf januari wordt er al ge-
werkt aan de invulling en voorberei-
ding van deze viering. Diverse com-
missies met elk een eigen taak zor-
gen dat alles soepel verloopt en dat 
er aan alles gedacht wordt. Met mu-
ziek, een kindermoment, een ver-
telling, een filmpje en verschillende 
verrassingselementen zal de dienst 
onvergetelijk worden. Na afloop is 
er volop tijd voor koffie, koek en na-
praten. De organisatie hoopt naast 
de trouwe kerkgangers ook mensen 
te verwelkomen die niet zo snel een 
kerk binnen stappen. Het losse en 
feestelijke karakter van de tent zou 
elke denkbare drempel moeten weg-
werken. De tentdienst begint zondag 
4 september om 10.00 uur. Geadvi-
seerd wordt op de fiets te komen.
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CORSETTERIE • LINGERIE • TRICOTAGE • BADKLEDING

Speciaalzaak
maandag gesloten
di. t/m vr. 9.30-17.30 uur
zaterdag 9.30-16.00 uur
Voldoende gratis 
parkeerplaatsen

Schans 1 Uithoorn
0297-564106

facebook.com/

LET OP! SLECHTS
DRIE DAGEN

25, 26, en 27
AUGUSTUS

10:00 - 16:30 uur

Ophelialaan 160,

schuin tegenover de

C 1000 of Apotheek

dinsdag

Direct contant 
uitbetaald tegen 

de beste prijs

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

NIEUW IN
AALSMEER!
DINSDAGS OM DE WEEK

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

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

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

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

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

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

Ophelialaan 160,

schuin tegenover de

C 1000 of Apotheek

dinsdag

Direct contant 
uitbetaald tegen 

de beste prijs

Uw goud is geld waard! goudinkoopbus.nl

GOUD INKOOP BUS

WWW.GOUDINKOOPBUS.NL

NIEUW IN
AALSMEER!
DINSDAGS OM DE WEEK

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

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

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

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

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

DINSDAGS 
OM DE WEEK30

AUGUSTUS

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

NAJAARS
KORTING!

NU AL VROEGBOEK

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4-6 personen 
Type : Boerderij-bungalow 
Ligging : op 1100 m2 eigen
  bosperceel in een
  recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

Te koop:
Kinderfi ets 7 a 8 jr opoe model 
i.g.st. 35,-. een maatje groter 
35,-. en een kleine damesfi ets 
50,-. Tel. 0297-323026
Te koop:
Speelgoedkasteel houtpot-
wagen 10,- roze quat met accu 
50,-. Rotan schommelstoel 50,-. 
Grote doos lego minecraft 60,-.
Tel. 0297-324877
Gevraagd:
Een klusjesman voor kleine 
dingen binnen/buiten. Tijd/geld 
n.o.t.k. Tel. 0297-327898
Te koop:
Kunststof douch stoel/postoel 
vraagprijs 100,-. Droogkap 
i.g.st. 10,-. Tel. 06-28273331
Te koop:
Baby speeltrapese + vast kleed 
in opbergtas, zwarte luiertas, 
onbekleede smeetijzeren wieg 
+ hemelstang, kinderstoel 
verkleiner. Alles i.g.st. en t.e.a.b.
Tel. 0297-323485
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes en 
speldjesalbums, speldjes van 
sportverenigingen uit onze 
regio, verpleging, etc. 
Tel. 06-83628399
Te koop:
Centaur of Fly-tour, compleet 
€400,- p.st. Tel. 0297-322211
Gevraagd:
Gooi uw oude ansichtkaarten 
niet weg haal ze graag bij u op. 
Tel. 0297-321868
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs 
voor oude ansichtkaarten en 
foto’s van voor 1960, ook hele 
verzamelingen. 
Tel. 06-15451873

Te koop:
Jonge cavia’s . Twee en drie 
kleur. €10,-. Tel. 06-23230733

Te koop:
Zwitserland autobhan vignet 
€17,50. Tel. 06-27253515

Aangeboden:
Aangeboden zwitserland vignet 
€17,50. Tel. 0297-562990

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Motoren van 
boten gestolen

Kudelstaart - Tussen tien over vier 
en kwart over vier in de ochtend van 
woensdag 17 augustus zijn twee 
buitenboordmotoren gestolen van-
af boten in een jachthaven aan de 
Kudelstaartseweg. Op camera’s van 
het bedrijf is te zien dat drie schim-
men de verkoophaven inlopen. De 
beelden gaan nader bekeken wor-
den door de politie. Ontvreemd zijn 
twee kortstaart buitenboordmoto-

Tweetal steelt 
veel cosmetica

Aalsmeer - Op zaterdag 20 augus-
tus hebben twee mannen een gro-
te hoeveelheid cosmeticaproducten 
gestolen uit een winkel in de Op-
helialaan. De diefstal heeft tussen 
half twee en tien over half twee in 
de middag plaatsgevonden. Op ca-
mera’s van de winkel, die een aan-
tal malen per dag bekeken wor-
den, is te zien dat twee mannen on-
der andere scheermesjes, gezichts-
reinigers en opzet-tandenborstels 
in hun rugzakken laden. De beel-
den zijn overhandigd aan de politie. 

Vanavond vergadering!
Aalsmeer - Geen terrasje met een 
verkoelend drankje voor de heren 
en dames politici vanavond, don-
derdag 25 augustus. Hen wacht net 
als het college van burgemeester 
en wethouders een extra gezamen-
lijke vergadering van de commis-
sies Ruimte en Economie en Maat-
schappij en Bestuur. De vergadering 
begint om 20.00 uur, is openbaar en 
is in of de raadzaal of de raadskel-
der. 
Gesproken gaat worden over de 
vastgoedvisie, het uitvoeringsplan 
hiervoor en het huur- en subsidie-
beleid voor het maatschappelijk 
vastgoed in Aalsmeer. Verder komt 
de economische agenda 2016-2020 
‘Samen ondernemen in Aalsmeer’ 

aan de orde, evenals de agenda re-
creatie en toerisme. Met het be-
leidsplan Schuldhulpverlening en 
het vragenkwartier wordt de ver-
gadering volgens planning rond 
23.00 uur afgesloten. Voorzitter de-
ze avond is Robert van Rijn, fractie-
voorzitter van de VVD. 

Raadsvergadering
Een week later treffen de raadsle-
den en het college elkaar weer voor 
de maandelijkse raadsvergadering. 
Deze vindt op donderdag 1 septem-
ber vanaf 20.00 uur plaats in het ge-
meentehuis. Een definitief besluit 
wordt dan genomen over alle in de 
commissievergadering behandelde 
(bovenstaande) onderwerpen.

Er loopt een onderzoek. De dieven 
zijn twee mannen van Zuideurope-
se afkomst met een lichtbruin getin-
te huid, kort donker haar, ongeveer 
1.65 meter lang en tussen de 30 
en 40 jaar oud. Een van hen droeg 
een zwarte blouse en liep op zwarte 
gympen met witte strepen. De an-
der had een bril op. Ook in Uithoorn 
zijn cosmeticadieven actief ge-
weest. Bij een parfumerie in Zijdel-
waard wist een negroïde man tien 
flessen Chanel parfum ongezien in 
zijn boodschappentas op wieltjes te 
laten. Mogelijk zijn er getuigen van 
de diefstal uit de winkel in de Op-
helialaan, zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844.

ren. De een is van het merk Suzu-
ki 4F, is grijs van kleur en het serie-
nummer eindigt om 380. De andere 
motor is van het merk Mercury 5M, 
is zwart van kleur en het serienum-
mer eindigt op 535. Er loopt een on-
derzoek.

Dag van je Leven zoekt 
verkoeling op het water
Aalsmeer - Op één van de warmste 
zomerdagen nam Stichting Dag van 
je Leven afgelopen dinsdag 23 au-
gustus vijftig mensen met een ver-
standelijke beperking en hun bege-
leiding mee het water op. Ze lieten 
Het Partyschip vanuit Leimuiden uit-
varen voor een paar gezellige uur-
tjes op de Westeinderplassen. De 
gasten van de Ons Tweede Thuis-
voorzieningen Hortensialaan, De 
Spil, Westwijk en Admiraal de Ruy-
terlaan Uithoorn werden in de och-
tend ontvangen met koffie, thee en 
een gebakje. Kapitein Sander en be-
stuursleden van Stichting Dag van 
je Leven zorgden ervoor dat ze aan 
niks ontbrak deze dag. Nadat ieder-
een goed was ingesmeerd tegen het 
verbranden vertrok de boot richting 
de Westeinderplassen. Eigenaar Ad 
Koens, die een paar jaar geleden 
uitgeroepen is tot supervriend van 
de Stichting, had een mooi rond-
je varen in gedachten. “Eerst gaan 

we via de Ringvaart naar de drijven-
de tuin en daarna naar ons partyei-
land in de Poel waar we wat spelle-
tjes doen.” Dag van je Leven-voor-
zitter Rob Langelaan was heel blij 
dat deze dag mogelijk was. “Door 
de bezuinigingen in de zorg is het 
voor de voorzieningen lastiger om 
een dag op pad te gaan. We vin-
den het fijn dat we dankzij de dona-
tie van Jachthaven Persoon, die on-
langs het 30-jarig jubileum vierde, 
een groep een paar uurtjes moch-
ten verwennen.” 

Ontspannen op het water
Het idee voor de vaardag was ont-
staan na de jaarlijkse botendag. “De 
botendag is altijd een groot succes, 
maar omdat we afhankelijk zijn van 
particuliere booteigenaren kunnen 
niet alle Ons Tweede Thuis-cliënten 
ieder jaar meevaren. En we gunnen 
iedereen een paar ontspannen uur-
tjes op het water.” 

