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Vacature van de week: 
voorbewerker 
jachtherstel

Winkelcentrum
Amstelplein

Tot 9 september a.s.

VERS GEBRANDE 
CASHEWNOTEN

(met of zonder zout)
250 gram

van € 4.25 VOOR € 2.95

59,95/69,95/79,95/89,95/99,95

€49,95 €10,-
1E JEANS VOOR 2E JEANS VOOR 

25% KORTING!

G-STAR/GEISHA/JACK&JONES/ONLY/PALL MALL/VILA/KULTIVATE/LTB
VERO MODA/PURE&WHITE/CARS/PETROL/NAME IT/PIECES/WRANGLER
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BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177
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2
gratis

e

*De prijzen kunnen verschillen. 
De kassa berekent 50% korting op het totaalbedrag van 2 stuks.

Andrélon 
shampoo 
of conditioner*
diverse soorten
2 stuks

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

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

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.
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Geen krant?
0251-674433

‘Evenementmoe’ of weer laatste moment opgeven?

SPIE: Pramenrace gaat door
Aalsmeer - “We gaan door!”, kop-
te SPIE, de organisatie van de Pra-
menrace, afgelopen week in haar 
nieuwsbrief. Een knipoog natuur-
lijk naar het Bloemencorso dat we-
gens het niet vinden van voldoende 
sponsoring dit jaar niet door de stra-
ten gaat, maar ook als een extra op-
roep naar de deelnemers om toch 
niet tot het laatste moment te wach-
ten met inschrijven voor dit gewel-
dige carnavalsfeest op het water op 
de tweede zaterdag van september. 
Het besluit is overigens na lang be-
raad, een hele week, genomen. De 
twijfel binnen het bestuur is ont-
staan door de ietwat geringe animo. 
“Is Aalsmeer ‘Pramenracemoe’ of 
worden we met elkaar steeds mak-
kelijker en geven we ons massaal 
op het laatste moment op?”, aldus 
de vragen van het bestuur. Er wordt 
natuurlijk op het laatste gehoopt en 
waarschijnlijk heeft de zomervakan-
tie in deze (weer) roet in het eten 
gegooid. Alles is nu weer ‘gewoon’ 
en dus is er tijd om te focussen op 
de Pramenrace. Overigens hebben 
al honderd teams zich opgegeven 
en met hen gaat de organisatie zeer 
zeker een groots feestje bouwen 
op zaterdag 13 september. Thema 
is ‘SPIE op z’n chicst’. De afgelopen 
weken zijn via Radio Aalsmeer al di-
verse opdrachten bekendgemaakt. 
Het bestuur neemt iedere zaterdag 

tussen 14.00 en 15.00 uur plaats 
achter de microfoon van de loka-
le omroep. Radio Aalsmeer biedt de 
mogelijkheid om terug te luisteren 
via uitzending gemist, maar het SPIE 
bestuur herhaalt ook veelal de al 
bekendgemaakte opdrachten. De-
ze zaterdag dus zeker luisteren! En 
niet langer meer wachten met aan-
melden voor de Pramenrace. Geen 
inschrijving betekent niet mee mo-
gen varen en wie wil dit spektakel 
nou missen? 

Zakje drop
Eén van de opdrachten is op pa-
pier al bekendgemaakt. Bij de IJze-
ren brug dienen de teams een zak-
je muntdrop in te leveren. Niet een 
zelf gevulde zak, maar een originele, 
nog dichte, verpakking. Na de race 
gaan de zakjes muntdrop gedo-
neerd worden aan de Voedselbank 
Aalsmeer. Het bestuur hoopt daar-
om dat deze opdracht serieus opge-
pakt wordt door de deelnemers. Wie 
overigens twee of meerdere zakken 
inlevert, krijgt een bonus! Kijk voor 
alle informatie op www.pramenrace.
nl. De SPIE-trein start reeds over 
een week, want op zaterdag 6 sep-
tember is het bestuur present op de 
braderie in het Centrum, op zondag 
7 september wordt proef gevaren 
en maandag 8 september staat de 
sportavond voor de startnummers in 

de feesttent op het programma. En 
dan op naar het weekend, met vrij-
dag 12 september het palaver en za-
terdag 13 september ‘op z’n chicst’ 
de penta laten ronken voor een 
’tochtje’ pramenrace. 

