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C1000 Koster

Cloak Pacific

Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

• Functioneel en perfect uitgevoerd
• Nederlands fabricaat
• Kwaliteitsstoffen en leder
• 10 jaar garantie op constructie

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer
Tel. 0297-324577
www.carladeklerk.nl
www.design-woonwinkel.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Enkele voorbeelden van Anneke Harting hoe het veilige en kleurrijke tegelpad er uit kan komen te zien.

Uitgangspunt: Vergroten verbondheid bewoners

Stoepenplan: Veilige, kleurrijke route
(jeugdige) inwoners in Dorpsstraat

LAATSTE WEEK
AUGUSTUS MAANDACTIE

Voor AllE ThUISblIjVErS

21%
bTW korTING
op DE GEhElE VoorrAAD
10% korTING
op ElEkTrISChE AppArATEN

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

ADVERTEREN?
IN DE

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

Vacature
van de week:
kredietacceptant

Aalsmeer - Tijdens de schouwavond op 26 juni in het centrum
door een groep bewoners en welzijnswerker Frans Huijbregts zijn vele situaties in het dorp besproken.
Het was wel duidelijk dat er grote belangstelling is voor de woon,
werk en leefomgeving. Janna van
Zon was één van de deelnemers en
een opmerking van een medewandelaar bracht haar op een idee. Eén
van de inwoners gaf aan dat het ingewikkeld is voor kinderen om over
de stoep naar school te moeten lopen, omdat er verschillende soorten
stoepen zijn. Door meerdere ouders
werd dit onderkend.
En op de stoep lopen is juist belangrijk, want vanaf de Ringvaartzijde en de Werven ligt naast de stoep
de druk bereden Dorpsstraat. Janna bedacht daarop het stoepenplan. Vanaf de Ringvaartzijde en de
Werven op de stoep van de Dorpsstraat en de Helling een schoolroute
naar Samen Een met gekleurde tegels. Het kleurige paadje, bestaande uit zeker duizend stenen, brengt
de kinderen veilig naar school en
zal zeker ook de veiligheid voor ouderen met een scootmobiel of een
rollator vergroten. De stoep in de
Dorpsstraat bestaat uit klinkers van
een en hetzelfde formaat. Het is de
bedoeling dat een deel van deze
klinkers voorzien worden van een
deklaag waarop een voorstelling
staat die door leerlingen van basisschool Samen Een, ouders, leerkrachten en dorpsbewoners worden ontworpen in samenwerking
met keramiste Anneke Harting.
“Anneke heeft hierover leuke, goede
en vrij eenvoudig uitvoerbare ideeen, maar de stem en mening van de

leerlingen staat voorop”, legt Janna uit. “Anneke, van haar is ook de
mijmerbank aan de Ringvaart, heeft
veel ervaring met het vervaardigen
van keramische tegels en objecten, die weersbestendig zijn en veilig, dus niet glad”, legt ze verder uit.
“Ze zijn ook hufterproef”, vult Anneke zelf aan.
In wijkoverleg
Janna is superenthousiast en vooralsnog ziet het er naar uit dat de
gemeente voor dit project subsidie
gaat vrijmaken, maar de bedenkster wil brede steun van alle bewoners in het centrum. “Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bewoners bij dit project te betrekken en
samen aan de slag te gaan. Ik hoop
dat het stoepenplan een brede omarming krijgt. Vooralsnog heb ik
overigens nog geen negatief woord
hierover gehoord.” Om alle dorpsbewoners de mogelijkheid te geven
om mee te praten, zijn of haar me-

ning te geven, wordt het stoepenplan besproken tijdens het eerstvolgende wijkoverleg op maandag
30 september vanaf 19.30 uur in
De Binding in de Zijdstraat 53. Kom
langs en praat mee! De bedoeling is
om tijdens het wijkoverleg een projectgroep te vormen, die aan de slag
gaat met de realisatie van deze herkenningsroute voor (jeugdige) inwoners. Het kan natuurlijk zijn dat
bewoners met kinderen van andere straten rond de basisschool het
stoepenplan ook helemaal zien zitten. “Dat houden we open”, zegt
Janna beslist. “De eerste route is in
de Dorpsstraat en de Helling vanaf
de Ringvaartzijde en de Werven. We
houden het vooralsnog klein. Het
moet te behappen blijven.” Enthousiast geworden of niet? Uw/jouw
mening telt tijdens het wijkoverleg.
30 September dus zeker in de agenda noteren!

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

www.antennagroep.nl
uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

APK 29,-

Bel 0297 32 82 21 of plan direct een afspraak
via www.profiletyrecenter-aalsmeer.nl/afspraak
Geldig tot nader order. Prijs is incl. afmeldkosten en 4-gastest of EOBD-meting.
Exclusief roetmeting voor diesels met bouwjaar 2005 en ouder à € 19,-.

ABO

T 0297 32 82 21
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28
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Door Jacqueline Kristelijn

ALLEEN VAN 2 T/M 7 SEPTEMBER

HEEL VEEL JEANS
DONDERDAG 29, VRIJDAG 30, ZATERDAG 31 AUGUSTUS EN ZONDAG 1 SEPTEMBER

G-STAR / PALL MALL / ONLY / DIESEL / JACK&JONES / CARS / PETROL / LTB
NOIZE / VERO MODA / ESPRIT / WRANGLER / LEVI’S / PASTRY / OBJECT
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Op tuin Ampèrestraat hele
familie Van Duijn trots!
ZORG
VOOR
ELKAAR

Burgemeester en wethouders van
Aalsmeer nodigen u graag uit voor:
Gemeentehuis Ontmoeting op vrijdag 30 augustus
Bijeenkomst over de toekomst van de zorg. Met gratis ontbijt.
Voor
meer informatie zie www.aalsmeer.nl/decentralisaties
In het gemeentehuis. Van 7.45 tot 9.00 uur.

Adres: Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer

Aalsmeer - “Hierbij een foto van
de tuin van mijn ouders. Als kinderen willen we dit als verrassing voor
ze doen, vooral omdat het hun grote trots is, maar ook omdat zij onze grote trots zijn. Als het maar even
kan zijn mijn ouders heerlijk in de
tuin aan het werk en zorgen er voor
dat alles er piekfijn bij staat. Tijdens
hun vakantie is het ook altijd de
vraag aan één van ons of we de tuin
bij willen houden. Er komt dan zo nu
en dan een berichtje met hoe alles
gaat, maar vaders vergeet er nooit
te vragen of de tuin er nog mooi bij
ligt en het gras niet te hoog wordt.
Echt grappig, maar zegt ook wel wat
over hoe hij van de tuin houdt en er
van geniet. Het was voor ons dan
ook een zomer van sproeien, maaien, kantjes knippen, bramen pluk-

ken en zo nu en dan de bloemen in
de avond wat verwarmen met een
barbecuelucht. Onze lieve Anne (3)
kon haar geluk niet op om dan lekker met ‘tant Tariek’ en ‘ome Wortel’ door de sproeier te rennen. Kortom, een prachtige tuin waar de hele familie aan meewerkt maar vooral van geniet!”, aldus het verhaal van
Marieke van Duijn. En deze tuin van
Bert en Marja van Duijn in de Ampèrestraat 64 in Kudelstaart is de
laatste winnaar van de tuinenwedstrijd van de Nieuwe Meerbode en
tuincentrum Het Oosten aan de
Aalsmeerderweg. Marieke en Bert
‘strijden’ om de drie waardebonnen
van 250, 100 en 50 euro. Volgende
week (of een week later) worden
de drie grote winnaars bekend gemaakt.

2 STUKS

HEEL VEEL

KINDER

69,95 49,95 39,95

2 STUKS

KINDERJASSEN VANAF 25,00
VRIJDAG KOOPAVOND

BIGL AALSMEER|JOINFASHION|WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MA. T/M ZA. | TEL: 0297 321177

TROY51399

Laatste winnaar tuinenwedstrijd

109,95 89,95 69,95
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 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., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de 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

KERKDIENSTEN
Zondag
1 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met ds. Martijn
Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Laurens
Lagerwerf.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. J. Trommel en om 16.30u.
met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Henk Leegte, Amsterdam.
Collecte voor partnergemeenten.
Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman. Organist: F. van Zanten.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. P.
Vroegindewij. Organist M. Noordam
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Martijn Piet. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen. Om
19u. Baan 7 jongerendienst met
spreker David de Vos.

OVAK-tocht
Leimuiden
Aalsmeer - Donderdag 5 september is weer de fietsmiddag vanuit
Aalsmeer van de OVAK-pedaalridders. De tocht is 25 kilometer lang
en gaat dit keer richting Leimuiden.
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het
zwembad aan de Dreef om 13.30 uur.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. S.J. Maliepaard uit
Barneveld en 18.30u. met ds. C.D.
Affourtit uit Badhoevedorp.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag
10u. zorgcentrum Aelsmeer woordcommunieviering met A. Blonk. Zaterdag 17u. in Kloosterhof euch.
viering met L. Seeboldt. Zondag
10.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L. Seeboldt mmv Karmelkoor en de Mirakeltjes.
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof.
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag
dienst om 10u. met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 10.30u. woord-communieviering met A. Blonk.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98. Van september tot en met mei.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 3 september in gebouw Seringenhorst,
Parklaan. Thema: Studies uit het
Lukas-evangelie door H.B. Slagter
uit Wijk bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - De SOW gemeente nodigt belangstellenden uit voor
de maandelijkse koffieochend op
woensdag 4 september in gebouw
De Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat
Bilderdammerweg. De aanvang is
10.00 uur, de toegang is gratis en de
koffie en thee staan klaar. Iedereen
is welkom. Er zijn mogelijkheden
om een kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een gesprek van
mens tot mens te hebben.Kom ook
en neem gerust iemand mee.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Livemuziek tijdens de Baan7 avond.

Baan7 jongerendienst met
David de Vos en Reverse
Aalsmeerderbrug – Zondag 1
september is er weer een knallende Baan7 jongerendienst in de Levend Evangelie Gemeente. Eigentijds, afwisselend en met heel veel
muziek. Dit keer spreekt David de
Vos, een jonge spreker vol passie en
vuur om anderen over Jezus te vertellen. Vanaf 19.00 uur zijn jongeren van harte welkom aan de Kruisweg 55. David de Vos is betrokken
bij stichting Go and Tell. Via deze organisatie houdt hij evangelisatiecampagnes in het buitenland. Onder andere in Burkina Faso, Tanzania en Togo. Ook in Nederland is hij
een veelgevraagd spreker in kerken, jeugdkerken en op conferenties. David weet als geen ander de
Bijbel eigentijds en eenvoudig uit
te leggen. Tijdens de Baan7 avond
zal één van de teamleden, die meer
dan vijftien jaar in de organisatie
heeft meegeholpen, afscheid ne-

men. Ter gelegenheid hiervan speelt
nog één keer de band Reverse. Deze band was jarenlang het gezicht
van Baan7. Ze brachten drie cd’s
uit waarvan ‘Get in Touch’ uit 2001
het meest succesvol was. Een groot
aantal Baan7-gangers uit de begintijd is uitgenodigd om bij het afscheid aanwezig te zijn. Deze keer
zal er daarom een mix van jongere
en wat oudere bezoekers op Baan7
zijn. Baan7 wordt elke eerste zondag van de maand gehouden. Iedere keer komen er honderden jongeren uit de wijde omgeving om samen God te aanbidden, naar een
eigentijdse preek te luisteren en te
genieten van spetterende muziek.
Of je nu vaker in een kerk komt of
nooit, iedereen tussen 13 en 20 jaar
is van harte welkom!
Meer weten? Kijk dan op www.
baan7.nl.
Foto: Arthurdendikken.nl.

Gedichten-en verhalenwedstrijd in
de Oecumenische Vredesweek
Aalsmeer - Het initiatief ‘Ambassadeurs voor Vrede’ is een wereldwijd netwerk van personen die zich
inzetten voor een hoger doel en beseffen dat het doorbreken van etnische en religieuze barrières essentieel is op weg naar vrede.
De Ambassadeurs onderschrijven
universele waarden en beginselen
en kennen het gezin een centrale rol
in de samenleving toe. Het thema is
vrede, maar vrede gaat vooraf aan
gerechtigheid. Daar waar geen gerechtigheid is, kan geen vrede zijn.
De Raad van Kerken van Aalsmeer
zal dit jaar in de Vredesweek een
aantal bijzondere activiteiten houden, die door diverse kerken worden uitgevoerd. Eén van die activiteiten is een gedichten- en verhalenwedstrijd over vrede en gerechtigheid : Heb je een idee over wat
vrede is? Hoe kun je vrede vinden

voor jezelf en je medemens? Wat
kan men er zelf aan bijdragen? Of
gewoon een echt gebeurd verhaal
over vrede en gerechtigheid schrijven wat je geraakt heeft en waarom. Deze activiteit staat open voor
jong en oud in Aalsmeer en Kudelstaart, ongeacht een eventuele kerkelijke achtergrond. Het formaat is maximaal één A4. De verhalen en gedichten, voorzien van
leeftiid en naam en telefoon, dienen ingeleverd te worden op of vóór
10 september bij de Oecumenische
Ambassade voor Vrede Aalsmeer
p/a Boekhuis Aalsmeer, Zijdstraat
12, 1431 EC Aalsmeer of via e-mail
naar e.geijlvoet@dgaalsmeer.nl. De
inzendingen zullen in de categorie
jeugd en een categorie volwassenen (16+) worden beoordeeld. De
winnaars zullen bekend gemaakt
worden in het Boekhuis op zaterdag
21 september om 14.00 uur.

Veiling en honing slingeren
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Op zaterdag 31 augustus wordt er weer geveild op de Historische Tuin. Het is immers de laatste
zaterdag van de maand. Veilingmeester Henk de Gooijer zal weer een heel
scala van bloemen en planten aan de
man/vrouw proberen te brengen. Aangezien de herfst nadert, zal er in ieder
geval een bos dahlia’s geveild worden.
Huisimker Jos Hooijman zal de hele
middag honing slingeren. Zeker ook
leuk voor kinderen om dit eens mee
te maken. Natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden over het moeilijke vak van bijenhouden. Het is al weer
een paar jaar geleden, dat de Historische Tuin van haar eigenbijenstal honing kon oogsten. Het zal iedereen
wel bekend zijn, dat er landelijk problemen zijn met het overhouden van
bijenvolken in de winter. Ook de volken op de Tuin hebben het slecht gehad afgelopen jaren. Gelukkig zijn de
volken afgelopen jaar de winter wel
goed doorgekomen, vandaar een vrij
goede oogst. Natuurlijk zijn er potten
met echte Aalsmeerse bijenhoning

te koop, vers van de slinger. Jos begint om 13.30 uur met slingeren en zal
verder de hele middag aanwezig zijn.
Verder zijn er al weer appels en peren
te koop en Rinus Buskermolen is nog
volop aan het bonen plukken. De Tuin
gaat om 13.30 uur open en de veilingklok uit veiling Bloemenlust gaat om
15.00 uur draaien. De entree is via de
brug bij het Praamplein en bedraagt
4 euro voor volwassenen en 3.50 euro voor 65+ers. Museumkaarthouders
en kinderen tot 12 jaar gratis toegang.
Het is nu ook mogelijk om te pinnen
op de Tuin. Voor informatie: www.historischetuinaalsmeer.nl of bel 0297322562.

Gevonden:
- Jac. P. Thijsselaan: Wit-grijs dwergkonijntje.
- Aalsmeer, bij voetbalveld: Zwart-wit katje.
- Rietwijkeroordweg: Zwart-witte kat.

Vernielingen aan
meer voertuigen

Ontmoeting in
Oost-Inn

Aalsmeer - Vorige week had de politie
een melding dat er twee banden van
een op de Machineweg geparkeerde auto waren lek geprikt. Het blijkt
geen eenmalige vernieling. Op het gedeelte van de Machineweg, tussen de
Aalsmeerderweg en de Hornweg, zijn
de laatste weken meer vernielingen
aan auto’s gepleegd in de vorm van lek
prikken van banden en afbreken van
spiegels. Er gaan extra controles gehouden worden door de politie.

Aalsmeer - Woensdag 4 september is
de eerste Oost-Inn van het nieuwe seizoen. Van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Elke woensdagochtend is er inloop en
ontmoeting. Even bijkomen en wat bijpraten. Ook nu worden er voor jong
en oud weer diverse activiteiten georganiseerd in de ochtend, middag en
avond. De Oost-Inn is er voor alle inwoners van wijk Oost, maar ook mensen uit andere delen van Aalsmeer zijn
uiteraard van harte welkom. De OostInn inloop en ontmoeting is in brede school de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636, 0297-345413 of kijk op
de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Poging inbraak
in woning
Aalsmeer - Tussen vrijdag 23 en
maandag 26 augustus is geprobeerd
in te breken in een woning in de
Margrietstraat. Aan de achterzijde
hebben dieven geprobeerd de deuren te forceren. De inbraak is niet
gelukt. De bewoners waren op het
moment van de poging niet thuis.

Fietstocht naar
Amstelveen
Aalsmeer - Dinsdag 3 september
gaan de leden van de ANBO en de
PCOB weer fietsen. Startpunt is als
vanouds de parkeerplaats van het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Om 13.30 uur gaat de groep op weg.
Het is de bedoeling om naar het
groene hart van Amstelveen te fietsen. Leden zijn welkom om deel te
nemen en zij mogen gerust een kennis of buur meenemen! De tocht
staat onder leiding van Aart en Jaap.

Info over KWF
in ziekenhuis
Amstelveen - Van 1 tot en met 7 september is het folderrek bij het Infocentrum van Ziekenhuis Amstelland
ingericht met informatie over het KWF
kankerbestrijding en de ziekte zelf. Dit
in het kader van de landelijke collecteweek van het KWF. Het Infocentrum
bevindt zich in de centrale hal van het
ziekenhuis en is te bereiken via 0207557118 en infocentrum@zha.nl.

Open huis in
‘t Baken

Zaterdag wandelen door
heden en verleden
Aalsmeer - De Aalsmeerse dorpswandeling opent ogen, dat schreef een
deelnemer aan de eerste wandeling
die eind juni werd gehouden. En zo is
het! Door met een gids langs historische gebouwen en plekken te dwalen,
ontdekt u Aalsmeer op een hele andere manier. Beluister de verhalen en
anekdotes, leer over de geschiedenis
en aanschouw de verborgen schoonheid van het dorp! De eerstvolgende

Vermist:
- P.F. von Sieboldlaan: Grijs-zwart gestreepte Cypers ongecastreerde
katertje. Ongeveer 2 jaar oud. Heeft grote achterpoten.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Schildpad poes met wit kinnetje,bef en
sokjes voor.
- Van Cleeffkade: Bruin-grijs Cypers katje van 10-11 maanden met wit
befje, heet Ziggy.
- Sweelinckstraat: Wimme, een 20 jaar oude kat die mager is en slecht
hoort.
- Aalsmeerderweg: Grijze kater met witte buik.

dorpswandeling is aanstaande zaterdag 31 augustus en staat onder leiding van Leo Bertoen. Start 11.00 uur
bij het VVV-agentschap in de Zijdstraat 12. Reserveren wordt aangeraden, per wandeling kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Buiten de vaste dagen is de dorpswandeling voor groepen op afspraak mogelijk. Meer info op www.vvvaalsmeer.nl
of via info@beleefaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Het open huis in ‘t Baken is 30 jaar geleden opgericht en
nog steeds wordt er elke week door
velen naar uitgekeken. Vanaf dinsdag 3 september worden de koffieochtenden weer elke week gehouden. De ochtenden worden voor iedereen, van welke kerkgenootschap
of religie dan ook, gehouden van
10.00 tot rond 11.30 uur. Zij worden
door de diaconie van de Open Hof
Kerk georganiseerd en de koffie is
geheel gratis. Ook graag eens met
anderen praten? Iedereen is van harte welkom in ’t Baken in de Sportlaan
86. Wie geen vervoer heeft, maar wel
graag wilt komen kan contact opnemen met de dames A. Stoof via
328326 en A. Vijfhuizen via 322131 of
de heer P. Eikelenboom via 327915.
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officiële mededelingen
Beraad en de raad

Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openinGstijden Balie BurGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, 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 bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 12 september 2013,
in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na
een onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.
Beraad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

B-1

1. Opening van het besluitvormend
Beraad door de voorzitter de heer
R.P. Fransen
2. Vaststelling van de agenda
3. Resume van het beraad van
27 juni 2013
Jaarrekening 2012, programmabegroting
2014 en meerjarenperspectief 2015-2017
van het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn
Behandeling in eerste termijn.
Jaarrekening 2012 en ontwerpbegroting
2014 Amstel- en Meerlanden Overleg
Behandeling in eerste termijn.
Conceptverordening Speelautomatenhal
Behandeling in tweede termijn.
Verklaring van geen bezwaar ten behoeve
van de aanvraag omgevingsvergunning
voor het wijzigen van de bestemming van
de percelen achter de woning op het
adres Uiterweg 158
Behandeling in eerste termijn.
Verklaring van geen bezwaar ten behoeve
van de aanvraag omgevingsvergunning
voor het dempen van het water ter
plaatse van de voormalige ligplaats van
de woonark Herenweg 34 ws 1
Behandeling in eerste termijn.
Verklaring van geen bezwaar ten behoeve
van de aanvraag omgevingsvergunning
voor het aanleggen van een wegvak aan
de Middenweg te Aalsmeer
Behandeling in eerste termijn.
Passantenvoorziening Historische Tuin
Behandeling in eerste termijn.
Rondvraag en sluiting

openinGstijden Balie Bouwen & VerGunninGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
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 informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
Gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken BurGemeester en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in Het Beraad oVer een GeaGendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat 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. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicepunt BeHeer en uitVoerinG
proVincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

20.05

B-2

20.20

B-3

20.35

B-4

20.50

B-5

21.00

21.10

21.20

B-6

B-7

B-8

22.00

PAUZE / ONDERBREKING
raad
tijd

agenda- onderwerp
punt

22.10

R-1

1. Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Resume van de raad van 27 juni en
4 juli 2013
4. Ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
Conceptverordening Speelautomatenhal
Afdoening burgerinitiatieven

R-2
R-3

SLUITING

welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunnin-

gen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen,
van de afgelopen 2 weken.
wet alGemene BepalinGen omGeVinGsrecHt
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Copierstraat 11, het plaatsen van een container;
- De Muzen 7, het plaatsen van een erfafscheiding;
- Dorpsstraat 118, het vervangen en verbreden van de brug
en uitrit;
- Julianalaan 73, het plaatsen van een container;
- Hornweg 134 en 136, het kamergewijs verhuren van de
woningen;
- Locatellihof 31, het plaatsen van een container;
- Schoolstraat 6, het wijzigen van een schuur in een bed &
breakfast;
- Westeinderplassen, sectie H, nr 3210, het kappen van
een boom;
- Weteringstraat 20-50, het tijdelijk plaatsen van een steiger, keetwagen en toilet.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Einsteinstraat 59, het verwijderen van asbest;
- Haydnstraat 50, het verwijderen van asbest.
rectificatie
Op 22 augustus 2013 zijn gepubliceerd drie kennisgevingen ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de middenweg het aanleggen van een weg
(wegvak tussen N201 en Machineweg), voor de Herenweg
34ws1, het dempen van water ter plaatse van de voormalige
ligplaats, voor de uiterweg 158, het wijzigen van de bestemming van de percelen achter de woning Uiterweg 158.
De beschikkingen zouden per 23 augustus 2013 ter inzage
liggen. Deze beschikkingen liggen nog niet ter inzage.
Verleende omGeVinGsVerGunninGen,
reGuliere procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op
dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een
afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hugo de Vriesstraat 35, het plaatsen van een keetwagen
en toilet (verzonden 26 augustus 2013);
- Rietgorsstraat 41, het plaatsen van een container (verzonden 26 augustus 2013);
- Stichtsepad 4, het plaatsen van een container (verzonden 26 augustus 2013).
Verleende omGeVinGsVerGunninG,
uitGeBreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:
- Aalsmeerderweg 237 8 t/m 25, het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 27 augustus 2013);
- Herenweg 78aa, het bouwen van een woning (verzonden
21 augustus 2013).