Zaterdag proefles: Geef je 
creativiteit ruim baan
Uithoorn - Als je schildert sluipen 
er heel snel gewoontes in, en dat 
is ook goed, zonder ervaring kom 
je niet verder. Toch zijn er ook ge-
woontes die je creativiteit te veel 
begrenzen, zonder dat je het in de 
gaten hebt. Lievelingskleuren, altijd 
dezelfde soort opzet, je kiest voor de 
bekende weg. En dat is dood in de 
pot voor je creativiteit! Joke Zonne-
veld vertelt je er meer over in haar 
Webinar ‘Geef je Creativiteit Ruim 
Baan’ (eenvoudig te volgen live on-
line lezing). Na afloop ontvang je 
een gratis E-book (PDF) cadeau: 
“Kom uit je schilders-comfort-zone. 
Zelf uitproberen is nog leuker”, al-
dus Zonneveld. Op zaterdag 27 au-
gustus van 13.30 tot 16.30 uur geeft 
zij een proefles in Atelier De Rode 

Draad, Prinses Margrietlaan 86 te 
Uithoorn om de tips uit het E-book 
uit te proberen. Kosten 10 euro, 
maximaal elf deelnemers. Opgeven 
voor het webinar en de proefles via 
www.spelendschilderen.nl/proefles-
geef-je-creativiteit-ruim-baan.html.

Cursussen
De herfstcursussen ‘Kom uit je 
schilders-comfort-zone’ beginnen 
in de eerste weken van september. 
Joke Zonneveld geeft les aan kinde-
ren van 5 tot en met 8 jaar op don-
derdagmiddag van 15.45 tot 17.00 
uur. Cursus Informatie: www.spe-
lendschilderen.nl bij ‘cursus’. Het 
atelier is te huur in deeltijd. Informa-
tie: paint@jokezonneveld.nl of bel 
020-6418680.
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Met IVN het Sloterpark in
Amstelland - Als je soms wan-
hoopt om de omvang van het be-
slag dat mensen op hun natuurlij-
ke omgeving leggen, ga dan zo snel 
mogelijk naar het Sloterpark in Am-
sterdam-Osdorp. Daar ligt dankzij 
een gezonde verwaarlozing van een 
deel van het park ten westen van 
de plas een gebied, dat nu al weer 
meer dan 40 jaar een echte heem-
tuin genoemd mag worden met ge-
noeg verschillende biotoopjes en 
enthousiaste vrijwilligers om heel 

blij van te worden. Gidsen van het 
IVN Amstelveen nemen belangstel-
lenden mee de tuin in en laten haar 
schatten zien. 
Zondag 28 augustus om 10.00 uur 
staan de vrijwilligers klaar ter hoog-
te van de Allendelaan 4. Parkeren 
kan bij het Sloterpark zwembad of 
bijvoorbeeld in de wijk in de omge-
ving van het Confuciusplein. Vanaf 
daar is het een paar minuten lopen 
naar het NME-centrum bij de heem-
tuin. Voor meer info: 06-25083910.

Humanitas zoekt 
vrijwilligers

Aalsmeer - Humanitas werkt sa-
men met gemeente Aalsmeer om in-
woners te helpen hun zaken weer op 
orde te krijgen. Humanitas Thuisad-
ministratie ondersteunt in Aalsmeer 
mensen die door omstandigheden 

Campagne gemeente en VVN
Scholen beginnen weer!
Aalsmeer - Maandag 29 augustus 
beginnen de scholen weer. Veel kin-
deren gaan voor het eerst sinds lan-
ge tijd weer lopend of op de fiets 
naar school. Dat is even wennen, 
voor de kinderen én voor alle an-
dere weggebruikers. Het is dus voor 
iedereen zaak extra alert te zijn. Om 
iedereen op de weer toenemen-
de verkeersdrukte te wijzen voeren 
de gemeente, VVN en de Stadsre-
gio Amsterdam jaarlijks de campag-
ne ‘De scholen zijn weer begonnen’. 
Vanaf maandag hangen op diverse 
locaties spandoeken die de weg-
gebruikers er op attenderen dat de 
scholen weer zijn begonnen. 
Kinderen zijn minder kwetsbaar, als 
zij weten hoe zij zich in het verkeer 
moeten gedragen. Laat uw kind 
daarom zo veel mogelijk ervaring 
opdoen en pak voor korte afstan-
den altijd de fiets. Laat hem of haar 
daarnaast - zodra het kan - zelfstan-
dig naar school fietsen. 
Voor een goede voorbereiding heeft 
VVN vijf tips opgesteld om vei-
lig naar school te fietsen: Kies een 
veilige route. Zorg ervoor dat dit de 
vaste route wordt. Het is niet van-
zelfsprekend dat dit ook de kortste 
route is. Oefen de route vooraf met 
je kind. Op zoek naar een rustig mo-
ment? Fiets de route eerst op zon-
dag. Over het algemeen is het dan 
minder druk op de weg. Zorg ervoor 
dat de bagage veilig meegenomen 
kan worden
Dat wil zeggen in een rugzak of in 
een fietstas achterop. Waarschuw 
je kind nooit met drie of meer naast 
elkaar fietsen. Ook al is het nog zo 

gezellig, dit levert onnodige gevaren 
op. Geef zelf altijd het goede voor-
beeld. Zorg altijd voor een veilige 
fiets. Werken de remmen goed en 
doet de verlichting het nog? Check 
de fiets van je kind aan de hand 
van de Checklist fietscontrole (deze 
checklist is te vinden op www.vvn.
nl). De gemeente, Veilig Verkeer Ne-
derland en de Stadsregio Amster-
dam wensen alle ouders en kinde-
ren van Nederland een veilige start 
van het nieuwe schooljaar!

Controles bij scholen
Voor een goede start van het school-
jaar gaat het team Handhaving 
Openbare Ruimte Aalsmeer (team 
HOR) van de gemeente in samen-
werking met de wijkagenten van de 
politie verkeerscontroles bij scholen 
uitvoeren. Bij regelmatige contro-
les hebben de politieagenten en de 
handhavers geconstateerd, dat er 
gevaarlijke verkeerssituaties voor-
komen rondom de scholen. De ac-
ties rondom scholen, waarbij wordt 
gelet op verkeershinder zullen in de 
periode van 29 augustus tot en met 
9 september worden gehouden. De 
handhavers en politie zullen, indien 
noodzakelijk, verbaliserend optre-
den. Er gaat gelet worden op dub-
bel parkeren, parkeren bij een stop-
verbod of op het trottoir. Stilstaan op 
de rijweg, waardoor verkeershinder 
ontstaat, parkeren buiten de vak-
ken in een woonerf en rijden tegen 
de verplichte rijrichting in. Voor vra-
gen kan contact opgenomen wor-
den met team HOR van de gemeen-
te via 0297-387575.

Mindfulness: Bewuster 
in het leven staan
Aalsmeer - In september start 
weer een Mindfulness training in 
Aalsmeer Oost. Wat kan een trai-
ning mindfulness leren? Joke van 
der Zwaan, mindfulness trainer en 
oprichter van Wings & Footprints 
heeft al lang ervaring met Zen me-
ditatie en yoga en het begeleiden 
van groepen op dit gebied. Mindful-
ness kwam later op haar pad. Joke: 
“Nadat ik zelf de achtweekse trai-
ning Mindfulness had gevolgd, er-
vaarde ik dat als een waardevol-
le aanvulling. Ik kon het al geleer-
de beter in praktijk brengen en het 
was alsof er een puzzelstukje pre-
cies op zijn plaats viel. Mindfulness 
geeft mij handvatten om stapje voor 
stapje beter om te leren gaan met 
stresssituaties en andere ongemak-
ken die nu eenmaal onvermijdelijk 
op ons levenspad komen. Het maakt 
mij een steeds vrijer mens, doordat 
ik bewustere keuzes leer maken. 
Dat is wat ik iedereen gun en wat ik 
graag door wil geven.”

Joke ontmoette Marianne Busker-
molen, oprichter van TCO en al meer 
dan 30 jaar werkzaam als psychoso-
matisch therapeut. Het klikte direct. 
Het lag dus voor de hand dat deze 
mindfulnesstraining in haar mooie 
ruimte in TCO gegeven zou wor-
den. Marianne draagt haar steentje 
bij in de training door haar exper-
tise op gebied van stresshantering 
als therapeut in te brengen. Mari-
anne: “Een achtweekse mindfulness 
training is een krachtige methode 
gebleken om minder snel in oude 
patronen terug te vallen en kan als 
aanvulling op de therapie voor mijn 
cliënten erg goed helpen. Het is na-
tuurlijk geen wondermiddel en het 
vergt tijd, oefening en inzet om an-
ders met onze vaak zeer hardnek-
kige (oude) patronen om te leren 

gaan. Toch zijn er wel degelijk posi-
tieve resultaten te boeken, ook al na 
acht weken. Dat is tevens al veelvul-
dig aangetoond door wetenschap-
pelijk onderzoek. En het heeft ze-
ker ook een preventieve werking. Je 
hoeft dan ook geen klachten te heb-
ben om toch de vruchten te kunnen 
plukken van een training Mindul-
ness.” 