Praambode in de maak
Al vele jaren heeft de pramenrace 
haar eigen krant en ook voor de-
ze 29ste editie is de Nieuwe Meer-
bode alweer hard aan het werk. De 
Praambode met alle ins en outs, 
gekkigheden, deelnemende teams, 
de route, etc. verschijnt op donder-
dag 11 september, maar wordt al 
eerder opgemaakt. 

Let op: 
Bijdragen voor deze specia-
le krant dienen uiterlijk vrijdag 
5 september binnen te zijn bij 
de redactie. In de krant met je 
team? Maak een leuke foto en 
vertrouw de ‘story’ van je team 
toe aan papier. Heel benieuwd! 
Mailen kan naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl. 
Wie in de Praambode wil adver-
teren kan contact opnemen via 
verkoopaalsmeer@meerbode.
nl of bellen naar 0297-341900.

Door Jacqueline Kristelijn

Laatste week tuinen- en dierenwedstrijd

Vetplanten in pollepels en twee dikke vrienden
Aalsmeer - Deze week, helaas 
alweer, de laatste foto’s voor de 
tuinen- en dierenwedstrijd van de 
Nieuwe Meerbode. In de maan-
den juli en augustus zijn de re-
dactie en de lezers getrakteerd 
op heel veel leuke, ontroeren-
de, grappige en lieve dierenfo-
to’s en prachtige en inspirerende 
foto’s van tuinen. De wedstrijd in 
samenwerking met tuincentrum 
Het Oosten wordt afgesloten met 
twee bijdragen die gelijk in het 
oog vielen. De tip om een ‘blinde’ 
muur op te fleuren met vetplan-
ten in pollepels mag zondermeer 
inventief genoemd worden en zo 
apart maar aandoenlijk: een ko-
nijn en een hond als beste vrien-
den. Alle foto’s van tuinen en die-
ren die op de voorpagina hebben 
gestaan, maken nu kans op een 
leuke prijs. 
In de Nieuwe Meerbode van vol-
gende week volgt de bekendma-
king van de winnaars van de ca-
deaubonnen van tuincentrum Het 
Oosten. Er wordt op twee cadeau-
bonnen van 150 euro en twee van 
50 euro getrakteerd. Veel dank al-
len voor alle bijdragen. Er is van 
genoten!

“Tuinieren voor elk wat wils”

Aalsmeer - “Zij kan niet blaffen, hij 
niet knagen. Toch begrijpen deze 
twee elkaar prima zodra zij de vrij-
heid krijgen om te stoeien, te sprin-
gen en achter elkaar aan te ren-
nen. Konijnentaal en hondentaal 
zijn nauw aan elkaar verwant. Twee 
verschillende manieren van denken 
en doen, gaan respectvol met elkaar 
om. Veel mensen kunnen nog heel wat leren van konijn Diesel en hond 
Chica”, aldus hun trotse baasjes Natasja en Marcel. Deze grappige foto 
met wijze les van Diesel en Chica is de zevende en helaas alweer laat-
ste genomineerde voor de cadeaubonnen van tuincentrum Het Oosten. 