VerdaGen (VerlenGinG) Beslistermijn aanVraaG
omGeVinGsVerGunninG, reGuliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verdaagd:
- Lisdoddestraat 94, het vergroten van de woning (ontvangen 14 juni 2013).
Geaccepteerde (sloop)meldinG(en)
- Hornweg 34, het verwijderen van asbest;
- Jac. P. Thijsselaan 9, het slopen van de woning en opstallen;
- Stommeerkade 57, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
standplaatsVerGunninGen
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de vergunning verleend voor:
- standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese
snacks op dinsdag op het Poldermeesterplein.
Datum verzending vergunningen: 28 mei 2013
ter inzaGe
t/m 05-09 Bestemmingsplan ‘Kudelstaart op onderdelen’
met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 26 juli tot en met donderdag 5 september 2013.
t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een woning.
t/m 26-09 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
t/m 03-10 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 04-10 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van
een buffervoorziening); Oosteinderweg 552
(het bouwen van een woning).
t/m 03-10 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere
waarden in het kader van wet Geluidhinder)
oVeriGe loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

Handbal Aalsmeer

Open dagen Duikteam Thamen

Competitievoorbereiding
Damesselectie afgesloten
Aalsmeer - De damesselectie van
FIQAS Aalsmeer, dit seizoen onder leiding van Herman Schaap en
zijn assistent coach Simone Schaap,
sloot afgelopen zondag 25 augustus
de voorbereiding voor de competitie
af met een toernooi bij VZV. De selectie is een aantal weken aan het
trainen geweest en nu klaar voor de
competitiestart. Een nieuwe jonge
groep dames gáát er voor, dit seizoen en dat was ook te zien tijdens
het toernooi. De dames lieten er bij
vlagen al mooi en attractief handbal
zien! De wedstrijden werden echter vooral gespeeld om te oefenen.
Gewonnen werd er van het tweede team van Quintus, van VZV werd
verloren en de wedstrijd tegen Sint

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met
een medewerker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank van Amsterdam.

Truiden ging mooi gelijk op en werd
door wat pech uiteindelijk verloren.
Aanstaande zaterdag 31 augustus
begint het echte werk. Dan staat
de eerste competitiewedstrijd tegen
SEW Westfriesland op het programma. De wedstrijd in de Bloemhof
aan de Hornweg begint om 20.30
uur: mis het niet. De heren van FIQAS Aalsmeer spelen eerst een uitwedstrijd Bij Hurry Up in het Drentse
Zwartemeer. Voor wie wil gaan aanmoedigen, ook deze wedstrijd begint om 20.30 uur. Op 7 september
spelen de heren thuis in De Bloemhof vanaf 20.30 uur tegen Kras Volendam. De dames gaan 7 september de strijd aan tegen V.O.C. tijdens
een uitwedstrijd vanaf 19.30 uur.

Badminton voor jong en oud!

Welkom bij Flower Shuttle
Aalsmeer - Badminton is een van
de leukste en snelste racketsporten die je kunt beoefenen. Vanaf elk
niveau en elke leeftijd kun je beginnen aan deze sport. Omdat de wedstrijden kort en intensief zijn, zie je
al heel snel verbetering in je spel
komen. Single, dubbel of mix er zijn
altijd medespelers van jouw niveau
en achteraf is er een lekker bakje koffie. Aan je gezondheid werken en gezelligheid, daar moet iedereen mee kennismaken. Voor de
meer bedreven spelers biedt Flower
Shuttle, via de bond, de mogelijkheid om mee te spelen in een competitieteam. De speelavonden zijn
maandag en woensdag. Recreanten
kunnen op maandag meetrainen en

zo de basistechniek en -tactiek onder de knie krijgen. Vrij spelen kan
de hele avond.
Op de woensdagavond is er trainen
voor de competitiespelers en vrij
spelen. Flower Shuttle heeft 6 teams,
het hoogste team speelt 4e divisie
landelijk. Kom aanstaande maandag gewoon eens naar sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg 187. Rackets en shuttles liggen klaar. Sportkleding en -schoenen zelf meenemen, zodat je zelf kan proeven aan
de badmintonsport. De jeugd speelt
van 19.00 tot 20.00 uur onder begeleiding van een trainer. De senioren
zijn welkom vanaf 20.00 uur. Meer
info: www.flowershuttle.nl.

Aalsmeer - Op de donderdagen 12
en 19 september zijn er weer open
dagen bij Duikteam Thamen. Voor
geïnteresseerde is het mogelijk om
kosteloos een kijkje te nemen in
de onderwaterwereld van het duiken. Beide dagen zijn belangstellenden van 21.00 tot 22.30 uur welkom in zwembad de Waterlelie aan
de Dreef 7.
Duikteam Thamen is een vereniging
die sinds 1975 actief bezig is met de
fascinerende sport duiken. Er is dan
ook veel te doen bij Duikteam Thamen. Er kan op allerlei niveaus getraind worden, van beginners tot ver
gevorderden. Ook als je in het buitenland je brevet al hebt gehaald
kun je bij Thamen terecht voor vervolgopleidingen of opfriscursussen.
De opleidingen zullen medio oktober van start gaan, vinden plaats in

verenigingsverband en worden verzorgd door instructeurs in het bezit
van een geldige licentie. Hierdoor
blijven de kosten beperkt tot de
standaard contributie van 18,50 euro per maand. Tijdens de opleiding
komen hier alleen nog de kosten bij
voor het opleidingsboek en logboek
(inclusief inschrijfkosten à 50 euro), een medische keuring en voor
de koffie en/of thee tijdens de theorielessen. Dus kosten voor gebruik
van het zwembad en duikmaterialen, zoals persluchtfles, ademautomaat en stabilizing jacket (vest) zijn
inbegrepen. Zelf moeten de cursisten zorgen voor een duikbril, snorkel en vinnen. Voor meer informatie of voor opgave voor één van de
open dagen, kan contact opgenomen worden met Marc Eveleens via
mail marc.thamendiving@caiway.
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Zaterdag en zondag familiefilms

AGENDA

Nieuw: Actiekomedie ‘Pain
and Gain’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanaf aanstaande vrijdag 30 augustus kan in Crown Cinema genoten worden van de film
‘Pain and Gain’, de nieuwe actiekomedie van regisseur Michael Bay
met Mark Wahlberg, Dwayne Johnson en Anthony Mackie. De film is
gebaseerd op een waar gebeurd
verhaal over een groep personal
trainers uit Miami in de jaren negentig. Ze bedenken een bizar crimineel plan om snel rijk te worden
dat compleet uit de hand loopt. De
film duurt 129 minuten en wordt
vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vertoond vanaf 21.30 uur. Zondag 1 september gaat het licht voor
‘Pain and Gain’ uit vanaf 20.45 uur.
Een aanrader is ook de film ‘Mortal Instruments: City of Bones’. Te

zien in Crown Cinema op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 18.45
uur en zondag vanaf 18.00 uur. Wie
nog graag de film met indiaan Johnny Dep, ‘The Lone Ranger’, wilt zien,
kan vanavond, donderdag 29 augustus, om 21.15 uur plaatsnemen
in het pluche van de bioscoop aan
de Van Cleeffkade 15.
Zaterdag 31 augustus en zondag 1
september zijn weer familiefilmdagen met beide dagen om 11.45 uur
‘Verschrikkelijke Ikke 2’ (3D), om
14.00 uur Smurfen 2 (3D), en om
16.00 uur Spijt! Kaartjes reserveren
kan via info@crowncinema.nl of bel
0297-753700. Voor meer informatie
over alle films en het programma:
www.crowncinema.nl.

De nieuwe schuifpui aan de voorzijde in de Zijdstraat van café de Praam.

Caribbean Dance Night
vrijdag in de Praam
Aalsmeer - Het weekend startte afgelopen vrijdag 23 augustus in
danscafé de Praam met DJ Marco
en de Red Bull Energy Party. Het was
een gezellige avond en zaterdag 24
augustus wist DJ Michael er tijdens
de bekende Praam’s Partynight een
prima zomeravond van te maken! DJ
Michael draaide afgelopen zaterdag
voor het eerst in de Praam! Zowel de
gasten als het barteam waren onder
de indruk! Het zal niemand verbazen dat DJ Michael direct voor het
winterseizoen geboekt is. Aanstaande vrijdag 30 augustus houdt de
Praam de feeststemming er wederom in en trakteert op een gezellige
en zwoele Caribbean Dance Night
met DJ Henkie vanaf 22.00 uur! De
leeftijdgrens voor de vrijdagavond is
vanaf 18 jaar. Neem dus je geldige
legitimatie mee om teleurstellingen
te voorkomen bij de deur. Aanstaande zaterdag 31 augustus start vanaf 21.00 uur het jaarlijkse Goud van
Oud evenement. DJ Martijn en DJ
Nista zullen de gasten deze avond
van heerlijke muziek voorzien. Alle
medewerkers hopen er dat het zowel buiten als binnen een fantastische avond wordt!
Gast DJ op zaterdagmiddag
Voor de liefhebbers die graag zelf
achter de draaitafel willen staan,
heeft de Praam weer een lijst met
data achter de bar klaar liggen om
in te schrijven voor de Gast DJ middag die vanaf 12 oktober weer el-

ke zaterdagmiddag gaat plaatsvinden van 16.30 tot 19.30 uur! Zie jij
jezelf met of zonder een vriend of
vriendin al als Gast DJ in danscafé
de Praam staan? Schrijf je dan gauw
in! Bartender John kan op de zaterdagmiddag direct deelnemers op de
lijst noteren, maar er kan ook contact opgenomen worden via de facebookpagina of via www.cafedepraam.nl
Pramenklusavond
Volgende week donderdag 5 september is het weer tijd voor de traditionele Pramenklusavond in danscafé de Praam! Kom je deze avond
met je praamteam langs en lever je
deze avond je bokkenpoot in, dan
ontvang je voor het team een gratis rondje Spietjes. En wie een penta
motor meeneemt, ontvangt een gratis doosje flugels (tien stuks). Of je
maakt het helemaal bont en komt
met je team en jullie praam naar de
Zijdstraat. Deze actie wordt beloond
met een bierkaart en een rondje bitterballen voor het team!
Het wordt niet enkel een hele bijzondere en gezellige avond met de
aanwezigheid van diverse praamteams en hun bokkenpoten, penta
motors en hopelijk zelfs weer met
hun pramen in de Zijdstraat, maar
ook omdat de Praam deze avond
haar eigen shooter het ‘Aalsmeers
Spietje’ gaat lanceren en ook te bewonderen: De nieuwe schuifpui aan
de voorzijde.

Wilgenlaan 80 jaar jong!
Aalsmeer - Toen in 1983 de Wilgenlaan vijftig jaar bestond vierden de
bewoners voor het eerst feest. Sindsdien is het de gewoonte om iedere
vijf jaar op het pleintje achter in de
laan de feesttent op te zetten. Zaterdag de een en dertigste augustus
is het weer zover. De allereerste bewoners waren allen arbeiders die de
kans kregen om dankzij de Landarbeiderswet grond te verkrijgen waar
ze een woning op konden laten bouwen. Ze kregen van de regering een
voorschot wat met rente en aflossing
in dertig jaar moest worden afbetaald. Het was een hechte gemeenschap van hardwerkende mensen die
naast hun baan als kwekersknecht
ook de zorg hadden voor bloemen en
groenten in hun eigen tuin. Die hechte gemeenschap bestaat nog steeds

in de Wilgenlaan. Dat blijkt wel uit
het enthousiasme waarmee dit lustrum wordt gevierd. Alle bewoners
hebben meegewerkt aan de samenstelling van een boek met daarin een
‘bewonersstamboom’ van ieder huis.
In de week voor het feest staat er een
ereboog aan het begin van de laan.
En iedere lantaarnpaal is versierd
met een door de bewoners gemaakte lampenkap die vooral ‘s avonds
de sfeer van vroeger doet herleven.
Een vakkundige jury zal bepalen welke creatieveling de eerste prijs wint.
De catering op het feest wordt verzorgd door topkok Jonathan, die ’s
morgens al met een aantal bewoners
een kookworkshop houdt. En als dan
’s middags om 4 uur een VIP het officiële startsein geeft kan het feest losbarsten. De Wilgenlaan 80 jaar jong!

Dave Chavez and friends
zondagmiddag in Shack
Oude Meer - De weekenden in The
Shack worden voor vele muziekliefhebbers, steeds vaker the place to
be! En dat is niet voor niets, want ze
worden week na week getrakteerd
op fantastische spetterende shows
van de beste bands uit binnen- en
buitenland. Sommige muzikanten
behoeven eigenlijk geen introductie
meer. Zo ook de mannen die aanstaande zondagmiddag 1 september op het Shack podium staan: Dave Chavez and Friends! De band bestaat uit vijf absolute topmuzikanten die garant staan voor een spetterende show. Zanger en gitarist
Dave Chavez, die dit jaar met zijn
band deelneemt aan de Blues Challenge in oktober, is zowel een fantastisch gitarist als een verrassend
goeie zanger met een heerlijke warme stem. Op de Bluesharp, niemand
minder dan Kim Snelten. Het greasy bluesharpgeluid van Kim laat horen waar een kleine man, met veel

road-, band- en levenservaring,
groots in kan zijn. Een van de beste mondharmonicaspelers van Nederland! Op gitaar: Mischa Den Haring. Mischa’s energieke gitaarspel
is een genot om naar te kijken én
luisteren, een klasse gitarist! De stuwende pumpin’and rockin’ ritme begeleiding bestaat uit niemand minder dan Jules van Brakel op de bass,
en op drums: Joost Tazelaar. Reden
genoeg om ook deze zondagmiddag weer af te reizen naar De Oude Meer om deze band te zien én
te horen in The Shack. The Shack is
vrijdag 30 augustus gesloten in verband met een besloten feest. Zaterdag 31 augustus eveneens dicht..
Maar zondag 1 septeptember is
The Shack geopend vanaf 15.00
uur. Het optreden van Dave Chavez
& Friends begint ‘s middags rond
16.00 uur. Entree is 5 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b.
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AANBIEDING:

Klassieke gitaar

‘Gypsy Rose’
(zwart)

€

KOOPJE:

15,95

‘Koss’ koptelefoon
voor kids

(met stickers)

€

‘Gomez’ 3/4 + 4/4

(o.a. wit, zwart, rose)

VANAF

€

69,-

NIEUW:

‘Boomwhackers’

14,

95

(5 stuks)

€

25,20
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Feestweek Aalsmeer nadert!
Aalsmeer - Nog een week en dan
begint op zondag 8 september de
Aalsmeerse feestweek in de tent op
het Praamplein. De feestweek start
met een tentdienst door de gezamenlijke kerken met het passende thema ‘The Voice’. Op maandag
9 september staat de SPIE sportavond op het programma en gaan
de deelnemers aan de pramenrace
de strijd om een laag startnummer
met elkaar aan. Op dinsdag 10 september wordt het of in de middag of
in de avond een feest der herkenning tijdens het nostalgisch filmfestival. Op woensdag 11 september presenteert de organisatie een
kindermiddag met gitarist en zanger
Dirk Scheele en in de avond voor
de groten een bandjesavond met
optredens van Almost Famous en
Goet Foud. In de voorverkoop kost
een ticket voor deze avond 8,50 euro, aan de tent wordt 10 euro toegang gevraagd. Donderdag 12 september trakteert het feestweek comité op 100 % Aalsmeer met de in
Aalsmeer wonende zangers Gerard
Joling, Rick van der Kroon en Jan
Leliveld, de zangeres Sasja Brouwers en de bekende DJ Kees Markman. En op vrijdag 13 september
worden alle ouderen uitgenodigd

voor een gratis gezellige middag
met optredens en in de avond gaat
het geluid aan voor Raffaela Paton,
Nielson, Jason Bouman en de Vengaboys. Achter de draaitafels neemt
DJ Martijn plaats. De toegang tot de
tent op donderdag- en vrijdagavond
bedraagt in de voorverkoop 17,50
euro, aan de tent dient 20 euro afgerekend te worden. Kaarten in de
voorverkoop aanschaffen is dus een
aanrader. De feestweek wordt zaterdag 14 september feestelijk optreden van zanger Wolter Kroes, die
zijn jubileumfeest komt vieren, en
de spots gaan aan voor Vinzzent,
Henk Dissel en DJ Joost. Kaarten
in de voorverkoop 12,50 euro, aan
de tent 17 euro. Voor informatie en
aankoop tickets: www.feestweek.nl.
Wacht niet te lang, de feestweek is
populair en heeft een grens qua bezoekersaantal!

Derde blaaskapellenfestival
‘Dweilen tussen de Plassen’
Leimuiden - Op zondag 1 september wordt voor de derde keer het
blaaskapellenfestival ‘Dweilen tussen de Plassen’ in Leimuiden gehouden. In de direct omgeving van
Sporthal Het Spant aan de Larikslaan strijden vanaf 13.30 uur negen
blaaskapellen om de winst. Verdeeld
over drie podia verzorgen de blaaskapellen een optreden van circa
20 minuten, waarbij zij beoordeeld
worden door een deskundige jury.
De deelnemende blaaskapellen die
op 1 september naar Leimuiden
komen zijn: Ladderszat uit Roelofarendsveen, Dweilorkest Dorst uit

Exposities
29 t/m 31 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open. Iedere donderdag tot en met
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van
Christophe Boutin en Cy Twombly.
Zaterdag 31 augustus:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
31 augustus en 1 september:
* Expositie met beelden, schilderijen en glaskunst in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zaterdag en
zondag open 13 tot 17u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang
Praamplein. In Historisch centrum
expositie 125 jaar Nieuwe Meerbode. Zaterdag honing slingeren v/a
13.30u. en veiling om 15u.
Vanaf 5 september:
* Expositie ‘Autumn Joy’ in Oude
Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open zaterdag 7 september om 16u.
7 en 8 september:
* Kunstbeurs aan de Westeinderplassen. Zaterdag en zondag van 11
tot 18u.
Diversen.
Donderdag 29 augustus:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

Vergaderingen
Vrijdag 30 augustus:
* Bijeenkomst over toekomst van de
zorg met ontbijt met college in gemeentehuis, 7.45 tot 9u.
Dinsdag 3 september:
* Fractiespreekuren in gemeentehuis, Raadhuisplein 19-20u.
Donderdag 12 september:
* Eerste beraad en raad na zomerstop in raadzaal, gemeentehuis. Ingang Raadhuisplein v/a 20u.

Eenmalig optreden Claire
Lynch Band in Aalsmeer

TIP:

Lessenaar

Muziek/Film
T/m 4 september:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 30 augustus:
* Caribbean dance party met dj in
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 31 augustus:
* Goud van Oud-festival bij Oude Veiling, Joppe en de Praam in
Markt-, Wetering- en Zijdstraat met
optreden Rietveldband en dj’s Kees
Markman, Martijn en Nista v/a 21u.
Zondag 1 september:
* Optreden Dave Chavez & Friends
in The Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer v/a 16u.
* Concert Claire Lynch met band in
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.

Vrijdag 30 augustus:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Tweede Friday Night Sup. Start
19u. surfeiland Vrouwentroost.
Zaterdag 31 augustus:
* Verkoopdag modelbouwers in
Crash Museum Aalsmeerderbrug.
Van 11 tot 16u.
* Dorpswandeling olv Leo Bertoen.
Start 11u. bij Zijdstraat 12.
Zondag 1 september:
* Wandeling naar bos met Nivon.
Verzamelen Hortensiaplein, 12.45u.
Maandag 2 september:
* Lezing en veiling Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat.
Start 20u. Open v/a 19.15u.
Dinsdag 3 sepember:
* Fietstocht ANBO en PCOB. Start
Parochiehuis, Gerberastraat, 13.30u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan v/a 19.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
Woensdag 4 september:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66. Van 9.30-11.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, Kudelstaart v/a 10u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 5 september:
* OVAK fietstocht. Start parkeerplaats Dreef om 13.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u. Open 19.30u.
* Sjoelen in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u. Inschrijven 19.30u.
* Praamklusavond in danscafé de
Praam, Zijdstraat v/a 20u.

Mijdrecht,
KoekerkCityPartyBand
uit Koudekerk a/d Rijn, De Muggenblazers uit Haarlem, De Feesttoeters uit Sassenheim, De Deurdouwers uit Uithoorn, Lopend Vuurtje
uit Driebergen, Nu Je Er Toch Band
uit Nieuw Vennep en De Damstampers uit Amsterdam.
Deze kapellen staan garant voor een
gezellig, attractief en muzikaal evenement. Naast muzikaal vertier zijn
er bij de podia ook diverse terrassen waar voor een hapje en drankje
wordt gezorgd. Al met al belooft het
een spektakel te worden met veel
muziek en gezelligheid.