Training LevensKunst in TCO
Marianne gaat verder: “Ik ben heel 
blij dat TCO nog een andere mooie 
training kan aanbieden onder de 
bezielende leiding van Lidwien van 
Wissen, internationaal gecertifi-
ceerd NLP-trainer en coach, en be-
geleider en opleider in Systemisch 
Werk (familie- en organisatieopstel-
lingen). Mijn ervaring is dat een op-
stelling meer inzicht kan geven in 
hoe wij vast zitten in patronen die 
wellicht ooit helpend waren maar 
ons in wezen afhouden van ons ei-
gen levenspad. Ik zie bij onze deel-
nemers dat het helpt weer te gaan 
leven in plaats van overleven.” In-
fo over het werk van Lidwien: www.
in-stappen.nl; info over de training: 
www.tco-aalsmeer.nl ). Start trai-
ning LevensKunst 23 en 24 septem-
ber, totaal 4 hele dagen en 1 avond. 
Aanmelden: info@tco-aalsmeer.nl 
Start Mindfulnesstraining: Acht 
donderdagavonden vanaf 8 sep-
tember of acht dinsdagochtenden 
vanaf 13 september (bij voldoende 
aanmeldingen). Info en aanmelden 
(uitsluitend via e-mail in verband 
met vakanties): info@wingsand-
footprints.nl, info@tco-aalsmeer.nl, 
www.wingsandfootprints.nl of www.
tco-aalsmeer.nl. Nog meer info en 
op de hoogte blijven van het TCO-
programma kan via de nieuwsbrief 
waarop belangstellenden zich gratis 
kunnen abonneren via de website. 

Energieloket woensdagmiddag open

Nu ideaal moment voor 
energiebesparing
Aalsmeer - Iedereen hoopt natuur-
lijk op een lange heerlijke nazomer 
en de gedachte aan koude dagen 
wordt graag nog even verdrongen. 
Maar om de kou ook echt buiten te 
kunnen houden is het juist nu slim 
om na te denken over woningisola-
tie of een betrouwbare en veel zui-
nigere verwarming. Een bezoek aan 
het Energieloket van Sienergie en 
gemeente Aalsmeer is dan zeker de 
moeite waard. 
Vanaf 31 augustus kunnen belang-
stellenden weer elke woensdagmid-
dag van 15.00 tot 18.00 uur koste-
loos en vrijblijvend aanschuiven bij 
de onafhankelijke energieadviseur 
die samen met u kan nagaan wel-
ke maatregelen voor u de meest 
verantwoord zijn. Het Energieloket 
is gehuisvest in het Boekhuis in de 
Zijdstraat 12. 

Energie besparen loont
Meer woongenot, minder energie-
kosten, een beter milieu: wie wil dat 
nou niet! Bent u woningeigenaar? 
Of VVE? Isoleren is een slimme in-
vestering die u op termijn dubbel 
en dik terugverdient. In 2016 komt 
u nog in aanmerking voor het lage 
BTW tarief van 6% op de arbeids-
kosten voor het nemen van energie-
besparende maatregelen, zoals het 
aanbrengen van dakisolatie, geve-
lisolatie of vloerisolatie. De woning 
moet dan wel ouder zijn dan twee 
jaar. Als u uw spaargeld niet kunt of 
wilt inzetten dan is een lening met 

lage rente uit het Nationaal Energie-
bespaarfonds van de Nederlandse 
overheid een oplossing. Sinds kort 
is die lening ook beschikbaar voor 
VVE’s. 

Sienergie ontzorgt
Vele woningeigenaren, individueel 
of binnen een Vereniging van Ei-
genaren, beginnen er niet aan om-
dat ze niet weten waar ze goed aan 
doen en al die rompslomp schuwen. 
Sienergie kan u ontzorgen, zonder 
commercieel belang. Sienergie ad-
viseert de meest geschikte ener-
giebesparende maatregelen, rekent 
kosten en besparingen uit, zoekt 
voor u uit of er nog subsidiemoge-
lijkheden zijn, wijst u de weg in het 
woud van aanbieder, beoordeelt uw 
offertes en ondersteunt u bij het 
aanvragen van een lening of subsi-
die. Zodat u een verantwoorde keu-
ze kunt maken en de winter tege-
moet kunt gaan in een geriefelijke, 
energiezuinige en milieuvriendelij-
ke woning. 
Vraagt u zich weleens af of zonne-
panelen iets zijn voor u? Ook hier-
over kan Sienergie u - woningei-
genaar of VVE - voorzien van des-
kundig advies en het gehele traject 
voor u begeleiden. Overigens heeft 
Woningstichting Eigen Haard voor 
huurders een aantrekkelijke rege-
ling voor zonnepanelen via Huur de 
Zon. Wilt u weten of dit voor u een 
interessante optie is? Kom dan naar 
het Energieloket. 

Roy Baarse, nieuwe generatie 
met adoratie voor DKW 1000S

Aalsmeer - Aan de muur van auto-
bedrijf Baarse prijkt een foto waarop 
een 2 jarig blond parmantig kijkend 
jongetje in een mini racepakje op de 
motorkap van een raceauto van zijn 
vader is te zien. Inmiddels is het 2 
jarige jongetje 22 jaar. Het mag dui-

delijk zijn Roy Baarse is opgegroeid 
tussen de auto’s. “Joh, die benzine-
dampen heb ik vanaf mijn geboor-
te ingeademd”, lacht hij. Een over-
tuigend gevalletje van liefde voor 
auto’s dat met de paplepel is inge-
goten. “Ik ging altijd met mijn vader 
mee, die een liefhebber was van ra-
cen op de baan. Als 2 jarige ban-
jerde ik al in de paddock rond.” In 
de showroom van het bedrijf staat 
tussen al het blinkende moois de 
crèmekleurige DKW 1000S, afge-
leverd op 13 mei 1961 met 32 kilo-
meter op de teller. De DKW kwam 
rond 1985 in het bezit van de fami-
lie Baarse. Het merk DKW betekent 
veel voor de familie. Opa Baarse was 
al dol op dit merk auto’s . “Het is on-
ze familie auto.” Dat blijkt wel uit de 
verhalen die over tafel komen. In 
1990 wordt er in de auto getrouwd, 

de foto’s tonen een gelukkig paar in 
een bloedmooie auto, prachtig ver-
sierd. De herinneringen aan die dag 
liggen nog in de kofferbak. Een paar 
gedroogde bloemen uit het trouw-
boeket, een nog dicht pakje siga-
retten. Ook was de DKW in 1991 te 
zien in de corso parade, viel daar in 
de prijzen met een arrangement van 
Gré Oor. Nog steeds wordt er in de 
DKW 1000S gereden, die er uitziet 
als een prachtige diva.

Gebouwen
Naast auto’s was Roy als kind ook 
zeer geïnteresseerd in gebouwen. 
Daarom ging hij na de middelbare 
school HBO Bouwkunde studeren, 
maar al na een half jaar wist hij: “Dat 
gaat ‘m niet worden. Al die regeltjes 
dat is niets voor mij.” Hij stapt over 
naar een andere studie omdat hij er 
voor kiest - net als zijn vader - het 
autovak in te gaan. Drie jaar lang 
studeert hij aan het IVA Instituut 
(voor management en bedrijfskun-
de) in Driebergen. “Een prima oplei-
ding, de docenten hebben zelf veel 
praktijk ervaring en geven dit door 
aan hun studenten. Het is een brede 
opleiding die bij bedrijven zeer goed 
staat aangeschreven.” De leerkost 
ligt hem zo goed dat hij met twee 
vingers in de neus zijn opleiding kan 
volgen. Zo houdt hij tijd over om met 
zijn vader mee te lopen en van hem 
de kneepjes van het vak te leren. 
Het laatste jaar van de opleiding 
- bedoeld voor stage en scriptie - 

moet Roy wegens treurige familie 
omstandigheden afbreken. Zijn va-
der en leermeester Johan veronge-
lukt op 9 november 2015. 
Nu was al binnen de familie be-
sproken dat Roy ooit het bedrijf zou 
overnemen, maar niet onder de-
ze omstandigheden. Roy blijkt een 
snelle ‘leerling’ en krijgt het vertrou-
wen van de mensen om hem heen. 
“Ook in deze branche zitten vastge-
roeste gewoontes, ik zie het als een 
uitdaging om daar wat aan te veran-
deren.” Die zelfverzekerdheid staat 
hem goed. Roy weet zich gesteund 
door zijn moeder en door zijn drie 
jaar jongere zus Rochelle. Zij stu-
deert aan de Academie Lichamelij-
ke Opvoeding (ALO) in Amsterdam 
waar de leraren opleiding wordt ge-
volgd. “Maar”, verklaart zeer vrolijk 
“het meehelpen in het bedrijf vind ik 
ook heel leuk.” Broer en zus hebben 
een goede verstandhouding. Begrij-
pen elkaar met een half woord. 
Roy zijn liefde voor de klassieke au-
to’s staat onomstotelijk vast maar 
wel met een restrictie. “Ja ik houd 
van klassieke auto’s, maar dan 
moeten deze wel goed onderhou-
den zijn en nog kunnen rijden.” 
Voor Roy was het de eerste keer dat 
hij met ‘Aalsmeer Roest Niet’ mee-
deed. “Kom op mam, wij moeten dit 
jaar mee doen met de rally.” Moeder 
Heleen vond het prima, maar stond 
haar passagiersplek wel af aan de 
vriendin van Roy. “Dat is toch gezel-
lig voor ze?” Trots laat Roy een oor-
konde zien waarop in fraai geschre-
ven letters is te lezen dat de DKW 
1000S is gekozen als de meest bij-
zondere auto van de dag. Het deel-
name bordje zit nog als een tro-
fee op het spatbord en daar zal het 
voorlopig wel blijven zitten. 
Janna van Zon

Vivace terug van 
zomerreces

Aalsmeer - Vanaf 30 augustus her-
vatten de dames van Aalsmeers 
Vrouwenkoor Vivace de repetities. 
En gerepeteerd moet er worden. Op 
zondag 25 september staat al een 
optreden gepland in De Rustende 
Jager te Nieuw-Vennep. Een week 

later, 2 oktober, gevolgd door deel-
name aan de KWF Zangmarathon 
in het theater in Studio’s Aalsmeer. 
Vivace kan zeker nieuwe leden ge-
bruiken. Dus als u geïnteresseerd 
bent, kom langs tijdens één van de 
wekelijkse repetitieochtenden op 
dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur in 
het Dorpshuis te Kudelstaart. Voor 
meer inlichtingen kan contact op-
genomen worden met voorzitter 
Marijke Brussaard via 0297–326564.