Aalsmeer - “Een grote tuin vol bloemen, gerangschikt in strakke bedden. 
Net als het huis strak gemodelleerd is. De vaste planten geven een mooi 
winterbeeld. Daar waar ze in de grond wachten op het volgend voorjaar 
worden viooltjes gezet. Steeds moet er iets te genieten zijn. Zomer en 
winter. Op de andere foto zijn lepels beplant met vetplanten. Ze nemen 
met weinig genoegen en bloeien zelfs. Een gaatje in het bodemvlak grond 
erin met plantjes en op weinig plek heb je dan maximaal plezier. Tuinieren 
is voor elk wat wils. Een 
grote tuin of een ou-
de soeplepel”, aldus de 
familie Karssing van de 
Oosteinderweg. En met 
deze tip, ook voor bezit-
ters van kleine tuinen, 
sluit de Nieuwe Meer-
bode de tuinen- en die-
renwedstrijd af. De ze-
vende en laatste geno-
mineerde voor de ca-
deaubonnen van tuin-
centrum Het Oosten. 

Respect van/voor Diesel en Chica



Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

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

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

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 
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Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Zondag 
31 augustus

Koffie in 
de Spil

Kudelstaart - Op woensdag 3 sep-
tember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie in-loop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur, iedereen is 
welkom en de toegang is gratis. Kof-
fie en thee staan klaar. Er zijn moge-
lijkheden om een kaartje te schrijven 
voor zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te hebben. 

Leren leven 
met Parkinson 

Amstelveen - Op woensdag 17 sep-
tember van 11.00 tot 12.30 uur start 
het Patiënt Educatie Parkinson Pro-
gramma (PEPP) in het gebouw van 
Amstelring aan de Laan van de Helen-
de Meesters 431 in Amstelveen. Neem 
voor meer informatie, kosten en aan-
melden contact op met Mantelzorg 
Steunpunt, mantelzorg@mantelzorg-
steunpunt.nl telefoon 0900-1866. 

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 30 augustus 
gaan de leden van Drumfanfare Me-
lomanie en Handboogvereniging Tar-
get weer het oud papier ophalen in 
Rijsenhout. De lopers hopen natuur-
lijk weer op medewerking van de in-
woners en verzoeken het papier in til-
bare dozen aan de rand van de weg 
te plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan beide 
verenigingen.  Na zaterdag is de eerst 
volgende ophaalronde 27 september.

Vandaag in de Ophelialaan
Nationale cholesterol test 
on tour in Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
28 augustus, staat de truck van 
Stichting Nationale Cholesterol Test 
bij de C1000 aan de Ophelialaan. In 
de truck kunnen alle voorbijgangers 
gratis hun cholesterol laten meten. 
Onderzoek wijst uit dat er in de leef-
tijdscategorie 30-70 jaar (ca. 10 mil-
joen mensen) bij 65% van de Neder-
landers sprake is van een verhoogd 
cholesterol, één van de risicofacto-
ren voor hart- en vaatziekten. Deze 
tour is een vervolg op de succesvol-
le metingen in de Service Apothe-
ken eerder dit jaar, waar al vele dui-
zenden mensen gebruik van hebben 
gemaakt. Met de on tour variant is 
het de bedoeling nog meer mensen 
te bereiken en ze bewust te maken 
van de risico’s van een verhoogd 
cholesterol en hun hart- en vaatge-
zondheid. Veel mensen weten na-

melijk niet dat ze zelf met aanpas-
singen in de voeding, meer bewe-
gen en stoppen met roken hun risi-
co op hart- en vaatziekten kunnen 
verlagen. 
De cholesterolmeting in de truck 
wordt gedaan onder begeleiding 
van een gediplomeerd verpleegkun-
dige. Met één druppeltje bloed door 
een vingerprik, worden verschil-
lende cholesterolwaarden geme-
ten. Afhankelijk van de uitslag, krij-
gen mensen een persoonlijk leef-
stijladvies over eventuele volgende 
stappen. Deze adviezen zijn uiter-
aard geheel conform de algemeen 
geldende richtlijnen en hebben al-
tijd een verbetering van de algeme-
ne gezondheid tot doel. Meer infor-
matie en het totale tourschema is te 
vinden op http://www.nationalecho-
lesteroltest.nl/

Vermist:
- Oosteinderweg: Wit-grijs cyperse kater. Is nog geen jaar oud 
 en heet Dexter. Heeft blauw bandje om met belletje.
- Ampèrestraat: Schildpadpoes met wit. Heet Kisu.
- Rijsenhout, Drakenstraat: Zwart-witte ongecastreerde kater. 
 Heet Joppy.
- Oude meer, Aalsmeerderdijk: Lapjeskat met vier witte pootjes. 
 Heet Whitesox.
- Schipperspad: Lapjes kat. Heet Cookie.