Aalsmeer - Een eenmalig optreden
in Nederland geeft de Claire Lynch
Band aanstaande zondag 1 september vanaf 15.00 uur in De Oude Veiling. Bluegrass singer-songwriter
en diva Claire Lynch heeft tal award
nominaties op haar naam staan voor
beste zangeres in dit genre, beste CD productie, track en favoriete band. Meerdere malen kreeg zij
de awards ook daadwerkelijk uitgereikt. Over de jaren schreef zij muziek en teksten die onder meer zijn
opgenomen met celebrities als Patty Loveless, The Seldom Scene and
Kathy Mattea en vele anderen. Ook
zong ze back up op CDs van Emmylou Harris, Dolly Parton, and Linda Ronstadt en vele anderen. Multi instrumentalist Mark Schatz, bekend van z’n werk met Tony Rice, Bela Fleck, Tim O’Brien en Jerry Douglas, speelt bas in deze band.
Samen met snarenvirtuozen Matt

Wingate op mandoline en Bryan
McDowell, eveneens gitaar, mandoline en tevens viool maken de Claire Lynch Band tot een complete formatie.
Reserveren wordt aanbevolen en
kan van tot en met zondag van 15.00
tot 22.00 uur bij De Oude Veiling in
de Markstaat 19 via 0297 –368378 of
info@deoudeveiling.nl.

Nostalgisch filmfestival in feesttent

Helft nostalgische films in
kleur, corso 1956 oudste!
Aalsmeer - De films, die op het
nostalgisch filmfestival worden
vertoond, zijn beslist niet allemaal
in zwart-wit. Ongeveer de helft
is in kleur, waarvan de corsofilm
uit 1956 de oudste is. Op een meters groot scherm, komen op dinsdag 10 september in de feesttent
op het Praamplein beelden tot leven
van de vroegere opbouwnacht in de
CAV en de corsostoet in de Rozenstraat, Stationsweg, Stommeerweg
en het Olympisch Stadion. Een unieke kleurenfilm is die van het Molenpad uit 1958. Toen was dit stukje oud Aalsmeers nog volledig intact. Uit 1981 dateert de kleurenfilm
van de vroegere Elthetoschool in de
Schoolstraat. Traditiegetrouw gingen de leerlingen verkleed op Koninginnedag in optocht naar ‘Rustoord’. Toen Aalsmeer in 1983 850
jaar bestond, was dat reden tot groot
feest. Er waren tal van activiteiten,
zoals een muzikaal optreden in De
Oude Veiling, waaraan Mieke Telkamp, het Cocktail Trio en accordeonist Henny Langeveld deelnamen.
De NCRV maakte er twee televisieuitzendingen van, waarvan op het
Nostalgisch Filmfestival een samenvatting is te zien. In 1981 bestond
de VBA 10 jaar en het Aalsmeerse veilingwezen 70 jaar. Dat werd
groots gevierd in aanwezigheid van
Prins Claus, die een toespraak hield.
In plaats van de VBA-film, wordt ’s
avonds een kleurenfilm van de Pra-

menraces 1992-1996 vertoond, georganiseerd door de Dippers. De
start was toen nog bij het Surfeiland
of als er teveel wind stond aan de
Van Cleeffkade, waar toen ook altijd de finish was. Hilarische beelden van onder meer de opdrachten
die moesten worden uitgevoerd, zoals op het Praamplein, bij de Aardbeienbrug en in de tuin van het
zorgcentrum, waar een zeephelling
voor veel lol zorgde. Tenslotte kleurenbeelden van ijspret in en rond
de zwembaden VIBA en De Blauwe Beugel in 1963. Van die strenge
winter worden trouwens ook zwartwit opnamen vertoond van vastzittende ijsbrekers in de Ringvaart.
Andere zwart-wit films, die vertoond
zullen worden, zijn van Aalsmeer
als bloemendorp (ingesproken door
J.C. Mensing) uit 1932, bezoek van
Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik aan Bloemenlust in 1930, het
Witte Kruis, de bevrijding in mei
1945; kermisfeesten in Oost met onder meer de leerlingen van de openbare lagere school aan de Oosteinderweg (1952), puzzelrit van Motorclub Aalsmeer-Oost en de aankomst van Sinterklaas per boot aan
de Van Cleeffkade. Kaarten à 5 euro voor het nostalgisch filmfestival, dat op dinsdag 10 september ’s
middags om 14.00 uur en ’s avonds
om 20.00 uur in de feesttent op het
Praamplein wordt gehouden, zijn
nog te verkrijgen bij de Bruna.
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Speeddaten in Amstelveen

Scheepsbouwer Feadship krijgt
eigen opleidingscentrum
Aalsmeer - Jachtbouwbedrijven
Koninklijke De Vries Scheepsbouw
en Royal Van Lent in De Kaag, beide onderdeel van scheepsbouwer
Feadship, starten op 1 september
een eigen opleidingscentrum. Vanaf deze datum volgen leerling-werknemers op de eigen werf een mboopleiding Metaal en techniek. Feadship werkt hierin samen met ROC
Leiden. Op 20 juni hebben de jachtbouwbedrijven en ROC Leiden een
samenwerkingscontract getekend.
Jachtbouwer Royal Van Lent werkt
al langer samen met ROC Leiden
voor het opleiden van mbo-studenten. Deze studenten volgen een beroepsbegeleidende opleiding. Dit
betekent dat zij in dienst zijn bij het
leerbedrijf en het werken en leren
met elkaar combineren. Door deze samenwerking nu uit te breiden
met Koninklijke De Vries Scheepsbouw B.V. komen er meer mogelijk-

heden. Verder leidt de samenwerking tot een kwaliteitsslag in het opleiden van de leerling-werknemers.
Door op de eigen Feadship locaties
op te leiden, zijn de communicatielijnen tussen docent, leerling, praktijkopleider en leidinggevende korter en sluit de theorie beter aan op
de praktijk. Daarbij bevordert een
eigen bedrijfsopleidingscentrum de
instroom van goed opgeleide, jonge vakmensen. De praktijk wordt
geleerd op de werfafdelingen en
de theorie wordt in een leslokaal
op een van beide werven gegeven.
Docenten van ROC Leiden werken hierbij samen met de scheepsbouwers. Ook leerlingen van andere bedrijven uit de branche zijn vanaf september uitgenodigd om deel
te nemen aan de lessen. Een unieke constructie. Na het afronden van
de 2-jarige opleiding ontvangen de
leerlingen het mbo-diploma.

Amstelveen - SpeeddateninAmstelveen.nl is een ongewone, anders-dan-andere manier van speeddaten. Het eerste speeddate event
vindt plaats op donderdag 5 september in restaurant club LounZ in
de Dorpsstraat 104 en begint om
19.30 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur. Leeftijdscategorie: 40 tot
55 jaar. SpeeddateninAmstelveen.nl
geeft als enige speeddate organisator een flits workshop ‘flirten en verleiden’ door Flirt Coach Wiaan Ramadhan. Dit doet zij op haar eigen
leuke, vrolijke en aanstekelijke wijze
waardoor zij meteen voor een ontspannen sfeer zorgt onder de deelnemers. SpeeddateninAmstelveen.
nl geeft verder als enige speeddate organisator een aantal bijzondere, gekke, vreemde, leuke, grappige, extreme en anders dan andere
gespreksonderwerpen om je speeddate van 4 minuten te beginnen en
gaande te houden. Dit doet de organisatie in de vorm van een ‘vragen
grabbelton’. Op elke tafel staat een

grabbelton met vragen. De deelnemers kunnen ervoor kiezen een
leuk gesprekje met elkaar te voeren,
maar ze kunnen er ook voor kiezen een vraag uit de grabbelton te
trekken. Dit is een hele leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Immers: het antwoord op de
vraag zegt heel veel over de persoon zelf. En SpeeddateninAmstelveen.nl geeft als enige speeddate organisator de mogelijkheid tot
de ‘misschien match’: op de match
kaart kun je behalve ‘ja en nee’ ook
‘misschien’ aankruisen. Een ‘jamisschien’ is een match, een ‘misschien-misschien’ is ook een match,
maar een ‘nee-misschien’ is geen
match. Kom ook naar het Speeddate event op donderdag 5 september
van 19.30 tot ongeveer 22.00 uur in
restaurant club LounZ in de Dorpsstraat 104 in Amstelveen. Meer informatie is terug te vinden op de
website www.SpeeddateninAmstelveen.nl. Ook te vinden op facebook
en twitter.

Voedselbank zoekt kas!
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer
en ecoloog Franke van der Laan
verkennen momenteel een initiatief voor een kwekerij die biologische groente gaat telen met en
voor de cliënten van de Voedselbank. Het is de bedoeling om de
kas volgend voorjaar in bedrijf te
hebben. Het belangrijkste onderdeel in het plan ontbreekt echter
nog: de kas zelf. Nu krijgt de Voedselbank soms al de opbrengst van
moestuintjes van plaatsgenoten en
pas deelde een cliënt tomatenplantjes uit aan zijn mede-cliënten. Dat
werkt inspirerend voor andere ideeen. De Voedselbank in Aalsmeer
bestaat sinds januari van dit jaar en
voorziet duidelijk in een behoefte.
Het cliëntenaantal stabiliseert momenteel op ongeveer 30 gezinnen.
Dit komt neer op ruim 100 ouderen en kinderen. Tientallen vrijwilligers zorgen ervoor dat de Voedselbank goed draait. Momenteel worden gesprekken gevoerd met Voedselbank Haarlemmermeer en Voedselbank Uithoorn in oprichting. Doel
hiervan is samenwerking om de
voedselverwerving, het samenstellen van de pakketten en het hou-

den van acties zo effectief mogelijk te laten verlopen. Ecoloog Franke van der Laan is actief bij veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid en biologische landbouw.
Hij is eigenaar van Genie Advies,
een bureau voor groenteteelt en biologische landbouw. Vanuit dit bureau heeft hij onder andere gewerkt
als onderzoeker ´groene´ toepassingen voor de Verenigde Naties. Het
idee van een kwekerij die biologische groente gaat telen voor de clienten van de Voedselbank, biedt in
veel opzichten voordelen en toegevoegde waarde. Een leegstaande
kas kan zo bijvoorbeeld een nuttige functie krijgen. Verder zullen de
geteelde groenten een gezonde en
verse aanvulling zijn voor de voedselpakketten. Ook zal het meehelpen in de kas een uitbreiding betekenen voor het werk van de vrijwilligers van de Voedselbank. Nog belangrijker is, dat dit ook geldt voor
de cliënten, die zo zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan hun pakket. Voor de gemeente kan het ook
interessant zijn om zo mensen met
een uitkering zinvolle dagbesteding
te bieden of te helpen re-integreren.

Zaterdag 21 en zondag 22 september

Kunstroute slaat vleugels uit
Aalsmeer - Het werd meeste stemmen gelden! Wel of niet? Maar de
voorstanders die voor het uitbreiden
van de KCA Kunstroute zijn, is de gelegenheid geboden om aan te tonen
dat bezoekers van de Kunstroute het
juist leuk vinden om ook ateliers en
locaties te bezoeken die niet op of
rond de Uiterweg liggen. Zo is onder
andere een nieuwkomer WV Nieuwe Meer, vorig jaar vierde de watersportvereniging nog het honderd jarig bestaan. En is het gebouw inmiddels door de gemeente erkend monument. Daan Schiff één van de exposanten noemt het een sfeervolle locatie, waar je vrolijk van wordt.
“Eerst met het kleine pontje over en

dan terecht komen in een heerlijk
door water omgeven ruimte.” Daan
is overgehaald om dit jaar zelf eens
als exposant aan de Kunst-route
mee te doen. Jaren werkte hij achter de schermen, maar mag nu voor
het voetlicht met zijn cartoons, door
Pierre Tuning hilarische tekeningen
genoemd. Eigenlijk was de bescheiden grafische ontwerper helemaal
niet van plan om te exposeren, maar
nu de kogel door de kerk is ziet hij
het als een mooie gelegenheid. Dertig jaar woonde Daan in Italië en is
er in Aalsmeer altijd hard gewerkt.
Een deel van zijn originele en geestige ontwerpen zal te zien zijn op zaterdag 21 en zondag 22 september.

Kunst van vrouwen in nieuwe expositie

Autumn Joy in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vanaf donderdag 5
september is in het Oude Raadhuis de nieuwe tentoonstelling ‘Autumn Joy’ te zien. Nieuwe Expostie in het Oude Raadhuis : 5 sept.
t/m 20 okt 2013: Autumn Joy. Autumn Joy is de naam van een uitzonderlijk mooie dahlia, die alleen

in de vroege herfst, onder andere
op de Historische Tuin bloeit. Het is
ook de titel van de tentoonstelling
waarin kunst van negen vrouwen
een centrale rol speelt. Alle kunstwerken, schilderijen, tekeningen,
beelden en foto’s hebben de vrouw
als onderwerp. Van liefdevolle min-

Thema-avond over scheiden
Aalsmeer - Wanneer er binnen het
gezin relatieproblemen zijn of sprake is van een scheidingsproces,
kan professionele begeleiding helpen om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. De veiligheid
en geborgenheid van de kinderen
blijft dan gewaarborgd. Iedere ouder wil dat zijn kind vrij en gelukkig
opgroeit. Dat het zich sterk voelt en
weet om te gaan met wat er op zijn
of haar pad komt. Een (op handen
zijnde) scheiding heeft veel impact
op kinderen en kan veel problemen
met zich meebrengen. Kinderen
hebben vaak, bewust of onbewust,
de spanningen tussen hun ouders
al lang gevoeld en niet zelden worden ze ook in de relatieproblemen
betrokken. Ook al zijn ouders van
goede wil, het is ook niet gemakkelijk om hen er buiten te houden. Hoe
kun je bijvoorbeeld, ondanks strijd
en juridisch getouwtrek, het welzijn van de kinderen goed voor ogen
houden? Onbedoeld krijgen kinderen het gevoel dat de scheiding hun
schuld is of dat ze in het bijzijn van
de ene ouder niet meer van de andere mogen houden. Een kind kan in
deze periode klachten ontwikkelen
in de vorm van bijvoorbeeld buikpijn,
misselijkheid, onhandelbaar gedrag
en slecht slapen. Ook al is de liefde tussen partners verdwenen en
gaan zij scheiden, zij blijven beiden
voor altijd de ouders van hun kinderen. Hoe beter ouders in staat zijn
hun kinderen in deze moeilijke tijden te begeleiden en zo min mogelijk te belasten met hun problemen,
zorgen, boosheid of strijd, hoe groter

de kans dat zij er ‘goed’ uit vandaan
kunnen komen. Op woensdagavond
11 september organiseert TCO in
samenwerking met Kindertherapie
Aalsmeer een thema-avond over relaties en scheiding en wat er nodig
is voor ouders en kinderen om de
negatieve gevolgen van een scheiding zo beperkt mogelijk te houden. Kindertherapeut Mieke de Beer
en systemisch trainer en coach Lidwien van Wissen delen deze avond
hun kennis en kunde over dit onderwerp. Integratief Kindertherapeuten
Mieke de Beer en Ilse van Toor verzorgen trainingen met betrekking tot
faalangst, beter concentreren, weerbaarheid en boosheid, kinderen in
een echtscheiding, schoolprojecten
en kortdurende psychotherapie voor
kinderen van 4 tot en met 18 jaar:
www.kindertherapieaalsmeer.nl.
Trainer, coach en therapeuten Marianne Buskermolen en Lidwien van
Wissen verzorgen onder andere de
vitaliteitstraining LevensKunst waarin onderwerpen als zelfvertrouwen,
relatie en grenzen aan de orde komen. Bedoeld voor hen die los willen komen uit oude ongewenste patronen en hun kinderen niet willen laten struikelen over hun eigen
struikelblokken: www.tco-aalsmeer/
groepstraining/levenskunst. De informatie en thema-avond over scheiden op 11 september is van 20.00
tot 21.30 uur en vindt plaats in het
Therapeutisch- en trainingscentrum
Aalsmeer (TCO) aan de Oosteinderweg 272. Deelname kost 5 euro per
persoon. Opgeven kan via info@tcoaalsmeer.nl of bel 0297-324757.

Jutta Atsma ook een fervent watersportliefhebster, is een mede exposant. “Tekenkunst is de moeder van
de schilderkunst”, een uitspraak van
Leonardo da Vinci. Jutta heeft de
woorden als hommage aan de grote meester op haar website staan.
In haar atelier in Rijsenhout aan de
Ringvaartzijde werkt zij dagelijks aan
haar etsen en linosnedes. Vooral flora heeft haar interesse. De krachtige lijnen en het intense kleurgebruik
zijn haar handelsmerk. Jutta is niet
alleen voor de watersportliefhebbers geen onbekende in Aalsmeer,
zij deed al meerdere malen met succes mee aan de Kunstroute. Zij exposeerde onder andere in de loods
van Otto aan de Uiterweg 94 en nu
op een locatie aan de Stommeerweg waaraan zij al heel lang haar
hart heeft verpand. Jet Naftaniëls is
een nieuwkomer. Zij woont en werkt

in Amstelveen en studeerde aan de
Rietveld Academie te Amsterdam.
Jet is een zeer veelzijdig kunstenaar.
Haar belangstelling voor de kunst is
zo breed dat zij zich niet bij één medium houdt. Zo illustreerde zij kinderboeken bij verschillende uitgevers, werkt graag met textiel, schildert portretten en vrij werk en maakt
ook nog eens sieraden. En dan de
zijn er bij WV Nieuwe Meer nog de
bijzondere kunstwerken van Annette van Waaijenberg, de verfijning en
originaliteit dwingen tot goed kijken
om steeds weer iets anders te ontdekken. Het kwartet is een mooi gekozen combinatie, de verscheidenheid is groot, interessant en absoluut een bezoek waard. Veel bedrijvigheid en natuurlijk zoals op zoveel
andere locaties kan ook hier heerlijk
naar muziek geluisterd worden.
Janna van Zon

nares, echtgenote en moeder tot
aan de vrouw met de broek aan.
In de geschiedenis was de rol van
de vrouw: vruchtbaar zijn, baren
en voeden. Het klassieke beeld van
de vrouw roept vooral de gedachte aan schoonheid op. Eeuwenoude symbolen en zinnebeelden als
maagdelijkheid, vrijheid en overwinning inspireerden de kunstenaressen van nu. Aan de expositie werken de kunstenaars Pauline
Brants, Patricia Evans, Hannah in

‘t Veld, Marion van Harreveld, Ceseli Josephus Jitta, Victorine Loomans, Anke Louwerse, Carla Pessers en Ellen Schippers mee. ‘Autumn Joy’ wordt
Zondag 8 september om 16.00 uur
geopend door professor mr. Dorien
Pessers. Een bezoek brengen kan
tot en met 20 oktober, iedere donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.

Museum in september ook zondag open

Zaterdag kofferbakverkoop
modelbouwers bij Crash
Aalsmeerderbrug - De plastic modelbouwclub Nederland houdt zaterdag 31 augustus de jaarlijkse zomerbijeenkomst ‘De Start’ bij het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45. De meeting, die is
van 11.00 tot 16.00 uur, vormt tevens de aftrap voor de activiteiten
tijdens de stellingmaand in het Fort
bij Aalsmeer.
Het museum is in de maand september ook op zondag geopend, te
beginnen met zondag 1 september.
Er worden jaarlijks verschillende bijeenkomsten georganiseerd door
modelbouwclub IPMS, want modelbouwers zijn altijd op zoek naar extra informatie over hun hobby. Voor
het Fort bij Aalsmeer zetten plastic modelbouwers uit heel Nederland hun kofferbak open voor geinteresseerde clubleden, maar ook
met niet clubleden wordt informatie
uitgewisseld. Verkoop voor het fort
is voorbehouden aan IPMS leden,
maar ook Crash ’40-’45 heeft tweedehandsmodellen in de aanbieding.
In het museum worden de mooiste
modellen van de leden tentoongesteld. Toegang tot de verkoopdag
vóór het fort is gratis. Toegang tot
het Crash Museum ’40-’45 bedraagt
2,50 euro voor volwassenen, kinderen van 6 tot 12 betalen 1,50 euro
entree. Donateurs van de Stichting
Crash ’40-’45, de Stichting ARG, ve-

teranen en kinderen tot 6 jaar hebben gratis toegang.
Stellingmaand
Tijdens de Stellingmaand staan de
forten van dit verdedigingswerk
rond Amsterdam extra in de belangstelling en veel er van zijn ook extra geopend. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is in
september tijdens de Stellingmaand
behalve op zaterdag ook op zondag
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Er
staan verschillende activiteiten op
het programma: Het is de laatste
maand dat de schilderijententoonstelling van kunstschilder Rob Hinse te zien zal zijn. Op zondag 8 september om 13.00 uur en 15.00 uur
speelt de Theatergroep Wie Walvis de voorstelling Nichego. Op 14
en 15 september wordt deelgenomen aan de Open Monumentendagen. De Stelling van Amsterdam is
een monument dat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staat.
Op 28 september vindt de jaarlijkse
Red Ball Express plaats. Deze rondrit door de omgeving met authentieke legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog start bij het Crash
Museum. Voor meer informatie over
de collectie van het museum en het
werk van de Stichting Crash ’40-’45
kan gekeken worden op de website
www.crash40-45.nl.

Bjorn van Dijl (organisator vuurwerk Scheveningen) en Mike van der Laarse
(jurylid) met Frits en Jolanda Pen (winnaar eerste prijs).