Start seizoen Fotogroep
Aalsmeer - Maandag 12 september 
is de eerste clubavond van het nieu-
we seizoen bij Fotogroep Aalsmeer 
en heeft als thema: Vakantie. Met 
het thema Vakantie kunnen de le-
den eigenlijk alle kanten op. Enige 
voorwaarde is dat de foto’s in de va-
kantieperiode zijn gemaakt. In het 
digitale tijdperk worden er heel veel 
vakantiefoto’s gemaakt. En ze zijn 
vast allemaal even mooi en dier-
baar. Tijdens de clubavond mogen 
er ‘slechts’ twee vakantiefoto’s wor-
den getoond. Wie is er op het mooi-
ste plekje geweest? Welke foto ver-
telt het mooiste verhaal? Welke fo-
to is meer dan zomaar en vakantie-
kiekje? Het wordt vast nog een he-
le klus om maar twee vakantiefoto’s 
te selecteren. Daarnaast krijgen de 
leden deze avond een opdracht uit-

gereikt, waarvan de resultaten op 
21 november getoond zullen wor-
den. Hiermee probeert het bestuur 
de leden ook na de vakantietijd te 
prikkelen om met hun camera aan 
de slag te gaan, naast het program-
ma voor komend seizoen. Inmiddels 
is het programma voor het gehe-
le seizoen op de website geplaatst 
(www.fotogroepaalsmeer.nl, zie on-
der programma). Daarop zijn zoals 
altijd ook de uitgaansdagen eventu-
ele avondexcursies verwerkt.
Geïnteresseerd in een lidmaatschap 
van de Fotogroep? Belangstellen-
den zijn van harte welkom om, ge-
heel vrijblijvend, eens een club-
avond te komen meemaken. Deze 
vinden plaats in het Boerma Insti-
tuut aan de Legmeerdijk van 19.30 
tot 22.00 uur

Binnen twee uur vol!
Vol animo voor avondrit 
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Op zaterdag 17 sep-
tember organiseert het Aalsmeers 
Bromfiets Genootschap de twee-
de avondrit naar Amsterdam op ou-
de bromfietsen. Inschrijven voor de-
ze rit kon afgelopen zaterdag 20 au-
gustus vanaf 20.00 uur in bar Jop-
pe in de Weteringstraat. Aange-
raden werd om deze avond voor-
al langs te komen voor inschrijving. 
In de wandelgangen was al gehoord 
dat de animo voor dit gezellige uitje 
groot was. Bovendien was het aan-
tal plaatsingen is beperkt. 
Deelnemen aan de avondrit kost 10 
euro per persoon en dit bedrag is 
inclusief twee consumpties en een 

mooi schildje. Jan van Schuppen, 
Joost de Vries en Dirk van Leeuwen 
van het Aalsmeers Bromfiets Ge-
nootschap (ABG) hopen vele ou-
de-brommer liefhebbers te mogen 
begroeten. “Het zou leuk zijn als de 
rit naar Joppe gemaakt wordt op de 
bromfiets waarmee de avondrit ge-
reden gaat worden, maar dit is niet 
verplicht”, aldus de drie in de op-
roep. Dat de groep oude bromfiets-
rijders zin hebben in een ritje naar 
de hoofdstad bleek zaterdagavond 
al gauw. Binnen nog geen twee uur 
klonk ‘vol’. De club van vijftig deel-
nemers is compleet. 
Foto: www.kicksfotos.nl

even het overzicht kwijt zijn over hun 
financiën en/of administratie. Hu-
manitas zoekt vrijwilligers die de-
ze mensen weer op weg helpen, die 
orde aanbrengen in de administratie 
zodat deze mensen weer zelfstandig 
verder kunnen. Voor nadere informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met coördinator Ria Scheewe via te-
lefoonnummer 06-24993166 of mai-
len met hta.amstelland@gmail.com. 

Bloemschikken, moestuinieren en meer

Cursussen en workshops 
bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Eind augustus starten 
de cursussen en workshops weer 
bij Groei & Bloei Aalsmeer. Het sei-
zoen begint woensdagavond 31 au-
gustus met bloemschikken voor ge-
vorderden. Nieuw dit jaar is dat op 
woensdagavond 7 september ook 
een starters groep bloemschikken 
start. In deze cursus wordt tijdens 
vijf gezellige avonden de beginselen 
van het bloemschikken geleerd. Op 
woensdagavond 28 september start 
ook de cursus mandenvlechten. Op 
woensdagavond 12 oktober wordt 
de moestuinieren cursus van dit jaar 
afgesloten. Deze avond komen alle 
enthousiaste cursisten van het af-
gelopen jaar bij elkaar om te eva-
lueren. Bent u geïnteresseerd in dit 
onderwerp dan kunt u deze avond 
aanschuiven en eventueel aanmel-
den voor de nieuwe cursus die in ja-
nuari 2017 zal starten.
Woensdagavond 26 oktober staat 

de workshop pompoen uitsnijden 
gepland. Deze kunt u dan, met een 
lichtje erin, met Halloween bij de 
voordeur te zetten. Dinsdagavond 8 
november gaat een mand met voor-
jaarsbollen gevuld worden. Dit zal 
in het voorjaar van 2017 een weel-
derige mand vol bloemen geven. 
Op zaterdagochtend 10 december 
staat ook het jaarlijkse kerstschik-
ken weer op de agenda.
Groei & Bloei is een vereniging zon-
der winstoogmerk. Hierdoor kun-
nen deze cursussen en workshops 
aangeboden worden tegen scher-
pe prijzen. Leden van Groei & Bloei 
genieten korting op cursussen en 
workshops en tal van andere acti-
viteiten. Kijk voor meer informatie 
op de website www.groei.aalsmeer.
nl. Voor aanmelden en verdere in-
formatie kan contact opgenomen 
worden met Arda Eickhoff via 0297- 
321161.
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Open dag tennisschool 
Van Scheppingen 
Hoofddorp - Op zondagmiddag 28 
augustus vind de open dag van ten-
nisschool Van Scheppingen Ten-
nis plaats. Jong of oud, beginnend 
of prestatief, iedereen is welkom 
op Arnolduspark te Hoofddorp. Een 
unieke kans om kennis te maken 
met tennis en om te kijken of ten-
nissen bij Van Scheppingen Tennis 
iets voor jou is. Van 13.00 tot 17.00 
uur worden er op ieder niveau gratis 
clinics verzorgd. Trek dus je sport-
kleding aan. Voor een racket kan in-

dien nodig gezorgd worden. Tijdens 
de open dag is er naast de verschil-
lende activiteiten ruimte voor een 
praatje met één van de trainers. 
Naast clinics voor zowel jeugd als 
volwassenen worden er demonstra-
ties gegeven, staat een springkus-
sen klaar en kan op het terras ge-
noten worden van een hapje en/of 
drankje. Meer informatie over de 
open dag en over Van Scheppingen 
Tennis is te vinden op www.van-
scheppingentennis.nl.

Toertocht voor RHF
Niki Terpstra: “Rondje 
Stelling is mooi rondje”
Uithoorn - Niki Terpstra rijdt op za-
terdag 3 september een zware Vuel-
ta-rit, maar zal in gedachten ook bij 
de deelnemers aan Rondje Stelling 
zijn. Als ambassadeur van de Raisin 
Hope Foundation Nederland (RHF), 
het goede doel van de toertocht, 
roept hij alle sportieve fietsers op 
zich  massaal in te schrijven. “Ik hoop 
op een mooi bedrag voor het aange-
paste fietsennetwerk va de RHF. En 
het is gewoon een heel mooi rondje 
over veel van mijn trainingswegen’’, 
aldus de Noord-Hollandse wieler-
prof. “Niet alleen boven het kanaal, 
maar ik heb ook vaak in het Groe-
ne Hart gereden en kwam onder-
weg ook verschillende forten van de 
Stelling van Amsterdam tegen. Het 
blijven altijd markante obstakels in 
het landschap met een grote histo-
rische waarde. Het is ook een hele 
mooie weg door het Noordholland-
se waterlandschap.” Als de deelne-
mers aan Rondje Stelling hun tocht 
langs de voor Niki zo bekende for-
ten rijden heeft de drievoudig Ne-
derlands kampioen een zware dag 
voor de boeg in de Vuelta met een 
bergetappe naar de Col de Aubis-
que op Frans grondgebied. Hij zal 
dan zeker wel af en toe denken aan 
de vlakke wegen in zijn eigen Noord 
Holland en de fietsers die zich daar 

inzetten voor de stichting, die hij als 
ambassadeur zo’n warm hart toe-
draagt. “Ik wens iedereen heel veel 
succes tijdens Rondje Stelling en 
hoop dat zij een mooi bedrag bij el-
kaar fietsen voor het goede werk 
van de RHF!’’ Rondje Stelling vindt 
plaats op zaterdag 3 september. Er 
kan op meerdere locaties in Noord-
Holland worden gestart, onder an-
dere in Uithoorn voor 45, 85 en 170 
kilometer. Wie uiterlijk 29 augus-
tus inschrijft via www.rondjestelling.
nl maakt kans op leuke prijzen. De 
toertocht gaat door Kennemerland, 
Zaanstreek, Waterland, Amsterdam, 
Rijn en Venen, Amstelland en Haar-
lemmermeer.