Gevonden:
- Madame Curiestraat: Cypers-grijze kat. Witte sokjes, neus en bef.
- A.H. Blauwstraat: Jonge cyperse poes met wit befje en 
 rond haar mond.
- Geerland: Lichtbruin konijn.
- Hoofdweg: Zwart-witte kat.

Oecumenische dienst  in 
open lucht Kudelstaart
Kudelstaart - De beide kerkge-
meenschappen in Kudelstaart, de 
Protestantse Samen-op-Wegge-
meente en de katholieke paro-
chie St. Jan Geboorte, organise-
ren gezamenlijk een oecumeni-
sche dienst op zondag 31 augus-
tus aanstaande.  De dienst begint 
om 10.00 uur en wordt gehouden 
in de open lucht, op het grasveld 
bij korfbalvereniging VZOD aan de 
Wim Kandreef 2. 

VZOD viert in dit weekend haar 
65-jarig bestaan. Het thema voor 
deze dienst is ‘Iedereen is nodig!’ 
Voorgangers zijn pastor Annemiek 
Blonk en dominee Hans van Da-
len. De liederen worden muzikaal 
begeleid door een gelegenheids-
combo, bestaande uit muzikale 
VZOD leden en Sound of Worship. 
Alle bezoekers van de dienst wor-
den verzocht hun eigen stoel mee 
te nemen. Er zijn wel enkele stoe-

len aanwezig, maar niet voldoende 
voor iedereen. Voor de kinderen tot 
en met 3 jaar is er een oppasdienst 
in de kantine van VZOD. De kin-
deren vanaf 4 jaar zijn welkom in 
de dienst. Na afloop is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten met 
koffie en wat lekkers in de kantine 
van VZOD.

Mocht het weer niet meewerken, 
dan wordt de dienst gehouden in 
de kerkzaal van de Samen-op-
Weggemeente in de Spilstraat 5. Bij 
twijfel kunnen de volgende web-
sites geraadpleegd worden: www.
vzod.nl of www.sow-kudelstaart.nl. 
De beide kerkgenootschappen no-
digen iedereen van harte uit om te 
komen. Kudelstaarter of Aalsmeer-
der, protestant, katholiek of an-
derszins, korfballer of niet, ieder-
een is nodig!

Foto: Archief VZOD.

Van wie is deze 
zwarte kat?
Kudelstaart – Al enige tijd loopt 
een lief, zwart katje met witte bef 
rond in het begin van de Bisschop 
Koenraadstraat. Baasje(s) onbe-
kend, zo bleek bij navraag in de 
buurt. Wie mist zijn kat (zie foto) of 
kent de eigenaren? Graag een tele-
foontje naar 06-31786378. 

Wie oh wie? Kamer gezocht 
voor Italiaanse student
Aalsmeer -  Afgelopen zaterdag, ter-
wijl de regen met bakken uit de hemel 
viel, en ik op punt stond om naar de 
realisatie van het stoepenplan te gaan, 
stopte er een Italiaanse auto voor de 
deur van het Huiskamermuseum. Er 
stapte een aardige ietwat verlegen jon-
gen uit die vroeg ik een adres wist dat 
kon bemiddelen bij kamerverhuur. Dat 
kon ik dan niet, maar ik heb hem en 
zijn vader beloofd dat ik mijn best ga 
doen om voor hem een onderkomen te 
vinden. Wie oh wie vindt het leuk om 
een ongelooflijk aardige en beschei-
den Italiaan van rond de twintig voor 
een jaar onder zijn of haar hoede te 
nemen? Zijn ouders hebben een bloe-
menbedrijf in de buurt van San Re-