Mike jurylid in Scheveningen

Vuurwerk razend populair!
Aalsmeer - Een volle boulevard
en een overvol strand in Scheveningen met zo’n 80.000 toeschouwers vormden zaterdagavond het
decor voor de afsluiting van het Internationaal Vuurwerk Festival. Verdeeld over vier avonden zijn in totaal 310.000 mensen op het vuurwerkfestival afgekomen. Acht landen deden mee aan het festival. Een
vakjury en een publieksjury deelden
punten uit. Nederland werd eerste, tweede werd Zuid-Korea. België eindigde als derde. Vuurwerkland China viel niet in de prijzen.
Mike (Multi) van der Laarse was dit
jaar voor het eerst lid van de vakjury en was onder de indruk van
de organisatie van het festival in
Scheveningen. Vanuit het Kurhaus
waar de jury zetelde, had hij een
goed zicht op de boulevard en het
strand van Scheveningen: “Met name het strand was alle dagen bomvol. Vuurwerk trekt mensen nog
steeds als een magneet aan. En als
er dan tentjes zijn waar je wat kan

eten en drinken of naar live muziek kan luisteren, met op de achtergrond de zee, dan ontstaat er een
hele bijzondere sfeer.” De gemiddelde kwaliteit van het vuurwerk was
hoog. Mike: “Het kan altijd nog beter en nog mooier.
Dat is deels een kwestie van geld,
maar hangt ook af van de kwaliteit
van de maker van het vuurwerk. Ik
vergelijk altijd met ons eigen vuurwerk in Aalsmeer tijdens Vuur en
Licht op het Water en dan hoeven
wij ons echt niet te schamen, integendeel.”
Vuurwerkwinnaar in Aalsmeer
Frits Pen ontwierp het winnende
vuurwerk van Nederland in Scheveningen. Frits tekent dit jaar ook weer
voor het vuurwerk dat op 7 september tijdens Vuur en Licht op het Water op de Westeinderplassen bij
de Watertoren te zien zal zijn. “Het
vuurwerk in Aalsmeer is voor mij
bijzonder. Onderschat het niet, het
is qua grootte het derde vuurwerk
van Nederland. Ik kom nou al heel
wat jaartjes in Aalsmeer en ik vind
het heel prettig dat ik zoveel ruimte krijg om creatief te zijn. Voor het
vuurwerk in Aalsmeer haal ik echt
alles uit de kast!” Met de winnaar
van het vuurwerkfestival in Scheveningen kunnen de toeschouwers
in Aalsmeer op 7 september verzekerd zijn van een spectaculair vuurwerk ter hoogte van de Watertoren.
Omstreeks 23.00 uur luidt de eerste knal.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Voortgang herziening bestemmingsplannen Aalsmeer
Augustus 2013

Bestemmingsplannen
Uiterweg Plasoevers
Het plangebied betreft globaal
het gebied van de Kleine
Poel en de Grote Poel van de
Westeinderplassen, met de
lintbebouwing en de bovenlanden van de Uiterweg. Voor dit
gebied moet uiterlijk eind 2015
een bestemmingsplan zijn
vastgesteld.
De verschillende belanghebbenden in dit gebied (natuur,
jachthavens, kwekers en
bewoners) hebben gezamenlijk het Toekomstbeeld voor
de Uiterweg opgesteld. De
gemeenteraad heeft vervolgens op 4 april 2013 de Nota
van Uitgangspunten voor
het opstellen van een structuurvisie vastgesteld. Hierbij
is zoveel mogelijk rekening
gehouden met de wensen uit
het Toekomstbeeld. De structuurvisie vormt vervolgens
het toetsingskader voor het
verstrekken van omgevingsvergunningen waarmee nieuwe
ontwikkelingen in het plangebied mogelijk worden gemaakt.
Geplande activiteiten voor de
tweede helft 2013: Opstellen
structuurvisie. Na de vaststelling van de structuurvisie
wordt de voorbereiding van
het bestemmingsplan gestart.

Schinkelpolder
Het bestemmingsplan Schinkelpolder is op 4 juli 2013
gewijzigd vastgesteld door
de gemeenteraad. Naast de
glastuinbouw in ruime zin
wordt de mogelijkheid gecreeerd voor de vestiging van
andere aanverwante functies
op sommige percelen. Daarbij
wordt rekening gehouden met
de geschiedenis en ligging van
het gebied.
Stand van zaken: Na de zomervakantie wordt het bestemmingsplan met bijbehorende
stukken gedurende

zes weken ter inzage gelegd.
Binnen deze zes weken kan
tegen het besluit beroep
worden ingesteld bij de Raad
van State. De exacte data van
de ter inzage legging worden
gepubliceerd in de Nieuwe
Meerbode bij de officiële mededelingen en in de Staatscourant. Diegenen die zienswijzen
hebben ingediend worden
schriftelijk geïnformeerd over
de ter inzage legging.

Stommeer
Het plangebied komt overeen
met het woongebied tussen de
Stommeerkade en de Zwarteweg. Het bestemmingsplan
Stommeer is op 25 april 2013
vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan heeft tot en met
18 juli ter inzage gelegen en
er is geen beroep ingesteld bij
de Raad van State. Het nieuwe
bestemmingsplan is conserverend van aard wat wil zeggen
dat de bestaande situatie
wordt vastgelegd in het nieuwe
plan.
Stand van zaken: Het bestemmingsplan is met ingang van
19 juli onherroepelijk geworden.

Woonschepen
Het actualiseren van het
bestemmingsplan woonschepen bleek zoals verwacht geen
eenvoudige opgave. Er was veel
achterstand op het gebied van
regelgeving, vergunningverlening en handhaving.
Daarom is er eerst veel aandacht besteed aan het achterhalen van de juiste gegevens
over de woonschepen en het
informeren van de gebruikers,
bewoners en eigenaren.

ongeveer 70 reacties binnen.
Na verwerking van deze reacties is het Ontwerp Bestemmingsplan gewijzigd ter inzage
gelegd tot en met 18 juli 2013.
Gedurende de inzageperiode zijn er 35 zienswijzen
ingediend. Naast het ontwerp
bestemmingsplan Woonarken
waren er andere documenten die aangepast moesten
worden in verband met het
woonarkenbeleid. De nieuwe
woonarkenverordening, het
beeldkwaliteitplan woonarken en de partiële herziening
Uiterweg-Plasoevers 2005 zijn
gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
gelegd.
Geplande activiteiten voor
de tweede helft 2013: Na
verwerking van de reacties op
het ontwerpbestemmingsplan
is het streven om in december
het bestemmingsplan en de
andere producten ter vaststelling voor te leggen aan de
raad.

Landelijk Gebied Oost
Het plangebied ligt rondom de
woonkern Nieuw Oosteinde,
globaal tussen de Hoge Dijk
en de Legmeerdijk, inclusief
de woonlinten van de Aalsmeerderweg en Hornweg. Het
actualiseren van het bestemmingsplan duurt wat langer
dan verwacht. Uit onderzoek is
gebleken dat een flink aantal
bedrijven in het gebied niet
rechtmatig aanwezig was. De
aanwezige gebouwen en de activiteiten in het gebied zijn
zorgvuldig onderzocht
en de gemeenteraad

“Trots op deze enorme inhaalslag”
heeft nu als uitgangspunt
gesteld dat het doel is de
bedrijven zoveel mogelijk te
legaliseren.De overwegingen
bij het eventuele legaliseren
zijn dat een bedrijf geen onevenredige milieubelasting en
verkeershinder veroorzaakt en
dat het naar aard en omvang
past in het gebied.
Stand van zaken. Het voorontwerp is nu bijna gereed.
Het betreft een overwegend
conserverend plan. Dit betekent dat het voorontwerp
bestemmingsplan uitgaat van
het positief bestemmen van
legale en gewenste functies.
Ten aanzien van bepaalde plandelen, zoals de woonlinten,
de zone tussen de Aalsmeerderweg en de Hoge Dijk en de
‘driehoeken’ ten oosten en
zuiden van Nieuw-Oosteinde, is
uitgesproken dat hiervoor nadere beleidsvorming wenselijk
is. Voor deze gebieden wordt in
2014 gestart met het opstellen
van een structuurvisie waarin
wordt vastgelegd welke ontwikkelingen daar gewenst zijn.
Geplande activiteiten voor
tweede helft 2013: Het
voorontwerp bestemmingsplan
wordt in september 2013 ter
inzage gelegd.

Hornmeer
Het plangebied omvat het
woongebied, het sportpark en
het bedrijventerrein van de
Hornmeer.
Het plan is voornamelijk

conserverend van aard, dit
betekent dat de bestaande
situatie is vastgelegd in het
nieuwe bestemmingsplan.
Stand van zaken: Het bestemmingsplan is op 27 juni 2013
door de gemeenteraad vastgesteld en ligt tot en met 19 september ter inzage. Als er geen
voorlopige voorziening wordt
ingesteld bij de Raad van State
treedt het bestemmingsplan op
20 september in werking.

Kudelstaart op onderdelen
Dit bestemmingsplan heeft
betrekking op de onderdelen
die nu buiten het vigerende
bestemmingsplan Kudelstaart
2006 vallen. Het bestemmingsplan legt de bestemmingen
vast zoals de bestaande situatie is. Omdat de ontwikkelingen Kudelstaartseweg 295-297
en 67-73 nog niet ver genoeg
zijn, zijn deze plannen niet
meegenomen in dit bestemmingsplan.
Stand van zaken: Het bestemmingsplan is op 13 juni 2013
door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan ligt tot en met
5 september ter inzage. Als er
geen voorlopige voorziening
ingesteld wordt bij de Raad
van State treedt het bestemmingsplan op 6 september in
werking.

Nieuw-Oosteinde
Het plangebied komt globaal
overeen met het woongebied
van Nieuw-Oosteinde. Het
nieuwe bestemmingsplan is
conserverend van aard en
dat betekent dat er weinig is
veranderd. Voordeel van het
nieuwe bestemmingsplan is
dat er nu één, integraal plan is
voor de hele wijk.Voor wijkbewoners is het straks in één
oogopslag duidelijk wat de
bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn op hun perceel
Stand van zaken: Het bestemmingsplan is op 13 juni door
de gemeenteraad vastgesteld.
Het plan heeft tot en met 1
augustus ter inzage gelegen. Er
is bij de Raad van State beroep
ingesteld tegen de vaststelling
van het bestemmingsplan en er
is een voorlopige voorziening
aangevraagd. Dit betekent dat
het bestemmingsplan nog niet
in werking is getreden.

Oosteinderweg
Het plangebied ligt tussen
de Hoge Dijk en de Ringvaart
van de Haarlemmermeer. Het
huidige bestemmingsplan
dateert uit 2005 en is voor een
groot deel nog actueel. Het
is de vraag of het huidige
gemeentelijke beleid
herzien

moet worden. Mogelijk kunnen
elementen uit de beleidsvisie
voor de Uiterweg-Plasoevers
worden geïmplementeerd.
De gemeente zal dat eerst
onderzoeken, voordat er een
nieuw bestemmingsplan wordt
opgesteld. Mogelijk wordt ook
voor dit gebied gekozen voor
het opstellen van een structuurvisie die kaders stelt voor
eventueel gewenste herontwikkelingen in het gebied.
Stand van zaken: De bestemmingsplanprocedure is nog
niet gestart. De vaststelling van het geactualiseerde
bestemmingsplan staat voor
2015 op de rol.

Aalsmeer-Dorp
Het plangebied komt overeen
met de bebouwing van de oude
kern van Aalsmeer, mogelijk
wordt het nieuwbouwproject
Dorpshaven meegenomen. Het
bestemmingsplan wordt grotendeels een conserverend plan.
Stand van zaken:
De herziening

van het bestemmingsplan is
nog niet gestart. De procedure
start wel binnen afzienbare tijd
omdat het streven is om het
plan in 2014 vast te stellen.

Bloemenveiling Aalsmeer
Het plangebied betreft de Bloemenveiling FloraHolland, zowel
Locatie Centrum als de nog te
ontwikkelen Locatie Oost. Voor
Locatie Oost zijn twee vrijstellingsbesluiten uit december
2010 van kracht.
Stand van zaken: Zolang
er geen initiatief van Flora
Holland komt om een nieuw
ontwikkelingsgericht bestemmingsplan op te stellen, zal
actualisatie pas plaatsvinden in
2017. Dat is de datum voor de
verplichte actualisatie van het
bestemmingsplan N201-zone.
Er is nog niet gestart met de
bestemmingsplanprocedure.

“In de afgelopen periode
hebben we opnieuw flinke
stappen gemaakt met de
actualisering van de bestemmingsplannen. Deze
inhaalslag was nodig, omdat er de afgelopen 30 à 40
jaar structureel te weinig
is gedaan aan ruimtelijke
ordening.
Sommige plannen waren
betrekkelijk eenvoudig,
maar er zaten ook complexe
dossiers tussen zoals het
Landelijk Gebied Oost,
Schinkelpolder en Woonschepen. Op dat laatste plan
hebben we 68 inspraakreacties gekregen, die allemaal
zeer zorgvuldig zijn behandeld. We gaan ervan uit dat
we nu een heldere regeling
én rechtszekerheid hebben
gecreëerd voor de eigenaren
van woonschepen. We Ma-

ken daarmee eindelijk schoon
schip in dit langslepende
dossier.
Ook Schinkelpolder is een heel
ingewikkeld bestemmingsplan
omdat het ging om heel oude
plannen met veel vrijstellingsbesluiten (artikel 19) uit de
afgelopen decennia.
Dit bestemmingsplan is vlak
voor het zomerreces goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat betekent dat we de
wettelijke deadline van 1 juli
2013 voor alle plannen hebben
gehaald, met uitzondering van
het bestemmingsplan Landelijk
Gebied Oost. Daarvoor hebben
we iets meer tijd nodig. Het
gaat hierbij om een enorm
groot gebied, waar tientallen
bedrijven zijn gehuisvest die
niet altijd over alle vergunningen beschikken voor hun
bedrijfsactiviteiten. Dan kun je

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan regelt
hoe de grond mag worden gebruikt en wat er op mag worden
gebouwd. Alle gemeenten zijn
verplicht om voor hun hele
grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen. Dit is
vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Deze wet bepaalt
dat de gemeenteraad elke tien
jaar het bestemmingsplan opnieuw vaststelt.

uit drie onderdelen: regels,
een verbeelding en een toelichting. Op de verbeelding,
ook wel plankaart genoemd,
is met kleurcoderingen te
zien waar welke bestemming
geldt. Per bestemming worden
regels gegeven hoe de grond
mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor wonen, bedrijven,
tuin etc. Ook wordt in de regeling aangegeven hoe groot een
bouwwerk mag zijn en waar het
mag worden geplaatst. In de
toelichting worden de bestemmingen en regels uitgelegd.

Procedure
De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is wettelijk
bepaald. In totaal worden in het planproces vier fasen onderscheiden:

Fase 1:
Nota van Uitgangspunten
Bij het opstellen van de Nota
van Uitgangspunten worden
belangenorganisaties nauw
betrokken. Vaak maken zij deel
uit van de projectorganisatie.
De gemeenteraad stelt de nota
vast.
Colofon
Augustus 2013
Uitgave gemeente Aalsmeer,
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, Tel. 0297 -387575
Deze advertentie is een korte samenvatting.
Voor meer informatie zie:
• www.aalsmeer.nl/actueel/bestemmingsplannen
• www.nieuweplannen.nl
• www.ruimtelijkeplannen.nl

We beschikken nu over goede
bestemmingsplannen. Dat
betekent dat de vergunningverlening sneller kan verlopen,
met minder kans op fouten
of rechtsongelijkheid en we
kunnen beter handhaven.
Hiermee wordt de dienstverlening aan de burger aanzienlijk
verbeterd. Juist daarom heeft
dit onderwerp voor mij altijd
topprioriteit gehad.
Om te voorkomen dat we in
de toekomst weer een achter-

stand oplopen, willen we
elke tien jaar alle bestemmingsplannen actualiseren.
Dat doen we door jaarlijks
één bestemmingsplan te
herzien. Al met al ben ik zeer
trots dat we deze enorme
inhaalslag hebben gemaakt,
met dank aan de ambtenaren
die hieraan keihard hebben gewerkt. Waarvoor mijn
complimenten!”

Gertjan van der Hoeven

Bestemmingsplannen en procedures

Drie onderdelen
Een bestemmingsplan bestaat

Op het voorontwerpbestemmingsplannen
kwamen

verschillende routes bewandelen: je kunt kijken of je ze op
een verantwoorde manier kunt
legaliseren of je kunt gaan
handhaven. We hebben ervoor
gekozen om de bedrijven ‘in te
bestemmen’ waar dat verantwoord mogelijk is. Mijn streven
is om ook dit bestemmingsplan
nog in deze collegeperiode
gereed te krijgen.

Fase 2:
Inspraak en overleg
Het voorontwerp van het
bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage
gelegd, zoals in de inspraakverordening staat. Iedereen
kan dan een inspraakreactie
indienen. Gelijktijdig overlegt
de gemeente met alle betrokken overheden en partijen.

Meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u krijgen bij
de Balie Bouwen & Vergunningen in het gemeentehuis in Aalsmeer. Vanaf 1 januari kunt u ook bij de Balie Bouwen & Vergunningen in het Raadhuis in Amstelveen terecht voor informatie.

* In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

Toetsing
Als u iets wilt bouwen, moet dit
passen binnen de regels van
het bestemmingsplan. Past
het niet, dan moet door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld
of kan een afwijkingsbesluit
worden genomen. De gemeente moet dan uiteraard
zorgvuldig afwegen of ze medewerking kan en wil verlenen.
Vandaar dat een uitgebreide
procedure met de mogelijkheid
van rechtsbescherming wordt
doorlopen.

Fase 3:
Ontwerpbestemmingsplan
De resultaten uit het overleg
en uit de inspraak worden
verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Daarmee geeft de
gemeente inzicht in de wijze
waarop zij gronden wenst te bestemmen. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt ook zes weken
ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen schriftelijk
of mondeling een zienswijze
kenbaar maken.

Twee vormen: conserverend
plan/ontwikkelingsplan
Een bestemmingsplan kent
globaal twee vormen:
een conserverend plan en
een ontwikkelingsplan.
In een conserverend plan
worden de bestaande functies
vastgelegd. In een ontwikkelingsplan worden nieuwe
bestemmingen mogelijk
gemaakt. Sommige plannen
zijn een mengvorm.

Fase 4:
Vaststelling
De gemeenteraad maakt
een afweging op basis van
alle zienswijzen en stelt het bestemmingsplan vast. Het vastgestelde plan wordt opnieuw
zes weken ter inzage gelegd.
Tijdens deze periode kan beroep
tegen het plan worden ingesteld
bij de Raad van State. Dit kan
uitsluitend wanneer ook een
zienswijze tegen het ontwerp is
ingediend of tegen die onderdelen die de gemeenteraad
gewijzigd heeft vastgesteld.

Aalsmeer:
Dinsdag en donderdag: 8:30- 12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op telefoonnummer (0297) 387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag 8.30 tot 12.30 uur*
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Con Amore zoekt zangers

Vogeltjes kijken op beurs

Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor
Con Amore is op zoek naar nieuwe
zangers. Zingen is een mooie hobby,
maar zingen in een koor is volgens
de leden nog veel mooier. “Wat is er
nou niet mooier dan te zingen voor
een volle zaal mensen die speciaal
gekomen zijn om Aalsmeers Mannenkoor Con Amore te horen”, aldus
de heren.
Er wordt gezongen in vele stijlen
en talen, maar vooral voor het plezier. Luisterliedjes, klassieke werken

Aalsmeer - Voor het eerst weer
in het nieuwe seizoen organiseerde Vogelvereniging Aalsmeer een
grootse vogelbeurs in het Wellantcollege. De weg naar deze nog
nieuwe locatie in de Linnaeuslaan
had menig liefhebber snel gevonden, want het was gezellig druk op
de beurs waar een gevarieerd aan-

en kerstmuziek behoren tot het repertoire. Con Amore zingt zowel in
kerken als in kroegen van Bach tot
Zonneveld en alles wat daar tussen
past. Kom eens vrijblijvend luisteren
en sfeer proeven op maandagavond
in the Beach aan de Oosteinderweg
247a vanaf 20.00 uur. Voor inlichtingen 0297 323847 of amkconamore@hotmail.com. Algemene informatie op www.amkconamore.nl. Elk
nieuw lid ontvangt een CD van het
mannenkoor.

bod aan kanaries, kromsnavels, parkieten en tropische vogels te zien
en te koop was. Voor wie meer informatie wilde over de hobby vogels waren diverse leden aanwezig
en sommige bezoekers gingen met
een attentie naar huis. Hun entreeprijs had een prijs opgeleverd!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Jacco Biemond met organisator Mike van der Laarse van Vuur en Licht op
het water.

Mike: “Wie wil nou niet steentje bijdragen?”

Belang van sponsoren voor
Vuur en Licht op het Water

Tentoonstelling ‘A Picture for
Peace’ in doopsgezinde kerk
Aalsmeer - In de doopsgezinde
kerk hangt in september een fototentoonstelling van United Network
of Young Peacebuilders (Unoy). Dit
is een non-profit, door jeugd geleid netwerk, van 58 organisaties uit
voornamelijk Zuid-Amerika, Afrika
en Azië. Unoy peacebuilders nodigde zijn leden uit om mee te doen in
een internationale fotowedstrijd. Ter
gelegenheid van 21 september, internationale dag van de vrede.
De opdracht luidde: Waarom is
jeugd belangrijk in vredeswerk?
De tien beste foto’s zijn een reizen-

de tentoonstelling geworden om
het bewustzijn over het belang van
jeugd in vredeswerk uit te dragen.
De tentoonstelling is de hele maand
september te bezichtigen op zondagen van 11.15 tot 12.30 uur (behalve op zondag 15 september) en
op woensdagmiddagen van 13.00
tot 15.00 uur. Ook is het mogelijk
om voor een groep een afspraak te
maken om de tentoonstelling te bezichtigen. De kosterij is bereikbaar
via 0297 326527. De doopsgezinde
kerk is te vinden in de Zijdstraat 55.
Informatie: www.dgaalsmeer.nl.