Van links naar rechts: Menno Broex, Victor Broex, Owen Geleijn, Ruben van 
der Pijl, en Enzo Leijnse in hun leiderstruien van de Tour de l Ain.

Jonge wielrenners winnen 
Franse etappekoers
Amstelland - De ploeg van de ca-
tegorie Nieuwelingen van WTC De 
Amstel (jongens 15/16 jaar) heb-
ben in de Franse streek de Ain 
een topprestatie geleverd: zij won-
nen het ploegenklassement van de 
vierdaagse etappekoers voor Nieu-
welingen. Het ploegenklassement 
geldt in de ‘Tour de l’Ain Cadets’ als 
het belangrijkste klassement. De 
renners Victor Broex, Enzo Leijnse, 
Menno Broex, Ruben van der Pijl en 
Owen Geleijn zaten in alle etappes - 
waarin fors geklommen moest wor-
den - voor in de uitslagen. Zo kon-
den zij hun naaste belagers uit het 
Franse Macon en de Duitse ploeg 
net achter zich houden. In de Tour 

de L’Ain reden 26 ploegen uit heel 
Europa. Een topprestatie dus van de 
talenten van de Amstelveense wie-
lerclub.
Een aantal renners reed in de eer-
ste week van augustus ook al mee 
in de internationale Jeugdtour van 
Assen. De jonge Tyler Eyk was de 
sterkste in zijn categorie na zes da-
gen koersen en mocht het geel naar 
huis meenemen. Bij de Nieuwelin-
gen eindigden Enzo Leijnse (4e) en 
Victor Broex (5e) ook voorin, en Ju-
nior Teun Mouris zat eveneens dicht 
tegen het podium aan: 4e. Komen-
de weken staan er nog veel mooie 
koersen op het programma van de 
plaatselijke wielrenners.

Start seizoen bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Op maandag 5 sep-
tember start Buurtvereniging Oost-
end haar seizoen weer met kop-
pelklaverjassen. De speelavond be-
gint om 20.00 uur en de entreeprijs 
is 1,50 euro per persoon. Er wordt 
gespeeld in buurthuis ‘t Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Op donder-
dag 15 september staat klaverjas-
sen op het programma. Ook in ‘t 
Middelpunt, aanvang 20.00 uur en 
zaal open vanaf 19.30 uur.

Winst voor Piet 
op Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op don-
derdag 18 augustus is het klaver-
jassen gewonnen door Piet van As 
met 5131 punten, gevolgd door Co-
by van der Linden met 5112 en Coby 
Bouwmeester met 4891 punten. Bij 
het jokeren was Henny de Wit deze 
week de beste met 111 punten. Ger-
rit van der Geest eindigde op twee 
met 136 punten en Gerard de Wit op 
drie met 148 punten. Ondanks de 
warmte waren er toch weer 25 per-
sonen aanwezig en is er gezellig ge-
kaart. De ouderensoos mist nog en-
kele jokeraars. Belangstelling voor 
deze altijd gezellige kaartmiddag? 
Kom gerust eens kijken en/of mee-
kaarten. Inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Sjoelcompetitie 
bij BV Oostend

Aalsmeer - Buurtvereniging Oost-
end start weer met haar activiteiten. 
Ook de sjoelavonden gaan weer be-
ginnen. De eerste avond is donder-
dag 8 september vanaf 20.00 uur. 
Voor de inschrijving wordt de sjoe-
lers gevraagd iets eerder te komen. 
Het sjoelen is altijd op de donder-
dagavond om de week. Kom gezel-
lig meedoen en neem iemand mee 
naar buurthuis het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Aalsmeer - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels . Het hele jaar 
door op de woensdagavond in het 
Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Het kla-
verjassen op 17 augustus is gewon-
nen door Corrie Durieux met 5361 
punten, op twee Teunie van Klave-
ren met 5071 punten en op drie is 
Bert Buijs geëindigd met 5034 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Joke Buijs met 3365 punten.

Biljarten bij 60+ 
club Apollo

De Kwakel - Het nieuwe seizoen 
bij biljartclub Apollo is weer begon-
nen. De 60+ biljartclub speelt el-
ke woensdagmiddag van 12.30 tot 
17.00 uur in het Fort van De Kwakel. 
Wie geïnteresseerd is om ook mee 
te komen spelen, kan contact opne-
men met de wedstrijdleider via 06-
20656631. De 26 leden spelen elke 
middag twee biljartpartijen. Gezel-
ligheid is het motto. Het is dus niet 
nodig om goed te kunnen biljarten.  

Badminton start 
voor damesclub

Kudelstaart - Badmintonclub Slag-
vaardig voor dames gaat donder-
dag 1 september weer beginnen in 
de Proosdijhal in Het badmintonnen 
begint om 10.00 uur en er wordt 
gespeeld tot 11.30 uur. De dames 
spelen allen voor hun plezier. In de 
schoolvakanties wordt er niet ge-
speeld. Wie belangstelling heeft 
wordt bij deze uitgenodigd eens 
twee keer voor proef mee te spe-
len. Voor inlichtingen over Vrouwen 
Badmintonclub Slagvaardig kan ge-
beld worden naar 0297-326564 of 
321509.

Natuurbad sinds dinsdag weer open

Waarschuwing blauwalg 
in en rond Oosterbad
Aalsmeer - De Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord 
had net voor het weekend een ne-
gatief zwemadvies ingesteld voor 
het Oosterbad aan de Jac. Tak-
kade. In het water van deze loca-
tie was een blauwalgoverschrijding 
geconstateerd, net als nog steeds 
bij Vrouwentroost en de zwemstei-
ger aan de Herenweg. Bij een ne-
gatief zwemadvies is zwemmen op 
die plek slecht voor de gezondheid. 
Voor het eerst in haar 88 jarig be-
staan had het Oosterbad te maken 
gekregen met het risico op blauwalg 
en moest het bestuur de deur geslo-
ten houden. “De veiligheid van on-
ze zwemmers stellen wij voorop”, al-
dus het bestuur. Inmiddels zijn weer 
nieuwe monsters genomen en is 
het negatieve zwemadvies voor het 
Oosterbad ingetrokken. Momen-
teel geldt voor deze locatie nog wel 
een waarschuwing in verband met 
blauwalg. Een controlebemonste-
ring van het Hoogheemraadschap 
Rijnland wees uit dat de waterkwa-
liteit is verbeterd. Daarom heeft de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) beslo-
ten het ingestelde negatieve zwem-
advies af te schalen naar een waar-
schuwing. En dit heeft het bestuur 
van het Oosterbad doen besluiten 
om weer open te gaan. Sinds dins-
dag 23 augustus 13.00 uur kan weer 

gezwommen worden in het natuur-
bad aan de Mr. Jac. Takkade 1. Er 
bestaat overigens wel de kans op 
huidirritatie en/of maag- en darm-
klachten. Mensen met een ver-
minderde weerstand (jonge kinde-
ren en ouderen) wordt aangeraden 
niet te gaan zwemmen. De zwem-
lessen worden om deze reden nog 
niet hervat in het Oosterbad. Dins-
dag zijn weer monsters genomen en 
de uitslag hiervan is bepalend of de 
zwemlessen weer gaan aanvangen. 
Het Oosterbad beschikt over dou-
cheruimtes, geadviseerd wordt om 
hier na het zwemmen gebruik van 
te maken. 

Let op borden
De RUD NHN adviseert om bij elk 
bezoek goed te letten op de blauwe 
borden die bij alle officiële zwemlo-
caties in Noord-Holland staan. Op 
de borden staat naast algemene 
informatie over de locatie ook ver-
meld of op dat moment een waar-
schuwing, negatief zwemadvies of 
zwemverbod geldt. De RUD NHN 
geeft dagelijks actuele informatie 
over de kwaliteit en veiligheid van 
zwemlocaties in Noord-Holland op 
www.zwemwater.nl en via de zwem-
watertelefoon (088-1021300). De 
RUD NHN geeft actuele informa-
tie over negatieve zwemadviezen en 
zwemverboden ook door via twitter.

De winnaars, Leo van Leeuwen en Hans van Grieken.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Comb. Van Leeuwen en Van 
Grieken wint Natourvlucht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
20 augustus was de eerste van vijf 
Natour vluchten, die allemaal van-
uit Minderhout in België plaats vin-
den. Maar, er moet eerst iets recht 
gezet worden, want er zijn er na-
tuurlijk altijd die de eer naar zich toe 
trekken. Vorige week won jeugd-
lid Tim Rewijk de vlucht vanuit Pont 
St. Maxence, en broer Erik had sa-
men met Jeroen de duiven ver-
zorgt. Maar nu naar later bleek, 
heeft zus Linda dat gedaan, en wel 
met vakman(vrouw)schap. De he-
ren dachten Tim even op het ver-
keerde been te zetten (wel met een 
lachend gezicht), maar mooi niet, ze 
zijn afgetroefd. Sancties kunnen na-
tuurlijk niet uitblijven mannen (lees: 
voetbal). Maar alle gekheid op een 
stokje, Linda heeft de eer gekregen 
die haar toekomt. 
De vlucht van afgelopen zaterdag 
dan. Nadat de nevel op de vlieglijn 
was opgetrokken, konden de dui-
ven om 09.10 uur in vrijheid ge-
steld worden. Er stond een pittige 
ZW wind, kracht 3 tot 4, dus het zou 
hard gaan. Om 10.07.37 uur landde 

de 14-397 bij Leo van Leeuwen en 
Hans van Grieken op het duivenhok 
aan de Aalsmeerderweg, en wist dit 
te doen met een gemiddelde snel-
heid van 1678,988 meter per minuut, 
100.7 kilometer per uur. Gerard en 
Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart wer-
den tweede en de derde plaats was 
voor Cees van Vliet uit Kudelstaart. 