mo, maar vinden dat hun zoon  meer 
van wereld moet gaan zien. Vanwe-
ge taal, contacten, enz. Pier Paolo Da-
monte  heeft een contract voor een jaar 
bij de Veiling en gaat daarna studeren 
in Delft. In dit voorbereidende jaar wil 
hij zijn Nederlands goed leren, daarom 
zoekt hij een familie die hem op weg 
helpt. Wie weet zijn er in Aalsmeer fa-
milies die een kamer over hebben en 
het leuk vinden om een jonge ambi-
tieuze Italiaan te helpen bij zijn toe-
komst. PierPaolo spreekt naast Itali-
aans ook Engels, Frans en Duits. 

Wie mailt PierPaolo? 
Zijn adres is:  pierpaolodamonte@
gmail.com. Janna van Zon

Rijsenhout. Zondag diensten om 10.00 
uur met ds. J. Trommel uit Lelystad 
en 18.30 uur met ds. C.D. Affourtit uit 
Amsterdam, gez. dienst in CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 10 
uur in zorgcenrum Aelsmeer en zater-
dag 17 uur in Kloosterhof woordcom-
munieviering met resp. A. Blonk en N. 
Kuiper. Zondag 10.30 uur in Karmel-
kerk eucharistieviering met L. See-
boldt. Om 14 uur Poolse dienst met 
Krzysztof in Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag dienst 
om 16 uur met pastor Jacob Spaans. 
Organist: Mattijs Ploeger.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 15 uur Af-
scheidsdienst met dhr. J. v/d Kamp uit 
Beverwijk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10 uur Gezamenlijke oecumeni-
sche openluchtdienst SOW en RK op 
terrein VZOD, Wim Kandreef.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-
dag 10 uur Gezamenlijke oecumeni-
sche openluchtdienst SOW en RK op 
terrein VZOD, Wim Kandreef met A. 
Blonk en H. van Dalen.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt 
Seringenhorst, Parklaan 27. Dinsdag 2 
september om 20 uur met Peter Slag-
ter. Thema: De brief van Paulus aan 
de Efeziërs. Om de twee weken.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10 uur dienst met dhr Jaap Harm 
de Jong. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10 
uur dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag dien-
sten om 10 uur met ds. J. Maliepaard 
en 18.30 uur met ds. C.D. Affourtit.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10 uur dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Camelia. Oppas kinderen via op-
pas@dgaalsmeer.nl.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10 uur en 16.30 uur.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10 uur dienst met ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag om 10 uur dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: H. van Noord. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10 uur dienst met ds. A. 
van Duinen uit Loosdrecht. Organist: 
Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10 uur Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, 

Cadeaubonnen 
van Bloemenwinkeliers

Aalsmeer - De Bloemenwinkeliers laten weer van zich horen: in au-
gustus zijn twintig spaarders getrakteerd op een cadeaubon van 5 euro. 

De gelukkigen zijn: 
Bernadette Bosman, Aalsmeerderweg 447 -  E. de Buck, Stommeerka-
de 65 - L. v.d. Coolwijk, H. de Vriesstr. 35 - J. C. Reemer, Geerland 14 - 
A. M. van Dongen, Oosteinderweg 231 - Ellen v. Heeswijk, Snoekbaars-
straat 100 - S. Hoogervorst, Beatrixstr. 100 - J. H. Hooijman, Stommeer-
kade 11 - Marjolijn Kooij, Fonteinkruidhof 5 - M. Keessen Marks, Uiter-
weg 222 - P.  Kraak, Zwarteweg 111 - E. v. Leeuwen, Cyclamenstraat 5 - 
Yvonne Maas, Eendracht 27 Uithoorn - M. Leslie Muller, Sportlaan 29 - 
M. Oud, Perronzijde 23 - A. Saarloos, Elzenlaantje 10 - Scheen, Ridder-
buurt 23 Boskoop - E. Slinger, Schweitzerstr. 23 - L. de Waal, Kl. Poel-
laan 47 Rijsenhout - T. van Zwieten, Corellihof 3.