Sursum Corda wil meer
muzikanten in orkest!
Aalsmeer - Muziekvereniging Sursum Corda is weer begonnen met
de repetities. Er wordt iedere vrijdagavond gemusiceerd in buurthuis
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat
van 20.00 tot ongeveer 22.15 uur.
Het seizoen is anders begonnen dan
andere jaren. De eerste weken zal
er steeds een proefdirectie zijn door
een dirigent. Er was een vacature en
komende weken zal er steeds een
sollicitant op proef komen dirigeren.
Dat is spannend en uitdagend voor
muzikanten en dirigent. Muziek is
een hobby van alle leeftijden, zo gaat
dat ook in het orkest. Muzikanten
helpen elkaar en vullen elkaar aan.
De vereniging zou graag haar orkest
uit willen breiden met nieuwe muzikanten, jong of oud. Er zijn diverse
instrumenten beschikbaar. Wie lid
wordt van de vereniging krijgt (mits

beschikbaar) een muziekinstrument
gratis in bruikleen. Er is een opleidingsorkest dat al een aantal maanden van 19.00 tot 19.50 uur oefent
op vrijdagavond. De drempel is laag.
Het orkest is bedoeld voor muzikanten die net begonnen zijn. En wie
heel snel is, kan zich nog aanmelden
voor de workshop ‘Meespelen in
één dag’ die op 28 september wordt
georganiseerd in de Mikado. Onder leiding van muziekleraren kunnen de deelnemers in één dag een
blaasinstrument of slagwerk leren
bespelen. De workshop is gratis, instrumenten worden beschikbaar gesteld door Sursum Corda. Bel of mail
voor meer informatie: 0297-344334,
06-26290491 en info@sursum-corda-aalsmeer.nl. Voor een nadere
kennismaking: www.sursum-cordaaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Steeds meer verenigingen, clubs en evenementorganisaties
moeten een beroep doen op sponsoren om de touwtjes financieel aan
elkaar te knopen. Subsidies van de
overheid worden veelal afgebouwd
en bieden steeds minder een oplossing. Toch is voor allerlei activiteiten
geld en mankracht nodig. Hoe gaat
dit in z’n werk bij Vuur en Licht op
het Water? Mike van der Laarse, die
zich bezighoudt met het werven van
fondsen voor dit evenement dat op 7
september plaatsvindt: “De afgelopen weken heb ik intensief overleg
gehad met onze vaste sponsoren. Je
merkt dat ze nog steeds enthousiast
zijn. Voor sommige is het wel moeilijker geworden om geld vrij te maken, maar ze doen het wel. Dat is natuurlijk geweldig. Ze weten ook dat
we heel zuinig met het geld omgaan.
Twee derde van het geld gaat op aan
het vuurwerk. Dat vuurwerk vinden ze
allemaal prachtig. En als er dan duizenden mensen kunnen meegenieten van het vuurwerk, straalt dat ook
af op de sponsoren die dat mogelijk gemaakt hebben.” Het resterende
één derde deel van het beschikbare geld wordt besteed aan publiciteit
en kleine onkosten. Mike legt uit: “Je
moet als evenement wel aan de weg
timmeren. Daarbij brengen we zoveel
mogelijk onder de aandacht welke
bedrijven ons steunen. We gebruiken daarvoor reclameborden, doeken, banners, posters, twee grote advertenties, enz. Zo brengen we Vuur
en Licht op het Water onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen.
Dat kost geld.” Alle andere activiteiten worden gedaan met behulp van
vrijwilligers en bedrijven die in natura
hun bijdrage leveren. Mike hierover:
“Dat laatste is ook belangrijk. Als een

bedrijf gratis pontons ter beschikking
stelt om het vuurwerk van af te steken, is dat geld waard. Zo werkt het
ook met de muziek en de artiesten
die bij de Watertoren zullen optreden, met de stalletjes waar een ijsje,
koffie en een drankje te koop zal zijn
en met een aantal andere activiteiten.” Gelukkig heeft Mike ook enkele nieuwe sponsoren kunnen toevoegen. Volgens hem geeft dit wel aan
dat het evenement positief beleefd
wordt. Eén van die nieuwe sponsoren
is Mathijs van Gaalen, notaris: “Door
ons werk maken we volop mee wat
er in de Aalsmeerse gemeenschap
leeft. Vuur en Licht op het Water past
daar goed bij. Ik steun dit van harte.
Bovendien zit de voor het evenement
belangrijke Watertoren in het logo
van ons notariaat.” Jacco Biemond
van de gelijknamige autodealer is dit
jaar hoofdsponsor: “De grondlegger
van ons bedrijf, mijn vader J.Biemond
sr., begon precies vijftig jaar geleden in de Dorpsstraat een garagebedrijf. Inmiddels zijn we met vier vestigingen en recent een nieuwe wasstraat een flink stuk groter geworden,
maar onze thuisbasis is nog altijd
Aalsmeer. Een prachtig evenement
als Vuur en Licht op het Water is voor
ons dan ook een ideale gelegenheid
om ons 50-jarig bestaan samen met
de bevolking van Aalsmeer en omgeving te vieren.” Mike van der Laarse is optimistisch over de toekomst:
“Een goed evenement als Vuur en
Licht op het Water heeft toekomst.
Aalsmeer vindt dit leuk en dat geldt
ook voor de sponsoren en alle anderen die steun geven. De combinatie
van de verlichte botenshow met het
vuurwerk is sterk. Wie wil daar nou
niet z’n steentje aan bijdragen? Het
kan alleen maar nog leuker worden!”

Behoud Oude Raadhuis!
Aalsmeer - Het statement, door de
Amazing Amateurs gemaakt bij hun
slot manifestatie, wordt zo langzamerhand een actie van: Sla de spijker op zijn kop! Vele steunbetuigingen en daadwerkelijke hulp wordt
nu al opgehangen aan deze ‘spijker’. Op 2 september wordt door de
mensen van Amazing Amateurs het
ondertekende politieke statement,
ter behoud van het Oude Raadhuis
en zijn beroemde kunstkijklessen,
aan wethouder G.J. van der Hoeven aangeboden. De Amazing Amateurs hopen dat de politiek er bijzondere aandacht aan gaat schenken. De Amazing Amateurs steken

hun nek uit, laat ze niet worden onthoofd! Het verheugt de Amazing
Amateurs dat ze nu al op een brede publieke steun kunnen rekenen.
Stap voor stap wordt de politiek, en
in het bijzonder wethouder G.J. van
der Hoeven, duidelijk gemaakt dat
het Oude Raadhuis nooit gesloten
mag worden ter wille van bezuinigen! Veel inwoners hopen dat het
geliefde monumentale pandje in de
Dorpsstraat open blijft voor kunstuitingen. Amazing Amateurs houdt
u op de hoogte. Het wordt, volgens
hen overigens, geen ‘koud’ kunstje.
Contactadres: Amazing Amateurs
zelen@ggschilders.nl.

Lekker spelen bij Snoopy!
Wethouder Ad Verburg bij de start campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ met kinderen van OBS Kudelstaart, de Graankorrel en de Antoniusschool
en Ben Reinalda van Veilig Verkeer Nederland.

Wethouder bij start campagne
‘Scholen zijn weer begonnen’
Aalsmeer - Na de zomervakantie
gaan veel kinderen voor het eerst
in lange tijd weer lopend en op de
fiets naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor alle andere weggebruikers. Het is
dus voor iedereen zaak extra alert
te zijn. Wethouder Verkeer Ad Verburg: “Verkeersveiligheid is heel belangrijk. Zeker voor kinderen die net
weer naar school gaan. De gemeente voert de campagne ‘De scholen
zijn weer begonnen’, maar organiseert ook verkeersexamens en training op het gebied van verkeersveiligheid op alle scholen. De politie
voert tijdens deze periode ook extra contoles uit op snelheid en door
rood rijden.” Sinds maandag 19 au-

gustus hangen er op diverse locaties spandoeken die de weggebruikers op de weer naar school gaande
kinderen attenderen. Ook bezoekt
Wethouder Verkeer Ad Verburg in
de campagneperiode een aantal
basisscholen om de campagne te
ondersteunen. Om 9.00 uur werden
ballonnen opgelaten bij het scholencomplex van OBS Kudelstaart en
de Antoniusschool, voor de groepen 6 tot en met 8. Dit gebeurde onder toeziend oog van directeur Peter
Rodenburg van de Antoniusschool,
directeur Heleen Broerse-Boterman
van de Graankorrel en directeur Jan
van Veen van de OBS Kudelstaart.
De ballon die het verst komt wint
een fiets.

Kudelstaart - ‘Hoera. Lekker spelen bij Snoopy!’ is de tekst die op de
nieuwe elektrische bakfietsen van
BSO Snoopy staat! De scholen zijn
weer begonnen en daarom heeft
Snoopy meerdere elektrische bakfietsen aangeschaft. In elke bakfiets
kunnen tien kinderen instappen en
meerijden. De kleinsten hoeven zo
na een lange schooldag niet meer
te lopen! Op de eerste schooldag
zijn de kinderen er mee uit school
gehaald en de kids vonden het fantastisch. Liefst lieten de groten hun
fiets op school staan om ook mee
te mogen rijden, daarom werden zij

later op de dag getrakteerd op een
rondje in de bakfiets. Ouders, die vrij
hadden genomen van hun werk om
hun kind op de eerste dag uit school
te halen, moesten toch alleen naar
huis want ze wilden naar Snoopy!
Mocht het een keer regenen dan
kan de regenkap op de fiets en zitten alle kinderen lekker droog. De
bakfietsen zullen ook voor uitstapjes en externe activiteiten worden
gebruikt, dus u zult ze vaak op de
fietspaden tegenkomen! Het BSO
team is erg blij met de nieuwe bakfietsen en weet zeker dat ze er veel
plezier aan gaat beleven!

Woensdag open huis bij
Graankorrel en Op Stoom
Kudelstaart - Op woensdag 4 september houden basisschool De
Graankorrel en de buitenschoolse
opvang Op Stoom open huis. Beide
organisaties presenteren zich op die
dag aan ouders die op zoek zijn naar
een school voor hun kind, of naar een
inspirerende voor- en/of naschoolse
opvang. Vanaf 10.30 uur zijn belangstellenden welkom om kennis te maken met de school en Kinderopvang
Opstoom. Ouders van de Ouderraad van de school geven een rondleiding door het gebouw, zodat men
een indruk kan krijgen van de manier

waarop onderwijs wordt gegeven. In
de ruimte van de buitenschoolse opvang zijn de pedagogische medewerkers aanwezig om uitleg te geven. Na schooltijd, na 12.30 uur, zijn
er leuke, naschoolse activiteiten te
beleven in de ruimte van Op Stoom.
Er worden djembé workshops gegeven en er liggen allerlei spelletjes en
materialen klaar om mee te spelen.
Bij mooi weer staat het springkussen
op het plein. Ook buurtgenoten zijn
van harte welkom het Open Huis bij
te komen wonen. Adres: Schweitzerstraat 136.

Vaarexcursie langs nieuwe
oevers Oosteinderpoel
Aalsmeer - Vandaag, Donderdag
29 augustus, maken werknemers
van de provincie Noord-Holland samen met collega’s van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Landschap Noord-Holland en de gemeente Aalsmeer een vaarexcursie langs de oevers in de Oosteinderpoel. Deze oevers worden op een
vernieuwende manier beschermd
tegen afslag vanuit de Ringvaart.
Gedeputeerde Jaap Bond verzorgt
het welkomstwoord. De oevers van
de Oosteinderpoel, een beschermd
natuurmonument in Aalsmeer, hebben flink te lijden van de golfslag
vanuit de Ringvaart, waardoor de
veengrond wordt weggeslagen. De
provincie Noord-Holland heeft in
2006 het initiatief genomen om gezamenlijk een oplossing te vinden
voor de bescherming van deze oevers. De samenwerking die toen
ontstond resulteerde in een vernieuwde aanpak met vooroevers,
de zogenoemde baggertubes. Baggertubes zijn buizen van stevig syn-

thetisch stof die voor de oevers worden geplaatst. De buizen worden
ter plekke gevuld met bagger uit de
Ringvaart. Zo wordt werk-met-werk
gemaakt. Op de baggertubes komt
een brede kraag van waterrietvegetatie. Deze kraag zorgt voor extra golfdemping en vormt een ideale
leefomgeving voor kwetsbare diersoorten en zorgt voor een versterking van de natuur. Het project heeft
in april de WOW-prijs 2013 gewonnen: het beste samenwerkingsinititatief tussen waterbeheerders en
wegbeheerders. In januari 2013 is
een begin gemaakt met de uitvoering. De versterking van de natuur
van de oevers van de Oosteinderpoel is overigens één van de projecten waarmee de provincie zorgt voor
het groen op de kaart in Noord-Holland. Samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners beschermt
en ontwikkelt de provincie het
groen. Hierdoor blijven natuur en
landschap behouden en kunnen bewoners en bezoeken genieten van
het groen in de omgeving.

Binnenkort: Verf project

Ramen lappen jeugdhonk!
Kudelstaart - Op woensdag 21
augustus stond het project ‘Ramen lappen’ op het programma van
The Future. Diverse bezoekers van
het jeugdhonk in Kudelstaart gingen onder begeleiding van beheerder Marco den Haan de ramen lappen van het gebouw. Met een emmer water en een wisser waren de
ramen binnen en buiten zo gelapt.
Diverse buurtbewoners kwamen de
schone actie van de jeugd bekijken. Zelfs een paar banken werden
door een buurvrouw gegeven voor

Aanhouding na
scheldpartij
Kudelstaart - Op dinsdag 20 augustus rond half acht in de avond
is in de Einsteinstraat een 19 jarige Kudelstaarter aangehouden wegens hevig schelden en spugen
naar verschillende mensen. De jongeman is ter afkoeling meegenomen naar het politiebureau. Er is
proces-verbaal opgemaakt.

Hout uit tuin weg
Kudelstaart - Op dinsdag 20 augustus is tussen half elf en elf uur in
de avond hout gestolen uit een tuin
in Geerland. De dief heeft zich zo’n
20 kilo gekloofd hout toegeëigend.

een leuk knus zitje in de rookruimte. In de avond ontstond ook nog
het spontane idee om het jeugdhonk binnen te gaan voorzien van
een fris nieuw kleurtje. Aan het Verf
project zal eerdaags door de jeugd
gehoor worden gegeven. Op zaterdag 21 september wordt bij jeugdhonk The Future weer de Nationale Burendag voor de buurtbewoners
georganiseerd. Er komt een springkussen, een speurtocht voor de kinderen wordt gemaakt en er is gelegenheid om te volleyballen en te tafeltennissen. Verder zullen ook weer
een aantal zitjes en (sta)tafels geplaatst worden. Een professionele deejay zal het geheel opluisteren
met gezellige muziek. Deze feestelijke dag is van 16.00 tot ongeveer
20.00 uur.

Bloedsporen op
tas in boot
Aalsmeer - Om half een in de
nacht van woensdag 21 augustus is geprobeerd een sloep te stelen vanaf de Lijnbaan. Het is de dief
niet gelukt om er met de boot vandoor te gaan, vermoedelijk heeft hij
of zij wel de benzinetank meegenomen. De dief heeft mogelijk ook iets
achter gelaten. In de sloep is een tas
met hierop bloedsporen aangetroffen. Deze kunnen van de dief zijn.
De politie onderzoekt de zaak.
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Bekeuring voor
‘snelvaarder’

Actievoerders ‘Stop Ongelukken 201’ tevreden, maar blijven alert!

Ontruimingstijd kruising N196
vergroot en roodlicht controles
Aalsmeer - Naar aanleiding van
het ernstige ongeluk op 22 juli op
de kruising N196 met de Ophelialaan tussen een vrachtwagen en
twee auto’s is de actiegroep ‘Stop
Ongelukken N201’ opgericht. Voor
de initiatiefnemers Bas Metzemaekers en Frank Klaassen was de maat
vol. Er hebben op het kruispunt nu
genoeg aanrijdingen plaatsgevonden met regelmatig ernstig letsel tot
gevolg, is hun mening en die van vele inwoners. De twee eisten een gesprek met de provincie en de gemeente en afgelopen donderdag 22
augustus heeft dit overleg plaatsgevonden. Bas en Frank waren zich
niet van plan af te laten schepen
met alleen ‘mooie woorden’. Sterker
nog, geen concrete resultaten, dan
blokkade kruising, was hun plan. De
blokkade om maatregelen te eisen,
bleek niet nodig. Bas en Frank kijken terug op een goed gesprek met
gedeputeerde Elisabeth Post van de
provincie Noord-Holland en burgemeester Jobke Vonk-Vedder met
enkele duidelijke uitkomsten. Zo is
nu reeds de ontruimingstijd van het
kruispunt verdubbeld naar ruim 2,5
seconden. Dit wil zeggen dat gedurende 2,5 seconde alle stoplichten
op rood blijven staan. Actievoerders
Bas en Frank zijn zich er net als de
gemeente en de provincie van bewust dat dit het door rood licht rijden niet zal gaan voorkomen. Daarom heeft de gemeente de politie de
opdracht gegeven om regelmatig
roodlicht controles te gaan houden
op de kruising. Verder is het openbaar ministerie verzocht om flits-

palen te plaatsen, maar of deze er
ook daadwerkelijk komen, heeft Bas
twijfels. “Er zijn gevaarlijkere kruispunten in Nederland, zo werd ons
gezegd.”
Van 70 naar 50 kilometer
Ook is een uitgebreid onderzoek gestart naar de verlaging van de maximum snelheid van 70 naar 50 kilometer per uur. “Er moet eerst gekeken worden of de verlaging van de
snelheid in Aalsmeer niet elders opstoppingen of vertragingen geven”,
legt Bas uit. “Eind september horen we in het volgende overleg of de
snelheid wel of niet omlaag gaat.” Er
kleeft aan deze maatregel ook weer
een misschien, want zo liet gedeputeerde Post weten dat alleen de
maximumsnelheid verlaagd zal worden als er sprake is van een aantoonbaar veiligere weg.
Wel of niet omlaag, in deze heeft
Aalsmeer haar eigen beslissing al
genomen. Want als Aalsmeer ‘haar
weg’ terug krijgt van de provincie
wordt namelijk als eerste de N196
afgewaardeerd naar een 50 kilometer weg. En dit is vanaf januari 2014,
dus (al) over vier maanden. Volgens de planning zijn dan de aansluitingen van de nieuwe N201 op
de rijkswegen A9, A2 en A4 af. Gelijk vanaf de ingebruikname van de
nieuwe routes wordt tot medio 2015
de N196 verder onaantrekkelijker
gemaakt voor doorgaand (vracht)
verkeer en wordt al het verkeer
richting de N201 gesluisd. Vanaf dat
moment tot aan de eerste helft van
2016 wordt de busbaan aangelegd

en volgt de aansluiting van de N196
op het lokale tracé.
Flyers en navigatie
Nu reeds gaat overigens het verkeer
uit de richtingen Hoofddorp en Uithoorn met nog duidelijker matrixborden gewezen worden op de aanwezigheid van de nieuwe N201, zo
beloofde gedeputeerde Post ook tijdens het overleg met de actievoerders en de burgemeester. Het projectbureau N201+ heeft overigens
al eerder flyeracties en andere communicatiemiddelen ingezet op de
veiling van FloraHolland om het
vrachtverkeer zoveel mogelijk via de
nieuwe N201 te laten rijden. Voor de
komende maanden staat de herinrichting van het kruispunt van FloraHolland met de Legmeerdijk (N231)
op het programma. Door het zogenaamde omklappen van dit kruispunt zal het ‘bloemenverkeer’ worden gestimuleerd om de nieuwe
N201 te gebruiken. De provincie
Noord-Holland heeft inmiddels de
navigatieleveranciers ingelicht om
de ideale verkeersroutes via mobiele apparatuur aan te passen.
Bas Metzemaekers en Frank Klaassen blijven de weg, de kruising en
de mogelijk te nemen maatregelen
scherp volgen. Ze blijven alert en raden alle ‘overstekers’ bij de Ophelialaan dit ook te blijven, want voorlopig blijft 70 kilometer de maximum
snelheid en is 2,5 seconde meer tijd
om te remmen voor het stoplicht op
de N196 best weinig…
Door Jacqueline Kristelijn

Stichting Jeugdbelangen Kudelstaart

Kinderen en jongeren stimuleren
in hun persoonlijke ontwikkeling
Kudelstaart - Overlast en vernielingen. Leuk zijn ze nooit en voornamelijk zijn ze van nutteloze aard.
Bijna vanzelfsprekend rijst dan de
vraag; “Waarom?” Heel veel kenners en niet kenners hebben zich al
over deze vraag gebogen. Hebben
al deze pogingen en verschillende
aanpakken tot een positief resultaat
geleid? Daar zijn heel veel discussies over te voeren, maar één ding
staat vast; het is een maatschappelijk probleem waarbij die zelfde
maatschappij, door samenwerking
bijvoorbeeld, een oplossing kan bieden.
Daar waar in Kudelstaart het sportaanbod in de richting van de jeugd
super vertegenwoordigd is, verdwijnt er ook in de overige segmenten genoeg. Kinderen die op een
of andere manier geen aansluiting
kunnen vinden bij een sportvereniging, hebben in Kudelstaart geen
alternatief. Kort samengevat komt
het er op neer dat er voor hen niets
te doen is en het risico bestaat dat
deze jongeren doorstromen naar
een hanggroep. Door burgerinitiatieven is er vorig schooljaar de ‘Kinderdisco Kudelstaart’ ontstaan en
met succes. Met een gemiddelde
opkomst van tien tot vijftien procent

van de Kudelstaartse schooljeugd,
in de leeftijdscategorie van vier tot
dertien jaar, kan gerust gesproken
worden van een succes. Mede door
dit succes is nu Stichting Jeugdbelangen opgericht. De stichting stimuleert kinderen van vier tot dertien jaar in hun persoonlijke ontwikkeling om hen tot evenwichtige
medeburgers te vormen. Dit wordt
gedaan door middel van leerwegondersteunende diensten en door
sport/spel- en ontspanningsactiviteiten (bijscholing, clinics, spelletjes- en knutselmiddagen, de kinderdisco en diverse workshops). Dit
alles wordt gefinancierd door medeburgers, het bedrijfsleven, donateurs, sponsoren en subsidies.
Meegroeien
Volgens voorzitter Ruud Keizer van
Stichting Jeugdbelangen is de intentie er om de evenementen met de
jeugd te laten meegroeien. Dit impliceert dat de leeftijd volgend schooljaar wordt verhoogd van dertien jaar
naar veertien jaar. Door deze verhoging op te voeren is het mogelijk de
kinderen blijvend iets te bieden. Helaas is het zo dat Stichting Jeugdbelangen dit niet alleen kan en de
stichting is nog op zoek naar vrij-

willigers die, net zoals de crew van
de kinderdisco, zich willen inzetten
voor de jeugd. Aanmelden kan via
de mail: vrijwilliger@stg-jeugdbelangen.nl. Per schooljaar zal er twee
keer gecollecteerd worden in Kudelstaart om deze stichting verder
vorm te kunnen geven. Bedrijven die
gevestigd zijn in Kudelstaart zullen
worden benaderd voor een bijdrage
in de stichting. Als tegenprestatie
zal de stichting dit bedrijf dan meenemen in een loyaliteitspakket met
de daarbij behorende reclame. Lezers die overwegen donateur te willen worden van de stichting, kunnen
hier al gehoor aan geven door een
mail te sturen naar Donateur@stgjeugdbelangen.nl of een donateursformulier in te vullen. Deze formulieren zijn te vinden in de Proosdijhal en bij Albert Heijn Alders in Kudelstaart.
De eerstvolgende kinderdisco vindt
plaats op vrijdag 6 september van
19.00 tot 22.00 uur in de Proosdijhal met als thema Bollywood, 1001
nacht. Ruud Keizer tot slot: “We hopen door middel van leuke activiteiten een bijdrage te leveren aan het
opgroeien van de jeugd tot verantwoordelijke medeburgers.”