De uitslag van de vlucht Minderhout 
met 556 duiven en 15 deelnemers:
1. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
2. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. A.J. van Belzen Kudelstaart
6. Comb. van Ackooy Hoofddorp
7. J.H. van Duren Amstelveen
8. Th. v.d. Wie Aalsmeer
9. D. Baars Kudelstaart
10. W. Wijfje De Kwakel
11. A. v.d. Wie Aalsmeer
12. E. Wiersma Amstelveen
13. Tim Rewijk De Kwakel
14. L. v.d. Sluis Uithoorn
15. M. de Block Aalsmeer

Jaarlijkse zeepkistenrace in 
Burgerveen zaterdag
Burgerveen - In Burgerveen wordt 
zaterdag 27 augustus voor de 
twaalfde maal op rij de jaarlijkse 
zeepkistenrace georganiseerd. De 
race, waar zelf gemaakte voertuigen 
aan kunnen deelnemen, maar ook 
skelters zonder ketting zijn welkom, 
vindt plaats vanaf 14.00 uur aan de 
Oude Venneperweg bij dorpshuis 
Marijke. De organisatie geeft maxi-
maal vijftig zeepkisten een startbe-
wijs. Elke zeepkist legt - tegen een 
bescheiden inschrijfgeld van 5 eu-
ro - tweemaal het hellingparcours 
af. De tijden worden bij elkaar op-
geteld en de snelste over twee man-
ches is de winnaar. Deelnemers 

hoeven trouwens niet zelf een race-
wagen te bouwen, maar kunnen 
ook gebruik maken van zeepkis-
ten van de organisatie. Traditiege-
trouw klimt elk jaar een aantal ge-
meenteraadsleden, wethouders of 
andere bestuurders in een zeep-
kist. Wie van de Raad en of College 
van B&W nemen dit jaar deel? Voor 
de winnaars, zowel in de categorie 
jeugd als in die van de volwasse-
nen, liggen leuke prijzen klaar, in-
clusief een bijbehorende beker. Alle 
deelnemers ontvangen een vaantje 
als teken van deelname. Verder is 
er een leuke en sportieve attractie 
voor de kleinere jeugd en is er ge-
legenheid een hapje en een drankje 
te nuttigen. De start van de eerste 
zeepkist is gepland rond 15.00 uur 
en het oefenen begint om 14.00 uur. 
Dus kom niet te laat en geniet van 
de race en gezelligheid rondom het 
parcours. Inschrijven voor de zeep-
kistenrace kan in Burgerveen bij 
Rozen en Radijs aan de Aalsmeer-
derweg 938, of bel 0172-508387 en 
vraag naar Martijn Vis of mail naar 
info@rozenenradijs.nl, of via de 
website www.burgerveen.info.

Veel sportmogelijkheden
Start nieuwe seizoen in 
zwembad De Waterlelie

Aalsmeer - De vakantie is bijna 
voorbij, de scholen beginnen weer, 
en zo ook het nieuwe seizoen in 
zwembad De Waterlelie. Alle ac-
tiviteiten als zwemlessen, sport-
groepen en banenzwemmen vin-
den weer plaats volgens het nor-
male rooster. Maandag 29 augustus 
starten de zwemlessen weer en ook 
het snorkelen, zwaardvis en survi-
val zwemmen gaan deze week van 
start. Voor sommige kinderen een 
spannend moment, omdat zij gaan 
beginnen met lessen. Er zijn nog en-
kele plekjes vrij, met name in de pri-
vé-groepen voor beginners. Meer 
informatie is te vinden op de web-
site of bel naar de receptie van het 
zwembad: 0297-322022.
Voor de allerjongsten (0 tot 4 jaar) 
is er baby & peuterzwemmen op 
dinsdag, donderdag, vrijdag en zon-
dag. Leuke, afwisselende lesjes van 
30 minuten, gegeven door een en-
thousiaste zwemonderwijzer. Sa-
men spetteren, spelen, zingen, 
zwemmen en springen in het war-
me water. Een heerlijk moment met 
uw (klein)kind. Entree voor 2 (groot)
ouders en (klein)kind is 6,50 euro. 
Pas ouders geworden? Maak gra-

tis kennis met baby & peuterzwem-
men: lever het geboortekaartje van 
het kindje (maximaal half jaar oud) 
in bij de receptie en doe gratis mee 
met een les. 
In zwembad De Waterlelie is er el-
ke dag gelegenheid om banen te 
zwemmen. Op dinsdag en donder-
dag kan dit al ’s ochtends vroeg om 
07.00 uur. Zwemt u liever ’s avonds? 
Dat kan van maandag tot en met 
donderdag van 19.30 tot 21.30 uur. 
Op maandag, dinsdag en woensdag 
is er gratis aquarobics (bij entree-
prijs inbegrepen): een half uur lang 
aerobics in het water op muziek. 
Ook in de weekenden kunt u bij het 
zwembad terecht om uw baantjes te 
trekken. 
Speciaal voor zwangeren is er ba-
nenzwemmen in het recreatiebad 
op dinsdag en donderdag van 20.15 
tot 20.45 uur. In alle ruimte kunnen 
zij werken aan hun conditie en wel-
zijn. Daarna is er de mogelijkheid 
om te relaxen in het warme water 
van het ondiepe instructiebad. 
Verder gaan alle sportgroepen weer 
van start: aquajoggen, borstcrawl-
les, jog & gym en aquavitaal. Ook de 
zwemlessen voor volwassenen vin-
den vanaf deze week weer plaats. 
Wilt u afvallen en werken aan uw 
conditie? Dan is de nieuwe cursus 
aqualine iets voor u! Voedingsad-
vies, wegen, aquajoggen en onbe-
perkt banenzwemmen. Deze cursus 
wordt georganiseerd op donderdag-
avond, in samenwerking met DeliLi-
ne Uithoorn. Meer informatie en op-
geven kan via de website of de re-
ceptie van het zwembad. Kortom, er 
zijn weer veel sportmogelijkheden 
in zwembad De Waterlelie. Voor al-
le openingstijden, tarieven en meer 
informatie: www.esa-aalsmeer.nl of 
download de gratis app. 

Aalsmeer - Aanstaande maandag 
29 augustus beginnen de scholen 
weer. Om half negen klinkt de aan-
vangsbel bij alle scholen in de ge-
meente. De zomervakantie is voor-
bij. De een zal enthousiast op het 
schoolplein verschijnen, een ander 
verlegen als kersverse leerling en 
weer een ander met nog slaap in de 

ogen. Weer vroeg op! Hou er ove-
rigens rekening mee dat de hand-
havers van de gemeente en de po-
litie controles gaan houden rond de 
scholen. De nadruk in deze wordt 
gelegd op verkeersveiligheid. 
Ook zwembad De Waterlelie sluit 
het zomerseizoen. Het buiten-
bad gaat dicht, maar voor het wa-

Zomervakantie/seizoen weer voorbij

Zondag hondenplons en 
maandag naar school

ter verdwijnt mogen eerst alle hon-
den een frisse duik nemen. Aan-
staande zondag 28 augustus orga-
niseert het zwembad aan de Dreef 
weer de jaarlijkse hondenplons. Van 
17.45 tot 18.45 uur opent het zwem-
bad haar deuren om alle viervoeters 
die graag in het water dobberen de-
ze kans te geven in het buitenbad. 
Er wordt toegang gevraagd, maar 
deze inkomsten gaan in z’n geheel 
naar een goed doel, KiKa (Kinderen 
Kankervrij). 
Het zwembad hoopt weer vele hon-
den met hun baasjes te mogen be-

groeten. Binnen zwemmen in De 
Waterlelie blijft natuurlijk het he-
le jaar mogelijk. Kijk op de website 
voor openingstijden, sportieve acti-
viteiten, zwemlessen en meer.



Molenvlietloop: Doe mee!
Aalsmeer - Op dinsdag 6 septem-
ber organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer in samenwerking met 
Fit4run en JOGG de jaarlijkse Mo-
lenvlietloop. Er kan gekozen worden 
uit de afstanden 1, 5 of 10 kilometer. 
Voor de kinderen van 5 tot en met 
12 jaar wordt om 19.00 uur op de at-
letiekbaan een 1 kilometer loop ge-
houden. Zij lopen twee en een half 
rondje op de baan in de Sportlaan 
en na afloop ontvangen zij een me-
daille. Verder zijn er bij de 1 kilo-
meter bekers te verdienen voor de 
nummers 1, 2 en 3.
De afstanden 5 en 10 kilometer 
starten om 19.30 uur. Hier gaat het 
parcours langs de Sportlaan, Baan-
vak, Bielzenpad, Aalsmeerderweg, 
Middenweg, Molenvlietweg en Se-
ringenpark. Bij de 10 kilometer 
wordt dit rondje twee keer gelopen. 

De start en finish van alle afstanden 
is op de Atletiekbaan aan de Sport-
laan 43. Douche, kleedgelegenheid 
en EHBO zijn aanwezig. Na afloop 
ontvangt iedere deelnemer een leu-
ke attentie. Bij de 5 en 10 kilome-
ter zijn er bekers voor de nummers 
één en zijn er cadeaubonnen te ver-
dienen.
Doe mee en schrijf snel in via www.
molenvlietloop.nl. Voorinschrijven 
kan tot en met zaterdag 3 septem-
ber. Voor de organisatie is vooraf in-
schrijven makkelijk. Dan hoef je op 
de dag zelf alleen nog maar je start-
nummer op te halen. Neem hiervoor 
wel de bevestiging die je per e-mail 
ontvangt mee. Na-inschrijven kan 
natuurlijk ook. Dit kan in de kantine 
van Atletiekvereniging Aalsmeer en 
is mogelijk tot 20 minuten voor aan-
vang van een afstand.