Dierenbescherming zoekt 
dringend collectanten!
Aalsmeer - De collecteweek van 
de Dierenbescherming vindt plaats 
van 29 september tot en met 4 ok-
tober, Wereld Dierendag. De dieren 
kunnen niet voor zichzelf opkomen 
en daarom is er de Dierenbescher-
ming: “Wij helpen de dieren zo goed 
mogelijk met de beperkte middelen 
die wij hebben, maar met extra hulp 
zouden wij nog meer kunnen doen.”
Er is echter een schrijnend tekort 
aan collectanten, waardoor in hele 
wijken in de gemeente niet gecol-
lecteerd kan gaan worden! De op-
brengst van de collecte wordt ge-
bruikt door de Dierenbescherming 
afdeling Noord-Holland Zuid voor 

haar Dierenambulance, opvang in 
haar asielen, hereniging gevonden 
dieren met hun eigenaren, inspec-
tie meldingen van dierenmishan-
deling, voorkomen van dierenleed, 
voorlichting geven over dier en wel-
zijn, Hondenschool De Gehoorza-
me Huishond en de Dierenbescher-
ming probeert met beleidsbeïnvloe-
ding diervriendelijke wet- en regel-
geving te bevorderen. Wil jij/u ook 
opkomen voor dieren? Geef nu op 
als collectant bij de collecte coördi-
nator van Aalsmeer: yvettekoehler@
online.nl. Het zou toch prachtig zijn 
als wel in alle wijken in de gemeen-
te gecollecteerd kan worden. 

Ontmoeting in 
Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 3 september 
van 9.30 tot 11.30 uur is de Oost-Inn 
na de zomervakantie voor het eerst 
weer open. Er is die ochtend inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Kom gerust 
eens aan voor een gezellig praatje 
of om er gewoon even uit  te zijn. 
Iedereen is hartelijk welkom bent u 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen kan contact opgenomen 
worden via: 0297-325636 of 0297-
345413 of kijk op de website oos-
terkerk-aalsmeer.nl.

Film bij Zin-Inn
Aalsmeer - De Zin-Inn van de doops-
gezinde gemeente Aalsmeer organi-
seert op dinsdag 2 september weer 
een filmavond. De Zin-Inn wil graag 
films met inhoud, ook wel filmhuis 
films genoemd en mogelijkheid tot dis-
cussie achteraf bieden. In verband met 
de vertoningslicentie mag in dit be-
richt geen titel van of informatie over 
de inhoud van de film gegeven wor-
den. Voor informatie hierover kan een 
mail gestuurd worden naar filminn@
dgaalsmeer.nl. De zaal is open om 
19.30 uur en vanaf 20.00 uur start de 
film. De entree is 5 euro inclusief koffie 
of thee. Adres is Zijdstraat 55.



Muziek
Vrijdag 29 augustus:
* Party in danscafé de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Thema-feest in feesterij de Bok, 
Dreef 5, 22u.
* Metalavond in P60 Amstelveen 
met optredens Skreamer, Picture en 
Jackal v/a 20.30u.
Zaterdag 30 augustus:
* Goud van Oud bij cafés Joppe, We-
teringstraat en de Praam, Zijdstraat 
en Wapen van Aalsmeer, Dorps-
straat met dj Kees Markman, dj Ard 
Kuiper en dj’s Back in Time. 
* Thema-feest in feesterij De Bok, 
Dreef 5 v/a 22u.
Zondag 31 augustus:
* Bas Kleine & his Harmaniacs live in 
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer v/a 16u.