Passantenvoorziening en horeca
op perceel van Historische Tuin
Aalsmeer - In haar wekelijkse
overleg heeft het college van burgemeester en wethouders besloten
om de gemeenteraad voor te leggen
om in principe medewerking te verlenen aan een openbare passantenvoorziening op het perceel van de
Historische Tuin. Ook wordt de fracties gevraagd medewerking te verlenen aan de bestemmingswijziging
naar horeca op het perceel van de
Historische Tuin. Het projectbudget
van 55.000 euro hiervoor op te hogen met 16.000 euro tot 71.000 euro, hiertoe de lasten van programma
Vrije Tijd te verhogen en dit te dekken uit de Algemene Vrije Reserve.
Buffervoorziening Rijnland
Verder is bij het college een aanvraag ingediend van het Hoogreemraadschap van Rijnland voor een
omgevingsvergunning voor het tijdelijk (maximaal 5 jaar) plaatsen
van een buffervoorziening achter de
A.H. Blaauwstraat nabij het huidige
gemaal. De aanvraag wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd en
bij geen zienswijzen wordt vergunning verleend.
Nieuwe natuur Uiterweg
Ook is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend ten

behoeve van het wijzigen van de
bestemming van de percelen achter de woning op het adres Uiterweg. De gemeenteraad gaat voorgesteld groen licht te geven voor het
wijzigen van de bestemming van de
percelen, met de perceelnummers:
H886, H1500, H1501 en H2295, achter de woning op het adres Uiterweg
van agrarische gronden in nieuwe
natuur. Door middel van het plaatsen van nieuwe beschoeiingen, het
graven en dempen van water en het
slaan van palen/gordingen met rietkragen gaat nieuwe natuur gecreeerd worden. Tevens worden de bestaande schuren gedeeltelijk gesloopt en vernieuwd. De aanvraag
wordt ter inzage gelegd en bij geen
bezwaar zal vergunning verleend
gaan worden.
Weg bij Middenweg
En de gemeenteraad wordt gevraagd zich te buigen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning van de gemeente Aalsmeer
voor het aanleggen van een weg
(Middenweg, wegvak tussen de
Machineweg en de provinciale weg
N201). Bij toestemming wordt het
plan voor het (tijdelijk) aanleggen
van een weg ter inzage gelegd gedurende zes weken.

Aalsmeer - Op de grote poel van
de Westeinderplassen is woensdagmiddag 21 augustus een 12 jarige jongen door de politie bekeurd.
De jeugdige Aalsmeerder vaarde
met hoge snelheid over de Poel met
achter zijn bootje een surfplank met
hierop twee vrienden. De ouders
van de snelvaarder zijn op de hoogte gesteld.

“Nog net op tijd kunnen remmen”

Boom valt zo maar om...
Aalsmeer - Maandagavond 26 augustus rond 21.20 uur is in Kudelstaart een boom omgevallen, bovenop de weg. Dit gebeurde vlak
voor het kruispunt van de Einsteinstraat met de Robend. Vlak voor de
neus van Tom van der Duin. “Gelukkig is er niemand gewond geraakt,
al scheelde het voor mij niet veel, ik

kon op tijd remmen”, laat hij weten.
De boom is overigens niet door de
wind om geblazen. Verrotte wortels
blijken de oorzaak van deze plotselinge omval. De brandweer heeft de
boom een kopje kleiner gemaakt en
het wegdek weer vrij gemaakt voor
doorgaand verkeer.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Onwel door combi
drank en drugs
Aalsmeer - Op vrijdag 23 augustus
rond twee uur in de middag heeft de
politie assistentie verleend bij een
onwel geworden inwoner van buitenlandse afkomst. In de Zijdstraat
was de 37 jarige man in elkaar gezakt. Hij bleek onwel te zijn geworden door een combinatie gebruik
van alcohol en drugs. Onder politiebegeleiding is de man naar het VU
ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek naar
nieuwe plantage

Tafeltje-Dekje, het sociale voorbij
Aalsmeer - 1996, 65 jaar oud: Na
een arbeidsintensief leven is het
tijd om van een welverdiend pensioen te genieten. Niet de clichématige geraniums, wel vrijwilligerswerk.
Onder meer voor Tafeltje-Dekje, een
sociale voorziening die zorgt dat ouderen die dat (tijdelijk) niet meer
kunnen, warm eten krijgen. Sociaal vanwege het ontzien van ouderen met een wat mindergevulde
beurs, die met een klein bedrag toch
een degelijke maaltijd voorgeschoteld krijgen. Sociaal ook door de inzet van vele vrijwilligers die met de
warme bakken langs de woningen
gaan en ze persoonlijk overhandigen aan de dame of heer in kwestie. Een praatje maken en een klein
oogje in het zeil houden wat betreft
de situatie, hoort er ook bij. Het is
mooi en dankbaar ‘werk’.
2001, 70 jaar oud: Alleen komen te
staan valt heus niet mee. Gelukkig
blijft het woord sociaal ook nu een
rode draad vormen. Niet van anderen afhankelijk zijn maar er zijn voor

anderen. Ook voor de ‘eters’ van Tafeltje-Dekje.
2013, 82 jaar oud: Inmiddels is het
rondbrengen van maaltijdbakken
te zwaar. Een heupoperatie is aanstaande. Dat wordt revalideren en
wel thuis. Bezuinigingen in de zorg.
Geen probleem, voor iemand die
aanpakken wil en nog steeds niet
achter de geraniums wil zitten. Weer
op de been komen en anderen niet
teveel tot last zijn. Eén bescheiden
wens, dagelijks een goede maaltijd.
Augustus 2013: De aanvraag voor
Tafeltje-Dekje wordt afgewezen. Het
loket Wonen en Zorg Aalsmeer laat
weten dat meneer maar aanspraak
moet maken op buren en kinderen
voor ‘kliekjes’ en een ‘boterhammetje’. Beleefd wordt tevens doorverwezen naar commerciële maaltijdservices.
Tafeltje-Dekje anno 2013: Het sociale voorbij.
Joke van der Zee, Kudelstaart.
Voor reacties: redactieaalsmeer@
meerbode.nl.

Meepraten met het college
over toekomst van de zorg
Aalsmeer - Morgen, vrijdag 30 augustus, is de Gemeentehuis Ontmoeting over de toekomst van de
zorg. Denk mee, praat mee en eet
mee, want de deelnemers gaan met
burgemeester en wethouders ontbijten.
Tijdens de bijeenkomst van 7.45 tot
9.00 uur bekijken de bestuurders
samen met geïnteresseerde inwoners wat de veranderingen in de
langdurige ziekenzorg gaan betekenen. Komende jaren gaat er namelijk veel veranderen in de zorg.
Zorg gaat over ouderen, chronisch
zieken, gehandicapten, jongeren en
mensen die moeilijk aan het werk

komen. Nu regelt het Rijk die zorg.
Vanaf 2015 is het de verantwoordelijkheid van de gemeente, die daar
veel minder geld voor krijgt. De gemeente moet bedenken hoe de zorg
in de toekomst georganiseerd gaat
worden. Het is nog te vroeg voor
keuzes en beslissingen, maar het
college acht de meningen en suggesties van inwoners om groot belang om goede plannen te kunnen
maken. Maakt u gebruik van zorg,
verzorgt u iemand in uw omgeving of vindt u het interessant mee
te praten? Geef u dan snel nog op
voor de Gemeentehuis Ontmoeting
via www.aalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op dinsdag 27 augustus om tien uur in de ochtend heeft
de politie een onderzoek gehouden
naar een mogelijke hennepplantage in Wissel. De nieuwe inrichting bleek geschikt voor het kweken
van hennep, maar er zijn geen planten aangetroffen. Wel is de stroom
van het pand los gekoppeld door
de energiemaatschappij, die ontdekt had dat hier stroom gestolen
werd. De eigenaar kan rekenen op
een boete.

2 Telefoons uit
kleedkamer weg
Kudelstaart - Op vrijdag 23 augustus rond zeven uur in de avond zijn
twee mobiele telefoons gestolen uit
een kleedkamer in de sporthal in de
Edisonstraat. De twee gedupeerde
eigenaressen hadden hun mobiel
in hun sporttas opgeborgen. Weer
een lesje geleerd: Neem kostbare
spullen de zaal in, berg ze op in een
kluisje of zorg dat de kleedkamer op
slot gaat.

Zakkenrollers in
super actief
Aalsmeer - Op zaterdag 24 augustus tussen tien en half elf in de ochtend is een bezoeker aan de winkel
in de Ophelialaan de dupe geworden van zakkenrollerij. Toen agenten de camerabeelden na gingen
kijken, werd nog een tweede zakkenroller gezien. Deze is in de kraag
gevat en de portemonnee is inmiddels retour bij de rechtmatige eigenaar. Het onderzoek naar de andere
zakkenroller loopt nog.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 20, donderdag 22 en vrijdag 23 augustus
zijn vanaf het Hortensiaplein twee
fietsen en vanuit de Beethovenlaan
één fiets gestolen. Het betreft een
herenfiets, zwart van kleur, van het
merk Cube. Het serienummer eindigt op 619. De andere twee gestolen rijwielen zijn damesfietsen,
beide zilverkleurig, de een van het
merk Giant, de ander van het merk
Sparta, type Olympia waarvan het
serienummer eindigt op 699.

Nota ‘Bouwen in het Lint’ voor
besluitvorming naar de raad
Fiets weer terug
Onkruid komt
boven auto uit!
Aalsmeer - Twee foto’s van de bermen langs de parkeerplaats aan de
Manillehof, heeft de familie Nijland
van nummer 7 opgestuurd naar de
gemeente en de krant. Het onkruid
naast de parkeerplaatsen hier staat
2,5 meter hoog en komt zelfs boven
de auto uit. De familie heeft al meerdere malen de gemeente gebeld,
maar de ‘mannen van het groen’
zijn nog niet langs geweest... “Onze
tuin, die er prachtig uit ziet, grenst
aan deze woestenij van de gemeente en zorgt voor het nodige onkruid
bij ons. Tevens zorgt het voor extra
klachten ten aanzien van hooikoorts
en allergie bij mijn vrouw.” De familie hoopt dat nu wel actie ondernomen wordt! Email: liron@caywai.nl.

Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft
de ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente
Aalsmeer eerste herziening’
vastgesteld en voor besluitvorming
aan de gemeenteraad aangeboden. Tot 19 juli kon iedereen een inspraakreactie indienen op het concept. In 2011 heeft de raad de eerste beleidsnota ‘Bouwen in het Lint’
vastgesteld. Het beleid voldeed de
afgelopen twee jaar naar volle tevredenheid. Toch was er behoefte aan aanscherping op bepaalde
onderdelen ontstaan. In het beleid
werd al onderscheid gemaakt tussen de historische gegroeide linten
en de planmatig aangelegde linten.
In de eerste herziening wordt verder onderscheid gemaakt tussen de
woningen aan de plaszijde en aan
de landzijde van de Kudelstaartseweg en de Herenweg. Daarnaast
krijgen doorzichten tussen de woningen aan de plaszijde extra aandacht, zijn bebouwingscriteria opgenomen voor 2-onder-1 kapwo-

ningen en zijn de kavelbreedtes
voor vrijstaande woningen geregeld.
Herziening nodig
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“De lintwegen zoals de Uiterweg
en de Oosteinderweg zijn karakteristiek voor ons dorp. De gemeente
wil deze karakteristieken zoveel mogelijk behouden. Kenmerkend voor
de lintbebouwing zijn de vrijstaande woningen, de diversiteit in architectuur en de doorzichten naar
achter de linten gelegen gebieden.
Met de herziening van de beleidsnota ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente Aalsmeer’ bieden we onze burgers duidelijkheid over de bouwregels. Daarnaast kunnen bouwaanvragen sneller worden afgehandeld
doordat we de proceduretijd fors terugdringen.” De eerste herziening
van de nota ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer’ zal naar verwachting 3 oktober in het Beraad worden
besproken.

Aalsmeer - De beige met zwarte
damesfiets, die vorige week aangetroffen was in een tuin aan de Uiterweg, is terug bij de rechtmatige
eigenaresse. De inwoonster werd
door een vriendin getipt over de foto in de krant. Net op tijd, want ze
stond op het punt een nieuwe fiets
te gaan kopen. De fietssleutels heeft
de eigenaresse ook retour, deze zaten nog ‘gewoon’ in het slot toen zij
haar fiets stalde bij het surfeiland.

Boete winkeldief
Aalsmeer - Op dinsdag 20 augustus om kwart voor twaalf in de ochtend is in een winkel in de Lakenblekerstraat een winkeldief op heterdaad betrapt. De 22 jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
is door personeel aan de politie
overgedragen. Justitie bepaalde het
sanctiebedrag op 210 euro. De dief
heeft dit gelijk moeten betalen.
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Back to Business met Duoplant
Aalsmeer - Onder het motto ‘Back
to Business’ organiseerde Duoplant
op zaterdag 17 augustus een barbecue en pizza hapjes tijdens het kopen van bloemen en planten. Kinderen en ouders konden hun eigen
pizza klaarmaken. Andre verzorgde de klanten van Duoplant van een
fijn stukje vlees en een drankje. De
nieuwe Trebs Pizza oven werd aan
het einde van de dag verloot onder de klanten. De gelukkige prijswinnaar is de familie Kruse van het

Actiecampagne met veel voordeel

The Big Event komt naar
Opel-dealer Van Kouwen

bedrijf F. Heijer uit Mijdrecht, van
harte gefeliciteerd! Op zaterdag 21
september komt Duoplant tijdens
het bloemencorso met een nieuwe leuke actie. Mocht u uw bedrijf
ook willen introduceren en mee willen rijden met het bloemencorso op
21 september, neem dan contact op
met Duoplant. Dit omdat Duoplant
een speciale lage introductieprijs
heeft om uw auto of ander voertuig
op te maken met een bloemenarrangement.

Paul Oldenburger (rechts) neemt uurwerk uit handen van Bert de Vries in ontvangst.

Sporthorloge en merkzonnebril

Alle prijzen Tour de France
prijzenfestival uitgereikt!
Nieuw: Electro-acupunctuur
in praktijk Yingwu
Aalsmeer - De Acupunctuur praktijk Yingwu heeft steeds meer te
bieden. Zo heeft Esther Wijga in
België aan de ICZO geleerd hoe zij
Electro-acupunctuur kan toepassen. Door deze behandeling kunnen chronische en acute pijnen
goed behandeld worden. Goed te
behandelen klachten zijn onder andere aangezichtspijn, rugpijn, ischias, nekpijn, gewrichtspijnen, gordelroos, slijmbeursontsteking en tenniselleboog. Tijdens de behandeling
worden slechts enkele lichte elektrische stroompjes op de naalden gezet rondom de pijnplek, hierdoor is
deze behandeling vrijwel pijnloos.
In het Karlinska instituut in Zweden
werd deze stimulatie uitgebreid onderzocht en kwam men tot de conclusie dat electro-acupunctuur een

zelfde effect heeft als een pijnstiller. Door het vrijkomen van bepaalde neurotransmitters (stoffen) in het
menselijk lichaam, kan electro-acupunctuur pijnklachten verlichten
zonder enige bijwerkingen. Bent u
nieuwsgierig geworden over (electro-)acupunctuur? Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
Bel dan: 06 - 24463744. Ook kunt
u informatie vinden op www.yingwu.nl. Acupunctuur behandelingen
worden vaak vergoed door uw verzekering! De praktijk Yingwu is gevestigd aan de Hortensialaan 82. In
de maand september bent u van
harte uitgenodigd voor een gratis
kennismakingsgesprek. De kennismaking is alléén op afspraak, hierdoor is er tijd om u rustig te woord
te kunnen staan.

Aalsmeer - THet uitreiken van
de prijzen van het Tour de France
Meerbode Prijzenfestival zit er op.
De vakantiespreiding zorgde er ook
dit jaar weer voor dat het even duurde alvorens Paul Oldenburger uit
Aalsmeer zich kon melden bij rijwielhersteller Bert de Vries aan de
Oosteinderweg in Aalsmeer om een
fraai sporthorloge in ontvangst te
nemen. Al snel bleek dat Paul Oldenburg geen vreemde eend in de
bijt is als het om wielrennen gaat. Hij
heeft het zelfs zover geschopt dat hij
een poosje als ploegleider door het
leven is gefietst en dat was, volgens
computergegevens bij de Fietsclub
Bangkok. Uiteraard werd de overhandiging van het Sigma sporthorloge op de gevoelige plaat vastgelegd.
Nico Vegt van NicO Optiek aan het
Poldermeesterplein kreeg afgelopen

week bezoek van Dennis Möhlen
uit Kudelstaart. Hij bleek de winnaar te zijn van een merksportzonnebril en al snel bleek dat het maken van een keuze nog een behoorlijke karwei kan zijn gezien de grote
verscheidenheid van de de brillen.
Ook belangrijk was hierbij natuurlijk
ook het doel van het dragen van de
bril. De jarenlange ervaring van Nico
Vegt zorgde er voor dat het uiteindelijk toch nog vrij snel vast stond
welke bril het zou worden. Ook hier
werd een foto van geschoten.
Ook dit jaar bleek het Prijzenfestival
weer een groot succes met verrassende winnaars, zowel bij de Tour
de France zalf als bij het Meerbode Prijzenfestival. Alle begunstigers
een deelnemers worden hartelijk
bedankt voor hun medewerking en
wat de redactie betreft graag tot de
volgende keer.

Nico Vegt (links) feliciteert Dennis Möhlen met nieuwe bril.

Terugblikken kan deze week ook nog

Zet je team met foto van
‘vroeger’ in Praambode!
Aalsmeer - ‘Vroeger toen…’ is het
thema van alweer de achtentwintigste Aalsmeerse pramenrace. De verkleedrace op het water vindt elk jaar
op de tweede zaterdag in september plaats, dit jaar op de veetiende.
Ook al zeker vijfentwintig jaar verschijnt een week voor het populaire evenement de Praambode met allerlei laatste nieuwtjes, de route, informatie, deelnemers, de prijzen en
nog veel meer. Passend bij het thema ‘Vroeger toen…‘ geeft de redactie van de Praambode dit jaar teams
de mogelijkheid om terug te blikken. Stuur een foto van je (verklede) team van vorig jaar of van vijf
of tien jaar geleden in, vertel waarom gekozen was voor verpleegsters,

bekende sterren, een vliegtuig, een
boksring, etc., uit wie het team bestaat en misschien kan al een tipje
van de actie van dit jaar verteld worden. De eerste foto’s zijn al opgestuurd, maar de redactie hoopt op
nog meer foto’s en verhalen, zodat
een prachtige terugblik op ‘vroeger’
gegeven kan worden.
De Praambode verschijnt op donderdag 12 september. De krant
wordt een week eerder opgemaakt.
Foto’s en teksten kunnen aangeleverd worden tot en met maandag 2
september via redactieaalsmeer@
meerbode.nl. Advertenties zijn welkom via verkoopaalsmeer@meerbode.nl. Voor algemene informatie:
0297-341900.

Kampioenschap moorkoppen eten

Midzomerfestival op het
Poldermeesterplein
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 31 augustus wordt op het Poldermeesterplein in Oosteinde een
spectaculair midzomer festival georganiseerd. Onder andere staat het
kampioenschap bierkrat stapelen
op het programma. En, voor de eerste maal wordt het Aalsmeers kampioenschap moorkoppen eten georganiseerd. Kom meebeleven of ster-

ker nog, doe lekker ook zelf mee en
ga voor de hoofdprijs van maar liefst
100 euro contant voor de winnaar!
Het plein staat vol met de leukste
kramen met de lekkerste producten
voor zeer scherpe aanbiedings prijzen! De moorkoppen worden door
banketbakkerij Vooges ter plekke
vers bereidt en zijn ook te koop voor
een interessante aanbiedingsprijs.

Fysiotherapie en fitness:

Perfecte combinatie!
Kudelstaart - Fitness is helemaal
in. Diverse mogelijkheden worden
daartoe aangeboden in sportscholen, fitnesscentra en health centre.
Waar het in alle gevallen om gaat is:
Bewegen!
En dat is nu juist sinds jaar en dag
het specifieke gebied van de fysiotherapeut. Ondanks dat Fysio en Fitness Kudelstaart een groot voorstander is van algemeen bewegen
in het dagelijks leven, zoals wandelen, fietsen en zwemmen, kan trainen in een fitnessruimte een goede aanvulling zijn. Vooral in het geval van lichamelijke klachten en/of

beperkingen biedt de praktijk hiertoe allerlei mogelijkheden, zowel
in groepsverband als individueel.
Een overzicht hiervan in de advertentie elders in deze krant. In sommige gevallen draagt de zorgverzekering bij in de kosten, bijvoorbeeld bij beweegprogramma’s voor
speciale doelgroepen. Alle trainingen geschieden onder begeleiding
van een deskundige fysiotherapeut.
Voor verdere informatie: www.fysiotherapiekudelstaart.nl of neem contact op met de praktijk aan de Kudelstaartseweg 243 via 0297-329635
of info@fysiotherapiekudelstaart.nl.