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 27 augustus
F.C. AALSMEER
FCA 1 – DOSR 1 14.30 u
Breukelen 2 – FCA 2 12.00 u 
S.C.W.
SCW 1 – RKDES 1 17.00 u
R.K.D.E.S.
SCW 1 – RKDES 1  17.00 u 
De Meern Vr1 – RKDES Vr1 14.15 u
 

Zondag 28 augustus
F.C.AALSMEER
Roda’23 1 – FCA 1 14.00 u
FCA 2 – RKDES 2 11.30 u
R.K.D.E.S.
FCA 2 – RKDES 2 11.30 u 
 
Dinsdag 30 augustus
R.K.D.E.S. 
FCA 1(Zon) – RKDES 1 20.00 u
F.C.AALSMEER
FCA 1(Zon) – RKDES 1 20.00 u

Gevarieerd aanbod voor jong en oud

(Weer) Fit met SV Omnia
Aalsmeer - De start van het nieu-
we seizoen is voor SV Omnia 2000 
maandag 29 augustus. De sportver-
eniging bestaat uit zeven product-
groepen en biedt voor iedereen ver-
schillende leuke sporten. Over heel 
Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn 
wordt er in gymzalen en sporthallen 
les gegeven. Nieuw bij SV Omnia 
2000 zijn de lessen Hip Hop, Street-
dance en Zumba Shape in de Mika-
do in Oost. Daarnaast als vanouds 
de vaste en altijd populaire dans-
lessen op bijna elke werkdag in de 
week. De cursus Ouder & Kinddans 
gaat weer van start op woensdag 
7 en zaterdag 10 september. Gym-
nastiek en turnen begint bij SV Om-
nia met leren van coördinatie en ba-
lanceren bij de peuters vanaf 2,5 
jaar. De jeugdleden leren acrobati-
sche elementen op vier verschillen-
de toestellen, te weten: balk, brug, 
mat en kastspringen. Locaties: Bac-
carastraat, Roerdomplaan, Mikado 
school in Nieuw Oosteinde, Proos-
dijhal en in Uithoorn. 16-Plussers 
kunnen zich op allerlei manieren fit 
sporten bij de vereniging. Het aan-
bod bestaat onder andere uit: body-
shape, aerobic, zumba, pilates da-
mes en heren en conditietraining/
fitness voor de heren. Dus genoeg 
mogelijkheden om de spieren te 
trainen en fit te houden. Ook voor 
55+ers heeft Omnia voldoende les-
sen, waaronder Keep Fit Heren on-
der leiding van de altijd enthousias-
te John Vredenburg; lekker een uur-
tje bewegen zonder prestatie maar 
met een leuk balspel als afsluiting 
van het seizoen. Nieuw dit seizoen 
is de reguliere les Pole fitness® op 
maandagavond. Conditie en kracht-

training in 1 les onder leiding van 
Belinda Seine. Maandag 5 septem-
ber kunnen belangstellenden bin-
nenlopen voor een proefles. Pole fit-
ness® is er ook in cursusvorm van 
15 of 12 lessen. Ritmische Gymnas-
tiek biedt SV Omnia dit seizoen aan 
op zowel wedstrijd- als op recrea-
tief niveau. Loop eens binnen voor 
een gratis proefles op woensdag 
van 16.00 tot 17.00 uur in de gym-
zaal aan de Roerdomplaan. De les-
sen zijn geschikt voor meisjes vanaf 
6 jaar. Houd je van dansen en vind je 
het leuk om oefeningen met een ba-
ton te leren? Dan is twirlen iets voor 
jou! Als je begint met twirlen is er 
veel aandacht voor de basistechnie-
ken. Je leert dit in groepsverband. 
Bij SV Omnia 2000 zijn de lessen in 
verschillende groepen verdeeld. Je 
kunt starten bij de beginnersgroep 
vanaf 4 jaar. Deze groep traint op 
zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur in 
de bovengymzaal van de Mikado. 
Verder zijn er lessen volleybal voor 
jeugd en volwassenen in competi-
tieverband of in recreatieve vorm bij 
Omnia. Met volleyballen beginnen 
kan vanaf 7 jaar. De volleybaltrainin-
gen zijn op donderdag in de Proos-
dijhal te Kudelstaart en op woens-
dag in De Bloemhof Aalsmeer. Voor 
de allerkleinsten zijn minivolley-
bal toernooitjes en de jeugd en vol-
wassenen spelen in competitiever-
band. Ook biedt Omnia twee recre-
atieve lesuren voor 16-plussers. Het 
damesteam is nog op zoek naar en-
thousiaste speelsters die het leuk 
vinden om competitie te spelen.
Geïnteresseerd? Kijk dan op www.
svomnia.nl en kom vrijblijvend een 
gratis proefles meedoen. 

Open avond bij Duikteam
Aalsmeer - Op donderdag 15 sep-
tember houdt Duikteam Thamen 
een open avond in zwembad De 
Waterlelie aan de Dreef. Voor dege-
ne die geïnteresseerd zijn in duiken 
is het mogelijk om kosteloos een 
kijkje te nemen in de onderwater-
wereld van het duiken. Belangstel-
lenden zijn vanaf 20.00 uur welkom. 
Eerst zal er een stukje theorie ge-
geven worden voordat de groep om 
21.30 uur met perslucht het water in 
gaat. Opgeven voor de open avond 
kan via de website www.thamen-di-
ving.nl. Duikteam Thamen bestaat 

sinds 1975 en is een vereniging die 
actief bezig is met de fascinerende 
duiksport. 
Ook worden cursussen gegeven op 
allerlei niveaus. De opleidingen zul-
len medio oktober van start gaan. 
De opleiding vindt plaats in vereni-
gingsverband en wordt verzorgd 
door instructeurs in het bezit van 
een geldige licentie. Duikteam Tha-
men organiseert naast het wekelijks 
duiken op dinsdagavond en zon-
dagochtend ook nog diverse ande-
re activiteiten. Vanaf je 14e jaar kan 
je bij Thamen leren duiken. 

Foto: Sportservice-Noord-Holland.

Kennismaken met aangepast 
sporten in september
Aalsmeer - Sport is voor iedereen, 
dus ook voor mensen met een be-
perking. Uit onderzoek blijkt dat de 
sportdeelname onder deze doel-
groep nog steeds achterloopt ten 
opzichte van mensen zonder be-
perking. Sportservice Noord-Hol-
land besteedt in september extra 
aandacht aan het aangepast spor-
ten. Deze maand is uitgeroepen tot 
de ‘Maand van het Aangepast Spor-
ten’. Aan het begin van het nieu-
we sportseizoen kunnen (poten-
tiële) sporters kennismaken met 
de verschillende sportmogelijkhe-
den voor mensen met een beper-
king. Organisaties en verenigin-
gen met een aangepast aanbod uit 
Aalsmeer, Amstelveen, Hoofddorp, 
Nieuw Vennep en Badhoevedorp 
bieden in de Maand van het Aan-
gepast Sporten de mogelijkheid om 
gratis één of meerdere proeflessen 
te volgen. Hierdoor kunnen mensen 
op een laagdrempelige manier erva-
ren of ze een sport leuk vinden en 
of deze bij ze past. Onder meer ai-
kido, atletiek, badminton, basketbal, 

boksen, hockey, voetbal, waterpo-
lo, gymnastiek, boksen, rolstoelten-
nis en zumba worden aangeboden. 
Er is aanbod voor mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke be-
perking, chronische aandoening en 
voor mensen met autisme. Het com-
plete aanbod staat op www.aange-
pastsporten.info. 

Interessante evenementen 
In september staan ook een aan-
tal interessante evenementen op 
het programma, zoals een trainers-
cursus aangepast sporten, de AFAS 
G-voetbaldag bij AZ in Alkmaar, de 
Heliolympics door Heliomare, een 
G-Run tijdens de Haarlemmermeer-
run en de open dag van de Johan 
Cruyff Foundation. Kijk voor alle 
evenementen en data op de websi-
te. Voor meer informatie of aanmel-
den voor één van bovenstaande ac-
tiviteiten kunnen belangstellenden 
contact opnemen met Wout Werker, 
regiomedewerker via 023- 557 59 37 
of wwerker@sportservicehaarlem-
mermeer.nl. 