Sponsors gezocht voor feest
Dag van je Leven in feesttent
Aalsmeer - Stichting Dag van je
Leven mocht dit jaar een jubileum
vieren. Voor de tiende keer organiseerde de Stichting in juni de jaarlijkse botendag voor mensen met
een verstandelijke of lichamelijke
beperking. Maar Stichting Dag van
je Leven bestaat al langer, want dit
jaar wordt voor maar liefst de 16e
keer een groot feest gevierd tijdens
de Feestweek Aalsmeer. Met de gedachten dat er van alles in de feesttent op het Praamplein plaats vindt
voor iedereen in Aalsmeer, waaronder ook een jeugd- en seniorenevenement, vond Stichting Dag van
je Leven het belangrijk dat ook gehandicapten de gezellige sfeer van
de feesttent konden ervaren. Want
ook zij verdienen een groot feest in
tijdens de feestweek Aalsmeer. De
genodigden kunnen op donderdag
12 september een paar uurtjes genieten van leuke artiesten, maar ze
mogen ook zelf het podium betreden met playback-, dans- en zangoptredens. Artiesten waaronder
Sandra Swart, René Eshuijs, Dennis Wijnhout en Dirk Box begeleiden de gasten op het podium, wat

altijd een gezellige boel wordt. Aan
de interne mens wordt ook gedacht
want iedereen krijgt een lunch aangeboden. Helaas kost een dergelijk
groot evenement veel geld, waarbij de grootste kostenpost het vervoer is. Stichting Dag van je Leven mag altijd op de steun rekenen van Stichting Veteraan Autobussen Aalsmeer, maar er moeten
nog veel bussen ingehuurd worden
om iedereen naar en van de feesttent te kunnen vervoeren. Stichting Dag van je Leven hoopt op financiële steun van het Aalsmeerse
bedrijfsleven, waarbij de sponsors,
naast een goed gevoel, naamsbekendheid zullen krijgen. Sponsors
kunnen ervan uit gaan dat de donatie zeer goed wordt ingezet voor
de gehandicapten uit deze regio. De
stichting werkt met vrijwilligers dus
alles komt rechtstreeks ten gunste
van de activiteiten. U kunt uw donatie storten op rekening ABN AMRO
Aalsmeer: 59.79.04.448.
Meer informatie is te vinden op
www.dagvanjeleven.org of bij het
secretariaat via 06-20030134.

Aalsmeer - The Big Event van Opel
komt ook naar Opel-dealer Van
Kouwen in Aalsmeer en Mijdrecht.
Deze grootscheepse campagne,
met een veelvoud aan zeer aantrekkelijke aanbiedingen, doet van 2 tot
en met 7 september Aalsmeer en
Mijdrecht aan. “In deze periode bieden wij elke nieuwe Opel-klant een
tankpas aan ter waarde van 500 euro aan brandstof, krijgt men 20 procent voordeel op alle accessoires
en tot 2.000 euro extra inruilwaarde voor de huidige auto. Ook kan de
klant profiteren van een gratis BiFuel upgrade, waarmee de klant beschikt over een af-fabriek geplaatste LPG-installatie, waardoor zowel
op het voordelige LPG als op benzine gereden kan worden”, aldus
Michael Meijer, salesmanager bij
Opel-dealer Van Kouwen. Voor het
aanjagen van The Big Event is Opel
een enorm mediaoffensief gestart.
Dat gebeurt onder meer met reclame op alle populaire radiozenders,
op televisie, met reclamevliegtuigen bij grote evenementen, met billboards en met online video’s.
Inruilvoucher en gratis brandstof
Belangstellenden kunnen op www.
opel.nl een persoonlijke inruilvoucher downloaden, die zij kunnen
verzilveren als ze tijdens de actieperiode van 2 tot en met 7 septem-

ber hun auto inruilen voor een nieuwe Opel. Bij de taxatie wordt duidelijk gemaakt hoeveel hoger de inruilwaarde uitvalt, tot een maximum
extra bedrag van 2.000 euro boven
de in de Autotelex koerslijst vermelde prijs. De tankpas ter waarde van
500 euro aan brandstof geldt voor
iedereen die tijdens The Big Event
een nieuwe Opel koopt. De pas is
tot een jaar na de aankoopdatum
geldig.
Voor alle Opel-accessoires geldt in
de actieweek een korting van 20
procent en voor de meeste modellen is zonder meerprijs een upgrade naar een Bi-Fuel-versie mogelijk.
Dit zijn uitvoeringen die af-fabriek
en dus met behoud van de volledige
garantie geschikt zijn voor het rijden
op de voordelige en milieubewuste brandstof LPG. Momenteel loopt
deze besparing op tot zelfs 1 euro
per liter brandstof. De gratis Bi-Fuel upgrade is mogelijk op Corsa, Astra, Meriva en Zafira Tourer. Ook de
nieuwe Insignia, die half september
in Nederland verwacht wordt, komt
in aanmerking voor deze upgrade naar een Bi-Fuel motor zonder
meerprijs én een tankpas met 500
euro brandstoftegoed. Kom dus van
2 tot en met 7 september naar Opeldealer Van Kouwen aan de Oosteinderweg voor ongeëvenaard veel
voordeel!

Hoek Van Cleeffkade en Marktstraat

Net open: Grand Café Il Gusto
Aalsmeer - Afgelopen weken is er
met man en macht gewerkt om het
etablissement op de hoek van de
van Cleeffkade met de Marktstraat
te transformeren tot een heus Grand
Café. En dat is gelukt, de opening is
een feit. De muren hebben een verfbeurt gekregen, alles is opgefrist, de
open keuken is netjes geworden. De
inrichting is vernieuwd met keurig
gedekte houten tafels en lekker zittende stoelen. De zaak biedt binnen
plaats aan veertig mensen en buiten op het terras, waar tevens nieuwe meubeltjes zijn gekomen, kunnen
nog eens ruim dertig mensen plaatsnemen. Gastheer Mario heeft er zin in.
Hij zit al meer dan vijfentwintig jaar in
het Horecavak en samen met Ruma
(een bekende naam in Aalsmeer, omdat hij eerder het restaurant Farfalla
runde in de Ophelialaan en een pizzeria bezat op de Machineweg) maken
er naast Grand Café een heus restaurant van. Dat de heren het groots
aanpakken komt tot uiting op de gevel. Er staat dat Il Gusto een Pizzeria,
Pastaria én Steakhouse is. “Maar wat
we vooral willen benadrukken is dat
we een Grand Café zijn, waar iedereen de hele dag welkom is. Vanaf elf
uur ’s morgens kunt u een kop koffie
of thee krijgen met iets lekkers erbij,
we hebben vervolgens een uitgebreide lunchkaart waarop versbelegde
broodjes staan en uitsmijters of een
kopje soep en een sateetje en ’s middags is het mogelijk om gezellig een
borrel te komen drinken met bijvoorbeeld een schaaltje antipasti of ander
Italiaans hapje. ’s Avonds nodigen wij

u van harte uit voor een uitgebreid diner.” Aldus Mario. Alle gerechten zullen worden geserveerd door onder
andere Linda van Baal en in de keuken zwaait chefkok Mauro de scepter.
Hij zal de naam van de zaak ‘Il Gusto’ eer aan doen. Het Italiaanse woord
betekent namelijk ‘De smaak’.
Korting van twintig procent
op totaalrekening
Zoals u van Ruma gewend bent, zal Il
Gusto tevens catering kunnen verzorgen voor trouwerijen, feesten of andere gelegenheden. Ook afhalen van
gerechten is mogelijk. De wachtruimte, die keurig van het restaurantgedeelte is afgescheiden, beschikt over
een aantal barkrukken. Voor de liefhebbers zal er gratis Wifi zijn. Ook
kan men er terecht voor zestien soorten schepijs. De keuken is zeven dagen in de week geopend van elf uur ’s
morgens tot tien uur ’s avonds, maar
op zondag vanaf twee uur. Vanaf deze donderdag tot en met volgende
week donderdag is er een fantastische openingsactie. Alle gasten krijgen maar liefst twintig procent korting op de totale rekening. Op het
moment van het gesprek zitten er al
aardig wat mensen op het terras in
het zonnetje. Mario maakt daarom
even tijd om, op bestelling, zijn lunchspecialiteit klaar te maken; Clubsandwich met bacon. Linda, Mario en Ruma worden vervolgens met dit smakelijke gerecht én een tosti nog even
op de foto gezet. Il Gusto, Van Cleeffkade 5.
Door Miranda Gommans

Unieke inkoopactie huidige woning

Zaterdag open huis in
project Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Op zaterdag 31 augustus
organiseert projectontwikkelaar Timpaan een open huis in het aan het water gelegen nieuwbouwproject Dorpshaven-Zuid nabij het centrum. Tussen
11.00 en 13.00 uur kunnen belangstellenden vrijblijvend de inmiddels gerealiseerde en nog beschikbare woningen komen bezichtigen. Iedereen
is van harte welkom in de modelwoning aan de Touwslagerlaan 33, van
waaruit ook de andere woningen bekeken kunnen worden. Timpaan biedt
de unieke mogelijkheid om, bij aankoop van een gerealiseerde woning in
project Dorpshaven-Zuid, uw huidige woning aan hen te verkopen tegen

een marktconforme prijs. Belangstelling om in dit fraaie project een woning te kopen, maar durfde u het eerder nog niet aan? Dan is dit wellicht
een mooie kans. Er is nog een aantal
tweekappers en (geschakelde) vrijstaande woningen beschikbaar. Alle
woningen zijn gelegen aan vaarwater.
Op 31 augustus verhinderd? Er kan
nu ook al contact opgenomen worden
met één van de verkopend makelaars
van het project: Eveleens Makelaars
(0297-344444) of EKZ|Makelaars
(020-4262452), om een afspraak te
maken voor een bezichtiging. Hier tevens meer informatie over de voorwaarden van de inkoopactie.

20 Nieuwe Meerbode

• 29 augustus 2013

Cursussen bij de Werkschuit

Handboogschieten

Geslaagde memorial bij Target
Kudelstaart - Zondag 25 augustus stond bij Handboogvereniging
Target een overleden oud-lid in het
middelpunt van de belangstelling.
De Gerrit Versteeg verschieting, die
gebruikelijk wordt afgesloten met
een barbecue voor de leden met
aanhang is een jaarlijks terugkerende traditie. Een wedstrijd over twaalf
ronden maal drie pijlen op een afstand van 25 meter op de buitenbaan. In eerste instantie leek het
weer niet echt mee te werken, maar
het bleef droog en na de wedstrijd
bij de barbecue was er zelfs sprake
van een heerlijk zonnetje. De wedstrijd waarbij alle disciplines van de
handboogsport present waren ( barebow, recurve en compound) had

een spannend verloop met een zinderende finale waarin twee schutters gelijk eindigden. Met een
shoot-off moest de winnaar bepaald
worden. Johan Ruhe bleek over de
sterkste zenuwen te beschikken
en sloot af met een mooie 9 op het
bord. Marco Jongkind moest daarom genoegen nemen met de tweede plaats in de recurve-klasse. In de
barebow-klasse stak Frank de Haan
met kop en schouders boven de
rest uit en in de compound-klasse
mocht Jos van ’t Schip zich winnaar
noemen. Een geslaagde dag voor de
schuttersvrienden van HBV Target
in een leuke sfeer met een dierbare
vriend in gedachten. Informatie over
boogschieten: www.hbvtarget.nl.

De winnaar Johan Ruhe (links) met bekers.

Waterpolotoernooi

Team The Devils winnaar
Lucassentrofee Oosterbad
Aalsmeer - De 30ste editie van het
waterpolotoernooi in Het Oosterbad afgelopen zaterdag 24 augustus was een enorm succes, mede
door het goede weer en de heerlijke watertemperatuur van 20 graden. Acht teams begonnen aan de
strijd en dat was een goede opkomst: er deden nog nooit zoveel
teams mee. Sportiviteit en gezelligheid staan bij dit waterpolotoernooi
voorop. De teams leenden spelers
van elkaar om de gelijkheid in de
teams te waarborgen, want niet iedereen beheerst deze sport. Op deze manier was het voor velen leuk
kennismaken met deze tak van de
zwemsport. Er werd 2 keer vijf minuten bruto speeltijd gepolood en

dat viel de ongeoefende spelers erg
zwaar: vanaf de kant lijkt het allemaal een stuk makkelijker. Het was
goed toeven in het zonnetje: gezellig kijken hoe iedereen zijn uiterste best deed om die Lucassentrofee mee naar huis te nemen. Ook de
inwendige mens werd niet vergeten. De scheidsrechter had de wedstrijden goed in de hand en uiteindelijk werd de finalewedstrijd gespeeld tussen De Futen en The Devils. The Devils won deze wedstrijd
met 2-0 en mocht op de hoogste
plek van het erepodium plaatsnemen. De tweede plaats was voor De
Futen en de derde plaats ging naar
het team Uiterweg. Voor alle uitslagen: zie www.hetoosterbad.nl.

Seizoen RKDES van start!
Kudelstaart - Na de toch iets te
lange zomerstop waren de voetballers en handballers van RKDES afgelopen vrijdag bij elkaar om het
begin van het seizoen 2013-2014
in te luiden. Het was een drukte van jewelste en aan de enorme
hoeveelheid energie van de speelsters en spelers was te merken dat
het echt genoeg was geweest, die
luie zomer! De pupillen genoten, na
lekker even gebald te hebben, van
de traditionele pannenkoeken. De
gebakken eieren voor de junioren
waren, gezien het avondprogramma, vervangen door hotdogs. RKDES greep deze seizoenopening

Programma
handbal

aan om een wervingsactie te houden voor vrijwilligers. Geen sportclub kan zonder vrijwilligers en daar
is zeker deze dagen een groot tekort aan. Alhoewel het aantal aanwezige ouders een klein beetje tegenviel, zijn er die avond gelukkig een aantal enthousiaste ouders
opgestaan waardoor in ieder geval
een deel van de vacatures ingevuld
zijn. Het feesten zat de spelers en
speelsters de volgende dag gelukkig niet meer in de armen en benen.
De handballers moesten de volgende dag acte de préséance geven op
het Legmeervogels toernooi waar
de E-jeugd met de tweede plaats
naar huis ging. Ook de voetballers
moesten de volgende dag gelijk het
veld op voor de bekercompetitie.
Het was een gezellig, doelpuntrijk
en succesvol eerste weekend: een
voorbode voor dit seizoen?

Laatste kortingsdagen!

Twee routes fietstoertocht
rond Stelling van Amsterdam
Streek - Vanuit Uithoorn start op
zaterdag 7 september de tweede
editie van de nieuwe fietstoertocht
over de Stelling van Amsterdam. Het
idee om meer bekendheid te geven
aan de vroegere verdedigingslinie
is met veel enthousiasme ontvangen. Deelnemers die zich deze week
aanmelden voor de 85 of 170 kilometer lange fietstoertocht profiteren
nog van het lage tarief. De voorinschrijvingsmodule op www.rondjestelling.nl en blijft tot en met 1 september geopend. Sinds de Stelling
Werelderfgoed is geworden hebben grote renovaties aan de 46 forten en batterijen de vroegere verdedigingslinie een nieuw gezicht gegeven dat het verkennen meer dan
waard is. Fietsen langs de Stelling
rond de hoofdstad betekent genieten van open landschap in ongerepte natuur. Na de start bij het clubgebouw van de UWTC gaan twee
fietsroutes richting de Geniedijk in
de Haarlemmermeerpolder, een stille getuige van het militaire verleden. Bij Haarlem splitst de korte afstand van 85 kilometer zich af, doorkruist Amsterdam en pakt in polder
de Ronde Hoep de Stelling weer op
voor de laatste kilometers naar Uithoorn. De afstand van 170 kilometer pakt de pont over het Noordzee-

kanaal voor de vestingwerken ten
noorden van de stad Amsterdam.
Met deze lange afstand wordt de
Stelling in zijn geheel gerond. Diverse forten langs de route zijn in de
stellingmaand september geopend
voor publiek. Speciaal voor deelnemers aan het Rondje Stelling hebben zij energierijke broodjes en koffie arrangementen samengesteld.
De organisatie roept deelnemers op
om zich snel aan te melden. Bij de
online voorinschrijving krijgen belangstellenden die zich voor 1 september inschrijven nog 2,50 euro
korting op het inschrijfgeld van 8,50
euro (170 km) en 7,50 euro(85 km).
Inschrijven kan via www.rondjestelling.nl waar ook de laatste nieuwsberichten zijn te vinden. Startlocatie is UWTC aan de Europarei 3 in
Uithoorn. Starttijden tussen 07.00
en 10.00 uur afhankelijk van de afstand.

Aalsmeer - Zondag 25 augustus
besloten Arjan, Amber en Laura af te
reizen naar Willebroek in België waar
de dertigste editie van hun open water wedstrijd werd gehouden. Rond
het middag uur waren alle drie de
zwemmers met familie gearriveerd.
De zon scheen , het water was 21.6
graden , weinig wind op de roeibaan,
dus ideaal zwem weer. Om 14.00 uur
ging het programma na de middag
reces weer beginnen en Arjan mocht
met drie andere afgevaardigden uit
Nederland en een Engelsman beginnen aan de 1 kilometer vrije slag.
Arjan was vanaf de start goed weg,
wist alleen op de terugweg zijn perfecte zwemlijn niet vast te houden
waardoor hij zijn meerdere moest
erkennen aan zijn mede koploper,
maar wel een keurige tweede plaats
veroverde. Laura had inmiddels haar
snelle badpak ook aangetrokken en
was er helemaal klaar voor. Ook zij
ging zich storten op de 1 kilometer
vrije slag. Ze begon bij de start aan
de buitenkant, maar door het snel
vertrekken wist ze al vrij snel de juiste snelle zwem lijn te pakken aan de
binnenkant. Samen met een Belgische dame werd het een nek aan
nek race richting de finish, volgens
de jury tikte Laura nipt als tweede aan in een tijd van 14 minuut 37
seconde, maar daar zijn de meningen sterk over verdeeld. Het leverde Laura wel een eerste plaats op
bij de klasse Senioren D. De jongste

Foto: Tacoyo Nederland

Zaterdag gratis training!

Tacoyo op het surfeiland

van de Oceanus ploeg zondag was
Amber. Zij ging zich voor de tweede
keer dit seizoen storten op de 1 kilometer schoolslag. Ze was bij de start
de enige Nederlandse. Bij de start
was het dringen geblazen, er werden
hier en daar wat trappen uitgedeeld.
De vier meiden van de kopgroep waren echt een maatje te groot, maar
de tweede groep werd fel en fanatiek
aangevoerd door Amber, die in een
flink zwemgevecht gewikkeld was
met een meisje van 1999. De eindsprint werd ingezet, de aanmoedigen
werden nog luider en jawel ze wist
van haar te winnen in een super tijd
van 20 minuten en 7 seconde. Ook
voor Amber een eerste plaatst bij de
categorie Benjamins. Rond de klok
van 18.00 uur werden alle bekers uitgereikt en gingen de drie Oceanezen met 2 maal een eerste plaats en
1 keer een tweede plaats huiswaarts.

Zaterdag 31 augustus, zaal

10.05 uur: FIQAS Aalsmeer,
jongens B1 - Havas
11.30 uur: FIQAS Aalsmeer,
heren 1 – Shot’73

Alle wedstrijden worden gespeeld in
sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is van harte welkom.

Aalsmeer - Het lekkere relaxte en
fitte zomergevoel lekker lang vasthouden? Doe dan gratis mee met
Tacoyo. Nanette Elfring, gecertificeerd Tacoyo onderwijsgevende
in Aalsmeer, Hoofddorp en Roelofarendsveen geeft aanstaande zaterdag 31 augustus op het strand
van surfeiland Vrouwentroost aan
de Kudelstaartseweg een kennismakingstraining, waaraan iedereen
kosteloos kan deelnemen. Tacoyotraining is een body- en mindconditietraining op muziek, gecombineerd met ontspanningsoefeningen.
Op deze manier is het stressreducerend én conditiebevorderend. Het is

geschikt voor alle leeftijden en voor
mannen en vrouwen. De training
vindt plaats van 9.00 tot 10.30 uur.
Daarna kunnen de deelnemers lekker fris en fit hun zaterdag verder invullen! Opgeven is wel een vereiste en dit kan via n.elfring@tacoyo.
nl of bel 06-37324261. Na opgave
wordt aanvullende informatie gegeven over wat deelnemers mee moeten nemen. Voor meer informatie
over Tacoyo: www.tacoyo.nl. Vanaf 2
september kan elke maandagavond
meegedaan worden aan Tacoyo van
19.15 tot 20.30 uur en van 20.30 tot
21.45 uur in gymzaal de Roerdomp
in de Roerdomplaan 1.

Kees wint bij
ouderensoos

OVAK-soos in
Parochiehuis

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en
jokeren staan op het programma, er
is ook gelegenheid voor rummicub en
hartenjagen. Op donderdag 15 augustus is het klaverjassen gewonnen
door Kees van der Meer met 5280
punten. Nico de Ron werd tweede
met 4762 punten en als derde eindigde Eef van Mourik met 4750 punten.
Bij het jokeren behaalde Gerrit Kraan
met 15 punten de hoogste eer. Voor
inlichtingen kan gebeld worden naar
mevrouw R. Pothuizen: 0297-340776.

Sjoelen in ‘t
Middelpunt

10.00 uur: FIQAS Aalsmeer,
jongens C2 - Najaden

Zondag 1 september, veld

Er is alle gelegenheid om langer dan
één les aan een schilderij te werken.
Op de dinsdagavond is er weer een
cursus Beeldhouwen. Verder op de
maandagavond en woensdagavond
Edelsmeden met als docent Theo
van Dieren en het Schilder en tekenatelier met Jutta Atsma. Op de donderdagavond is de cursus Blij met
klei van 20.00 tot 22.00 uur. In een
gezellige ontspannen sfeer wordt op
alle mogelijke manieren met klei gewerkt. Vanaf 21 november is er ook
een cursus Tegel en glasmozaïek.
Ook op de donderdagavond is er
weer een cursus Vilten voor beginners en gevorderden. Op zaterdagmiddag is nieuw een cursus Tekenen
en schilderen op eigen niveau? Alle deelnemers worden op uw eigen
niveau begeleid. Iinlichtingen en opgave: Margot Tepas via 0297-340150
of margot.tepas@printex-int.com en
Marion Buckert via 06-11864861 of
m.buckert@me.com en via www.
gklein.org/wsa. In onder andere de
bibliotheek en het gemeentehuis
liggen folders met het complete cursusaanbod van de Werkschuit.

Twee keer goud en zilver
voor open water zwemmers

Zaterdag 31 augustus, veld:

20.30 uur: FIQAS Aalsmeer,
dames 1 - SEW

Aalsmeer - Zaterdag 7 september staat de Werkschuit met verschillende materialen op de braderie in het Centrum. Bezoekers kunnen zelf uitproberen wat ze leuk vinden. Er is klei, verf, speksteen, vilt,
mozaïek aanwezig op de kraam. De
Werkschuit biedt het nieuwe seizoen
ook overdag verschillende cursussen aan, zoals op de dinsdagmorgen Werken met speksteen en op de
vrijdagmorgen Digitale fotografie en
Blij met klei. Voor de kinderen zijn
er weer de cursussen Creatieve vorming op woensdag om13.30 en om
15.30 uur en op donderdag vanaf
16.00 uur. De kinderen leren hoe ze
iets kunnen namaken van klei oen
van andere materialen. De kinderen
worden gestimuleerd naar eigen inzicht hun creativiteit te ontwikkelen.
Woensdagmiddag is er om 13.30 en
om 15.30 en zaterdagmorgen vanaf 10.30 uur tekenatelier voor kinderen vanaf 6 jaar. Deze cursus is bedoeld voor kinderen die tekenen en
of schilderen heel erg leuk vinden.
De kinderen leren een aantal technieken en materiaalkennis, afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsniveau. Op maandagavond start
de cursus Digitale fotografie. Fotografe Louise Prins laat de deelnemers aan deze fotocursus voor beginners zien wat het verschil is tussen een kiekje en een sprekende foto. Een boeiende combinatie van
creativiteit en techniek. Nieuw bij de
werkschuit is de cursus Speksteen
snijden/hakken op de dinsdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur . Zelf een
beeld maken van steen! Wanneer je
dit wil leren, is het snijden in speksteen een goed begin. De steen is
zacht en je kunt er gemakkelijk in
werken. Ook presenteert de Werkschuit weer de cursus Tekenen en
schilderen met Lia Oudshoorn. In
deze cursus raken de deelnemers
stap voor stap vertrouwd met klassiek teken- en schildertechnieken.
Er wordt gewerkt met acrylverf op
stevig papier en later ook op doek.

Zeilteam Biesheuvel kampioen
Aalsmeer - Tijdens de Flevorace heeft het zeilteam van Dirk Biesheuvel beslag weten te leggen op het Klassenkampioenschap ORC4 Noord. Deze wedstrijden werden gezeild op het IJsselmeer. Het winnende team bestaat uit Roos
Jansen en Dirk Biesheuvel uit Aalsmeer en Kees Meeuwissen uit Hoorn (niet
op de foto). Het team klopte twee Nederlandse teams en drie Duitse teams.

Aalsmeer - Donderdagavond 5 september start het sjoelseizoen en
staan de bakken weer klaar in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat
55. Het sjoelen is om de veertien dagen. De zaal gaat om 19.30 uur open
voor inschrijving, vanaf 20.00 uur
worden de sjoelstenen ter hand genomen. Iedereen die mee wilt sjoelen, is van harte welkom. Voor vragen
kan contact opgenomen worden met
Wim van de Merbel via 0297-321143.

Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 4
september vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 21 augustus
is gewonnen door Antoon van Rijn
met 5326 punten, op twee Gerrit
Kraan met 5207 punten en op drie is
Wim Spring in ‘t Veld geëindigd met
5066 punten.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag is er
weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3. Naast klaverjassers zijn ook jokeraard welkom.
Aanvang is 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur. Marry Akse en Ben
Blom hebben met 5903 punten het
koppelklaverjassen afgelopen 23
augustus gewonnen. Op twee Dirk
Tromp en Wim Spring in ‘t Veld met
5076 punten en op drie Bep van
Netten en Lenie van de Meer met
5003 punten. Zoals gewoonlijk was
de poedelprijs voor Piet Gortzak en
Antoon van Rijn met 3276 punten.
Het jokeren is gewonnen door Frida
met 358 punten.
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Postduiven Vereniging de Telegraaf

Start van het
schaakseizoen

Snelste duif Noord Holland
van Cees van Vliet

Atletiek:

AVA-atleet Corné tiende
bij C-spelen in Amsterdam
Aalsmeer - In het weekend van 24
en 25 augustus vonden de C-spelen plaats bij AAC te Amsterdam.
Aan deze wedstrijd mogen alleen de
beste C-junioren, geboren in 1998
en 1999, deelnemen. Corné Timmer van AV Aalsmeer heeft het afgelopen jaar zeer goede tijden neergezet op de diverse middenafstanden en hij mocht deelnemen aan de
1.500 meter op zaterdag 24 augustus. Vooraf behoorde een topvijf-

klassering tot de mogelijkheden. Bij
de start miste Corné helaas de aansluiting met de kopgroep, waardoor
het voor hem erg moeilijk werd om
in zijn wedstrijd te komen en aansluiting te vinden met de koplopers.
Uiteindelijk werd Corné 10e met een
tijd van 4.27.59 minuten. Met deze
wedstrijd sluit Corné een zeer succesvol baanseizoen af en hij kan
zich nu gaan richten op het komende crossseizoen.

Zaalvoetbal voor ouderen
Aalsmeer - Elke maandagavond
wordt er door een groep liefhebbers
een partij zaalvoetbal gespeeld. De
deelnemers zijn weliswaar aangesloten bij zaalvoetbal vereniging Het
Farregat maar spelen geen competitie.
Het is puur vriendschappelijk en
de groep speelt altijd onderling. De
wedstrijden vinden plaats in sporthal de Bloemhof aan de Hornweg
tussen 18.00 en 19.00 uur. De Far-

regat-liefhebbers komen circa 40
maandagen per jaar een uurtje in
actie voor een lage contributie. De
groep bestaat uit senioren van boven de 30, 40, 50 en zelfs 60 jaar
oud. Omdat er een paar mannen
gestopt zijn worden nu nieuwe spelers gezocht. Wie lekker ontspannen
op recreatieve wijze wil zaalvoetballen kan zich opgeven door te bellen
naar W. Spaargaren: 0297-323479 of
B. van Dam: 0297-323080.

Aalsmeer - Zaterdag stond de navlucht Tessenderlo bij postduivenvereniging de Telegraaf op het programma en gezien het weer een
moeilijke opgave voor vooral de
jongste duiven. Geen zon en geen
wind. Later kwam er wind, maar het
bleef bewolkt en dan kunnen vooral
de jongste duiven zich moeilijk orienteren. Uiteindelijk zijn ze allemaal
weer thuis gekomen en hebben het
nodige weer geleerd. De duiven hadden door de OZO wind die langzaam
harder was gaan waaien duidelijk de
trek over Aalsmeer, want bij de eerste 10 duiven in het Rayon waren er
51 van de Telegraaf, en met de duiven
van de andere vereniging 74. Maar
de winnaar zat in Kudelstaart, de 11-

805 van Cees van Vliet wist de bijna 133 kilometer die deze duif moest
overbruggen met een snelheid van
92 kilometer per uur af te leggen. De
duiven werden om 08.15 uur gelost,
en de eerste arriveerde bij Cees om
09.41.35 uur. Met dit resultaat was
het de snelste duif van heel Noord
Holland, waar 14.707 duiven in concours stonden. Tweede werd Comb.
v. Leeuwen & v. Grieken, derde werd
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp. De
verdere uitslag: 4. J. van Duren Amstelveen, 5. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug, 6. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 7. W. Wijfje De Kwakel, 8. A. v.d. Wie Aalsmeer, 9. D.
Baars Kudelstaart, 10. M. de Block
Aalsmeer, 11. E. Wiersma Amstel-

Aalsmeer - De pas 17-jarige Menno Koolhaas uit Amstelveen van het
Oceanus/Multi Triathlon Team heeft
afgelopen weekend de Weesper Triatlon op zijn naam geschreven. Voor
de talentvolle triatleet was dit een
mooie opwarmer richting het NK
Olympische Afstand in Veenendaal
aanstaande weekend. Mariska Visser werd tweede in de vrouwenwedstrijd. Menno Koolhaas domineerde
de kwarttriatlon van start tot finish.
Met een minuut voorsprong kwam
hij uit het water. Pas aan het einde
van het 40 kilometer lange fietsonderdeel raakte hij even zijn koppositie kwijt aan een sterke fietser, maar
tijdens de afsluitende 10 kilometer
lopen nam hij weer de leiding over.
Met bijna twee minuten voorsprong
won hij de Weesper triatlon. “Het lo-

pen ging zo goed. Ik voelde dat ik
ging winnen. Ik ben heel tevreden.”
De zege in Weesp was voor Koolhaas een mooi opwarmer richting
het NK Olympische Afstand in Veenendaal, waar hij ook voor de Eredivisie belangrijke punten kan verzamelen voor het Oceanus/Multi Triathlon Team. Bij de vrouwenwedstrijd
kleurde het podium ook een beetje
paars met Mariska Visser, die tweede werd. Ze finishte de kwarttriatlon
in 2:05:29 uur. In de gezellige triatlon door de straten van Weesp deden nog meer Multi’s mee. Frans
van Heteren werd tiende in 1:50:08.
Hylke Sietzema fietste weer sterk finishte de kwarttriatlon met een snelle tien kilometer in 1:53:54 uur op de
19e plaats. Jan van Heteren finishte in 1:59:53 uur als 36ste. Teamge-

Dameselftal RKAV zoekt jou!

Deze enthousiaste meiden zijn derhalve op zoek naar teamgenoten
om het elftal weer compleet te maken. Het damesteam van RKAV is
een team vol gezellige vrolijke meiden tussen de 20 en 28 jaar oud. Bij
de dames staat niet alleen het plezier in voetbal hoog in het vaandel,
ook in de derde helft en buiten het
veld zijn zij een groep. Om de conditie en vaardigheden op peil te houden is er een deskundige trainer om
de dames training te geven. Heb je
interesse om dit enthousiaste team
weer compleet te maken en/of wil
je meer inlichtingen, neem dan gerust contact op met Ingrid Kempers
via 06-22456068 of ingridkempers@
hotmail.com. RKAV uit Aalsmeer
was één van de eerste verenigin-

gen die met damesvoetbal begon,
dit was in september 1972. Twee
maanden later werd er ook gestart
met een meisjeselftal. Wat in 1972
als een geintje begon is in 41 jaar
uitgegroeid tot een volwaardige afdeling binnen RKAV.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het hele jaar door
wordt er op de woensdagavonden
gezellig gekaart in het Dorpshuis.
Iedereen, die zin heeft om te klaverjassen, is welkom. Vanaf 20.00 uur
worden de kaarten verdeeld. Het
klaverjassen op 21 augustus is gewonnen door Gerard Pouw met 5777
punten, op twee Gerard Presser met
5138 punten en op drie is Wil ter
Horst geëindigd met 5131 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan Theo
Roeleveld met 3751 punten.

Gertjan van der Hoeven opent samen met Rob Meijer (voorzitter KNKV) en
international Marjon Visser door een schot op de korf het toernooi. Helaas
misten zowel de wethouder als de international, maar dat kon de pret niet
drukken. www.kicksfotos.nl

Aantrekkelijke en spannende
Beachkorfbalwedstrijden
Aalsmeer - Zondag 25 augustus
vond het ERIMA NK Beach plaats in
The Beach.. Het was het allereerste
Nederlands Kampioenschap Beach-

korfbal en daardoor een uniek evenement, zowel voor de korfbalsport
als voor de gemeente Aalsmeer. Het
deelnemersveld bestond uit korfbal-

Tweede Friday Night Sup
Aalsmeer - Na een succesvolle eerste editie van de op 9 augustus gehouden Friday Night Sup Aalsmeer
volgt er nu een tweede editie. Vrijdag 30 augustus om 19.00 wordt
er bij de Windsurfclub Aalsmeer
op surfeiland Vrouwentroost gestart. De tocht over de Westeinder-

Dartseizoen in
’t Middelpunt

Menno Koolhaas wint
de Triatlon van Weesp

Valt na 41 jaar definitief het doek?
Aalsmeer - Het seizoen staat op
het punt om te beginnen en bij
RKAV staan 8 enthousiaste voetbalsters te trappelen om van start te
kunnen gaan. Echter om van start te
kunnen gaan ontbreken er nog een
aantal speelsters.

veen, 12. J. Nijenhuis Aalsmeer, 13.
J. van Dijk Aalsmeer, 14. A. van Belzen Kudelstaart, 15. W. Grapendaal
Aalsmeer, 16. Tim Rewijk De Kwakel, 17. Th. v.d. Wie Aalsmeer, 18. J.
Kluinhaar & Dochter Aalsmeer, 19. H.
Spaargaren Aalsmeer, 20. J. van Ackooy Aalsmeer.

plassen en duurt ongeveer anderhalf uur. Deelname is gratis indien
je een eigen sup meeneemt. Huren
van een sup kan voor 15 euro per
persoon. Meer informatie over de
Friday Night Sup, lessen en de huur
of koop van een sup is te vinden op
www.supventure.nl.

Aalsmeer - Wil je een nieuwe sport
proberen, eens iets anders? Dan is
darten misschien wel een uitdaging om in clubverband te beoefenen en competitie te spelen. Het
nieuwe dartseizoen begint op dinsdag 3 september om 20.00 uur in ‘t
Middelpunt in de Wilhelminastraat
55. De zaal is vanaf 19.30 uur open.
Eerst ingooien mag. Iedereen is van
harte welkom.

Sjoelclub weer
van start
noten Fedor Exmann uit Haarlem en
Hans de Groot uit Uithoorn kwamen
tegelijk over de finish in 2:05:02 uur.
lers uit de hoogste senioren- en Ajuniorenklassen. Met een schot op
de korf van zowel KNKV voorzitter Rob Meijer, de Aalsmeerse wethouder sport Gertjan van der Hoeven en international Marjon Visser
werd het evenement officieel geopend. Vervolgens namen de enthousiaste wedstrijdleiders van The
Beach het over en gingen de wedstrijden van start. Hoewel korfbal in
het zand een stuk zwaarder is dan
op het veld of in de zaal, is het spel
snel en dynamisch, door de vereenvoudigde spelregels. Dat maakt
het aantrekkelijk om naar te kijken en ook de spelers hadden zondag duidelijk plezier in de wedstrijden. Het fanatisme nam toe naarmate de dag vorderde en de teams
in de beide finales waren dan ook
erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk trok AW.DTV/e-senzaz.com
uit Amsterdam in de juniorenfinale
aan het langste eind en won door
knap spel met 5-3 van KZ/Hiltex
uit Koog aan de Zaan. De tandenknarsend spannende seniorenfinale werd in de laatste seconde beslist door LDODK/AH Gorredijk uit
Gorredijk (FR), die de wedstrijd met
8-7 wist te winnen van KZ/Hiltex.
De winnaars mochten hun beker
en bloemen in ontvangst nemen uit
handen van KNKV bestuurslid Jeroen Breeschoten. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Ik heb net als
de andere bezoekers zondag genoten van de Beachkorfbalwedstrijden
in The Beach. De korfballers hadden er duidelijk plezier in, het enthousiasme spatte er vanaf. Ik hoop
dat dit het begin is van een traditie en dat voortaan het Nederlands
Kampioenschap Beachkorfbal gespeeld wordt in The Beach in sportdorp Aalsmeer.”

Mandy de Boer met vrouwen
Buitenveldert tegen AJAX

Start kaartclub
Ons Genoegen
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen nodigt belangstellenden uit
voor de eerste speelavond van dit
seizoen op dinsdag 3 september.
Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf
19.00 uur. De locatie is het gebouw

van Ons Tweede Thuis in de Hortensialaan. Na de zomerstop is het
weer tijd voor een gezellig avondje kaarten of rummicuppen. De koffie en thee staan klaar en zijn bij
de deelnameprijs inbegrepen. Ook
gaat iedereen met een prijsje naar
huis. Neem gerust buren, vrienden
of bekenden mee. Iedereen is van
harte welkom. “Hoe meer mensen,
hoe meer speelvreugde”, aldus het
bestuur van Ons Genoegen.

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag
mocht de Kudelstaartse Mandy de Boer
met Buitenveldert vrouwen 1 als selectiespeelster mee naar de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax. Nadat zij
in de voorbereiding al verschillende keren had meegetraind en meegespeeld
in oefenwedstrijden tegen Reiger Boys
en Rijnvogels was deze uitnodiging
een absoluut hoogtepunt. De wedstrijd
werd gespeeld op het complex van AFC
waarmee tevens de eerste dag van het
kampioenschap van Amsterdam voor
mannenteams werd afgesloten. Mandy zou zoals afgesproken op de bank
beginnen om zo nodig in de tweede
helft in te kunnen vallen. Zij had namelijk eerder op de dag al een bekerwedstrijd met haar eigen jeugdteam
gespeeld. Tijdens de warming-up genoot zij met volle teugen van de ambiance op en rond het veld. Zelfs de harde kern van Ajax was met vuurwerk en
gezang aanwezig. Voor zo’n 800 toe-

schouwers kon de wedstrijd om 17 uur
op het sfeervolle hoofdveld van AFC
beginnen. Ajax kwam al na 6 minuten op voorsprong door een wat makkelijk gegeven penalty na een handsbal van een verdedigster van Buitenveldert. In de 20e minuut kon Ajax na een
mooi uitgespeelde aanval via Chantal de Ridder op 2-0 komen. Daarna
kwam Buitenveldert wat beter in de
wedstrijd en creëerde het ook een paar
goede kansen. Uiteindelijk kon Roxanne Koopman via een knap doelpunt de
stand op 2-1 brengen. Buitenveldert
was in deze fase van de wedstrijd gelijkwaardig aan Ajax en had zelfs mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen. Na de rust werd Ajax sterker en
moest Buitenveldert inzakken om de
zaak achterin dicht te houden. Dit lukte vrij aardig, zodat Ajax grote moeite
had om er doorheen te komen en een
gaatje te vinden. Pas in de 25e minuut
van de tweede helft kon Inessa Kaag-

Aalsmeer - Vanaf volgende week
5 september kan er weer op donderdag geschaakt worden in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De
schaakclubs het Kalende Pionnetje en Aalsmeer starten dan hun gezamenlijke competitie. Na een uitgeruste zomer gaat kampioen Peter Verschueren proberen zijn titel
te verdedigen. Of zou Huup Joosten,
die met nog een ronde te spleen,
koploper is in de zomer competitie dit jaar met de hoogste eer gaan
strijken? Of wellicht een outsider?
Geïnteresseerden zijn van harte
welkom om eens te kijken, sfeer te
proeven of om mee te doen. Aanvang is 19.45 uur met aansluitend
de derde helft aan de bar. Meer
informatie is te vinden op www.
schaakclubaalsmeer.nl.

man met een prachtig afstandsschot
haar tweede doelpunt voor Ajax aantekenen en zo de stand op 3-1 brengen.
Kort na deze goal mocht Mandy zich
gaan warm lopen om in te vallen. In de
30e minuut was het zover en kwam zij
in het veld voor Maureen van Iwaarden, die dit seizoen is overgekomen
van FC Utrecht. Mandy mocht nog een
kwartier meespelen op haar favoriete rechtsbuitenplaats. Als 15-jarige is
het dan wel even wennen aan het hoge
baltempo en de fysieke duels. Na 5 mi-

Kudelstaart - Op donderdag 5 september start Sjoelclub Aalsmeer het
nieuwe seizoen. De sjoelavonden
worden om de twee weken gehouden op donderdag in de grote zaal
van het Dorpshuis in Kudelstaart.
De sjoelers zijn ingedeeld in vier
poules (eigen niveau) en strijden
om de hoogste plaatsen aan het
eind van het seizoen. Per sjoelavond
worden er twee keer tien bakken
gegooid, die meetellen voor het
eindresultaat. Zin om deze leuke
sport eens uit te proberen in clubverband? Kom dan volgende week
donderdag naar het Dorpshuis. Het
sjoelen begint om 20.00 uur. Voor
meer informatie kan gekeken worden www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Wandeling naar
Bos met Nivon
Aalsmeer - Leden van de Nivon starten zondag 1 september het nieuwe
seizoen met een korte wandeling
van 11 kilometer. De wandeling begint in Bovenkerk bij restaurant Silversant. Verzamelpunt is het busstation op het Hortensiaplein om 12.45
uur. Met een paar auto’s wordt vervolgens naar Bovenkerk gereden. De
wandeling gaat via de westoever naar
het Amsterdamse Bos. Onder het viadukt van de A9 naar de Geitenboerderij waar een korte stop wordt gehouden. Daarna naar Boerderij Meerzicht. Terug via een slingerende route terug langs de Kleine Poel naar de
parkeerplaats in Bovenkerk. Iedereen is van harte welkom. Mensen, die
geen lid zijn van Nivon betalen 50 eurocent voor de wandeling. Benzine
wordt hoofdelijk omgeslagen. Voor
een heerlijk frisse neus is deze wandeling het neusje van de zalm. Dus
wandel mee. Informatie ‘s avonds via
0297–329683, Marien van Stee.
nuten spelen kon Mandy via een snelle actie over de rechterkant haar Amerikaanse tegenstandster Whitney Sharpe van zich afschudden en een goede voorzet geven. Helaas kon de spits
van Buitenveldert er net niet bij en kon
de Ajax keepster redding brengen. Na
nog een paar balcontacten van Mandy, die dit seizoen de overstap van RKDES naar het meisjestalententeam onder 17 van sc Buitenveldert heeft gemaakt, liep de wedstrijd naar het einde en kon de topklasser de schade heel knap binnen de perken houden tegen de kampioenskandidaat van
de BeNe League door verder geen tegendoelpunten meer te hoeven incasseren. Toen het laatste fluitsignaal had
geklonken mocht Mandy de handen
schudden van al die grote Ajax vrouwen met als boegbeelden natuurlijk
Daphne Koster en Anouk Hoogendijk.
Vorig seizoen is zij nog als fan met beide speelsters op de foto gegaan en dan
sta je nu ineens tussen hen in op het
veld. Een ontzettend leuke en bijzondere ervaring die vervolgens nog werd afgesloten met een goed verzorgd buffet
in de AFC kantine waar het nog lang
gezellig bleef.