Wielrennen jeugd
Stijn en Benjamin present 
op Tour de Junior
Aalsmeer - Van 15 tot 20 augus-
tus is de Tour de Junior in Achter-
veld verreden. Dit is een meerdaag-
se voor jeugdwielrenners waaraan 
ook een aantal buitenlanders mee-
doen. Alle disciplines van het wiel-
rennen komen hier aan bod en in 
zes dagen worden negen wedstrij-
den verreden. Voor UWTC deden 
Benjamin Wessels uit Aalsmeer en 
Stijn Ruijter uit Uithoorn mee. Ben-
jamin maakte zijn debuut en voor 
Stijn was dit alweer zijn vierde en 
tevens laatste keer dat hij in Achter-
veld aan de start stond. Bij Benjamin 
deden 15 jongens mee in categorie 
7 en de jongens reden hun wedstrijd 
samen met 20 nieuwelingen meis-
jes. Het grootste startveld was bij de 
nieuwelingen, namelijk 48 jongens 
waaronder Stijn. In de avond werd 
de eerste wedstrijd verreden. Stijn 
werd 23e en Benjamin 14e. Op dins-
dagochtend werd in Leusden een 
bergtijdrit van ruim 1 kilometer ge-
reden. Deze wist Stijn te winnen en 
hiermee kwam hij in het bezit van de 
bolletjestrui en de gele trui! Benja-
min werd 14e. Op woensdag werd 
de klassieker verreden en voor Ben-
jamin betekende dit een koers over 
47 kilometer. Benjamin kreeg nog 
pech onderweg, maar hij wist achter 
de materiaalwagen aan toch weer in 
het peloton te komen. Benjamin fi-
nishte, net als alle voorgaande wed-
strijden als 14e. Het bijna complete 
peloton ging na 68 kilometer sprin-
ten om de dagzege. Stijn zat niet he-
lemaal op de juiste plaats om in de 
top 5 te eindigen en hierdoor mis-
te hij dus belangrijke bonificatie se-
condes. Stijn zakte hierdoor naar 
de 3e plaats in het klassement. Op 
donderdagochtend stond de twee-
de bergtijdrit op het programma. 
Stijn was wederom de snelste van 
de nieuwelingen. Hiermee heeft hij 
definitief de bolletjestrui gewonnen. 
Benjamin reed de 13e tijd in de tijd-
rit. In de avond werd er weer een 
criterium verreden. Er waren diver-
se ontsnappingen maar uiteindelijk 
werden die allemaal weer ongedaan 
gemaakt. Tot Stijn met nog twee 
rondes te rijden een klein gaat-

je kreeg. Samen met Martijn Ra-
kers wist hij uit de greep van het pe-
loton te blijven. En dit was genoeg 
voor zijn tweede winst en om de ge-
le trui weer in zijn bezit te krijgen. 
Benjamin Wessels kon de wedstrijd 
bij categorie 7 in het peloton blijven. 
Door een 10e plaats steeg hij in het 
algemeen klassement ook iets. De 
langste tijdrit van de Tour de Juni-
or (3.8 kilometer) op vrijdagochtend 
heeft het klassement uit elkaar ge-
trokken bij de nieuwelingen. Stijn 
zette de tweede tijd neer, maar ver-
grootte toch zijn voorsprong in het 
klassement. Benjamin reed naar de 
13e plaats in de tijdrit. In de avond 
is de wegwedstrijd verreden (par-
courslengte bijna 4 kilometer) en 
de nieuwelingen moesten acht ron-
des afleggen. Stijn finishte midden 
in het peloton. Benjamin reed de he-
le wedstrijd ook in het peloton en hij 
werd 12e. Stijn heeft bij het slotcri-
terium op zaterdag de koers goed 
gecontroleerd en het peloton bij el-
kaar weten te houden. Uiteindelijk 
bleven er 23 van de 48 renners in 
koers over 60 rondes en heeft Stijn 
de gele trui voor de derde keer ge-
wonnen! Benjamin vierde zijn ver-
jaardag op zaterdag in Achterveld, 
maar hij kon helaas het doldrieste 
tempo van het peloton niet volgen. 
Na 10 rondjes moest Benjamin de 
wedstrijd verlaten. Benjamin is 13e 
geworden in het algemeen klasse-
ment.

Ronde van Uithoorn
Zondag 4 september is de ronde 
van Uithoorn. Dit jaar wordt de ron-
de verreden op het parcours langs 
de Amstel met start en finish op het 
Marktplein, Wilhelminakade. Om 
10.30 uur starten de veteranen 60+ 
en zij strijden om de Theo Ouds-
hoorn memorial, om 12.00 rijden de 
nieuwelingen en hier zal Stijn Ruij-
ter gebrand zijn om een goede uit-
slag neer te zetten. Om 13.30 uur 
rijden de amateurs/sportklasse en 
hier zullen veel UWTC en regioren-
ners aan meedoen. De dag wordt 
om 15.00 uur afgesloten met een 
wedstrijd voor junioren.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 26 augustus is 
er weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer. Iedereen is van 
harte welkom in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Geen maat? 
Geen probleem, dit kan ter plaat-
se geregeld worden. Aanvang 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. 
Het koppelkaarten op vrijdag 19 au-
gustus is gewonnen door George 
Lemmerzaal en Frits de Jong met 
5162 punten. Op twee Ben Bon en 
Bert van de Jagt met 5137 punten 

Handbal
FIQAS speelt om Super Cup
Aalsmeer - Aanstaande zondag 28 
augustus begint het nieuwe hand-
balseizoen voor de mannen traditi-
oneel met de wedstrijd om de Su-
per Cup: de landskampioen tegen 
de bekerwinnaar. OCI/Lions is de 
kampioen en omdat zij ook de be-
ker wonnen speelt dit team tegen 
de mannen van FIQAS Aalsmeer, 
de verliezend bekerfinalist van vo-
rig seizoen. Er wordt al om de Su-
per Cup gespeeld sinds 1991 en de 
laatste keer dat FIQAS Aalsmeer 
deelnam was in 2012. Toen werd 
verloren van Volendam. Ook in 2010 
en 2009 speelden de Aalsmeerders 
om de Super Cup en ook die beide 
keren werd van Volendam verloren. 
De laatste keer dat FIQAS Aalsmeer 
de Super Cup won was in 2008: 
toen werd Hellas met 35-23 ver-
slagen. Ook in 2003, 2001, 2000 en 
1998 was de Super Cup voor FIQAS 

Aalsmeer Het wordt dus wel weer 
eens tijd dat de Cup mee gaat naar 
Aalsmeer. De wedstrijd wordt zon-
dag om 15.45 uur gespeeld in sport-
hal de Dome in Houten en is ook te 
volgen via de livestream van FIQAS 
Aalsmeer en te zien bij de NOS in 
Studio Sport. 
FIQAS tegen Hasselt
Voor de mannen van FIQAS be-
gint het BeNe League seizoen 
2016/2017 op zaterdag 3 september 
met een thuiswedstrijd tegen het 
Belgische Hubo I/Hasselt. De wed-
strijd is thuis in De Bloemhof en be-
gint om 19.15 uur. De week daarop, 
zaterdag 10 september, wacht een 
uitwedstrijd tegen KV Sasja vanaf 
20.00 uur. En zaterdag 17 september 
staat de spannende wedstrijd tegen 
Kras/Volendam op het programma. 
Deze wedstrijd is in De Bloemhof en 
begint om 19.15 uur.

De winnaars van het toernooi hadden het natuurlijk naar hun zin!

Super tennisweek bij 
Dubbeltoernooi T2T
Aalsmeer - Afgelopen week werd 
bij Tennis2Tennis (T2T) in Aalsmeer 
de twaalfde editie van het Water-
toren dubbeltoernooi gehouden. 
Hoewel er dit jaar door de vakan-
tie wat minder inschrijvingen wa-
ren ten opzichte van het record van 
vorig jaar, werden er door de pou-
le-indeling bijna evenveel wedstrij-
den gespeeld. Zij die in het afval-
schema zaten konden bij een vroe-
ge uitschakeling nog mee doen met 
het troosttoernooi. Zodoende speel-
de iedereen meerdere wedstrijden.
De wedstrijdleiding bestaande 
uit Irene Wouters en Els van Was-
senberg heeft het weer prima ge-
daan. De sfeer en gezelligheid, waar 
T2T al jaren om bekend staat, was 
weer top. Bij de prijsuitreiking werd 
Blauwhoff Bouwcenter vertegen-
woordigd door Tamara Vermeulen 
en Fabian Waaijman.
De winnaars in het hoofdtoernooi 
in de verschillende AR categorie-
en zijn:

DD 30+AR: Jolanda Koolhaas 
en Albertina Kuipers
DD 30+ARA: Jelena Gnirrep 
en Karin de Jong
DD 30+ARB: Anite Buskermolen 
en Klazien Visser
DD 17+AR: Kelly van Dam 
en Tessa Wouters
GD AR: Jacqueline van Klaren 
en Emmanuel Werner
GD 17+AR: Tessa Wouters 
en Arthur Kramer
GD 17+ARA: Elaine Gelijn 
en Joey Visscher
GD 30+ARA: Jelena Gnirrep 
en Peter Toethuis
GD 30+ARB: Linda Nederstigt 
en Robert Nederstigt
HD AR: Bram Dekker 
en Lars de Kuijer
HD ARA: Marvin Koek 
en Martijn Wahlen
HD 17+AR: Patrick van der Schinkel 
en Johan Weber
Kijk voor verdere informatie en fo-
to’s op www.tennis2tennis.nl

en op drie Cris van Wijhe en Gerard 
Presser met 5047 punten. De poe-
delprijs was voor het koppel Miep 
Wolf en Mia Huijkman met 3576 
punten.

Vrijwilliger(s) gezocht
Buurthuis Hornmeer is een druk be-
zocht buurthuis met veel verschil-
lende activiteiten. Het bestuur is op 
zoek naar een vrijwilliger(s) achter 
de bar op de vrijdag tijdens de we-
kelijkse kaartavond. Een vrijwilliger 
wordt gezocht tussen 19.00 en 00.30 
uur. Eventueel in overleg aan te pas-
sen en vergoeding in overleg. Geïn-
teresseerd? Contactpersonen zijn 
Paul Schouten (ppauldick@caiway.
nl) en Cor Knol (cknol@caiway.nl).

Weer kaarten bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Buurtvereniging Al-
len Weerbaar start weer met het 
organiseren van kaartavonden. 
Er is klaverjassen en jokeren. De 
eerste speelavond is maandag 12 
september in het Middelpunt in de 

Wilhelminastraat 55. De avonden 
beginnen om 20.00 uur. De zaal 
gaat vanaf 19.30 uur open voor 
inschrijving. De inleg is 1,50 euro 
per persoon. Er zijn mooie kaart-
prijzen en iedere avond wordt 
een verloting gehouden. BV Allen 
Weerbaar kaart altijd op de maan-
dagavond om de 14 dagen. Nieu-
we gezichten zijn van harte wel-
kom.
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