Films
T/m 4 september:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met nieuw Lucy en Fa-
ding Gigolo. Ook: 100-Jarige die 
verdween, Planet of the Apes, 12 
Years a Slave en Expendables 3. 
Voor jeugd: Hoe tem ik een draak, 
Rio2, Heksen bestaan niet, Planes2 
Pieter Post en Koemba de zebra.
Dinsdag 2 september:
* Filmavond met discussie na afloop 
Zin Inn bij Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat 55 v/a 20u.

Exposities
28 tot en met 30 augustus:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
Zaterdag 30 augustus
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
Ook kofferbakverkoop door model-
bouwers. 
30 en 31 augustus
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collectie 
open, Van Cleeffkade 12a. Zaterdag 
en zondag 14-17u. 
Vanaf 2 september:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden. 
Vanaf 11 september:
* Expositie Leven van Liesbeth Eil-
ders in beeld in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. 
September:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-
pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.
* Portretten van Ria en Kaylee Brui-
ne de Bruin in fysiotherapiepraktijk 
Kudelstaart, Kudelstaartseweg.
* Stockexpositie met schilderijen en 
sculpturen in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg 1. Open iedere za-
terdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 28 augustus:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
Tot en met 31 augustus:
* Midgetgolfbaan in Beethovenlaan 

elke dag open 13 tot 17u. 
Vrijdag 29 augustus:
* Feest Boekhuis 5 jaar van 19.30 tot 
21.30u. Zijdstraat 12.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 30 augustus:
* Zomer rally oldtimers. Start Uiter-
weg 180 om 10.30u.
* Historische dorpswandeling, gids 
is Joost Hoffscholte. Start 11u. bij 
Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Veiling bij Historische Tuin, ingang 
Praamplein om 15u.
* Aalsmeers kampioenschap en NK 
Bommetje in zwembad De Waterle-
lie, Dreef. Van 16.30 tot 18.30u.
30 en 31 augustus:
* Watertoren aan Westeinder open. 
Zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Zondag 31 augustus:
* Meerval Experience met Westein-
der Rondvaart. Vertrek: 10.30u. bij 
Praamplein.
Maandag 1 september:
* Bijeenkomst Postzegelvereniging 
met veiling en loterij in Parochie-
huis, Gerberastraat v/a 20u.
Dinsdag 2 september:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Fietsen met Anbo en Pcob. Vertrek 
13.30u. Parochiehuis, Gerberastraat.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 3 september:
* Inloop bij Oost-Inn in Mikado, Ca-
tharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, bij Bil-
derdammerweg v/a 10u.
* ANBO soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vriendinnendag bij RKDES, Wim 
Kandreef, Kudelstaart, 15-17.15u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 4 september:
* Fietstocht Ovak. Vertrek 13.30u. bij 
zwembad aan Dreef.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Klusavond voor deelnemers Pra-
menrace in café de Praam, Zijd-
straat v/a 20u.
Zaterdag 6 september:
* Grote braderie in Centrum. In 
Zijd-, Dorps-, School-, Wetering- en 
Marktstraat van 9 tot 17u.
* Vuur en licht op het water met uit 
theater bij Watertoren vanaf 20u. Te-
vens start verlichte botenshow. Van-
af 22.30u. vuurwerkshow.
7 tot en met 13 september:
* 20e Feestweek op Praamplein 
met tentdienst, SPIE-avond, nos-
talgisch filmfestival, kindermiddag, 
Aalsmeer Live, gehandicaptendag, 
100% Aalsmeer, ouderenmiddag. 
Optredens van Gerard Joling, Bon-
nie St. Claire, Edwin Evers Band en 
Jan Smit.
Zaterdag 13 september:
* 29e Pramenrace ‘Spie op z’n chicst’. 
Start 12u. bij Pontweg. Finish in tent 
op Praamplein v/a 14.30u.

Vergaderingen
Donderdag 28 augustus:
* Ronde Tafel Gesprek, politiek met 
inwoners in gesprek in gemeente-
huis van 20 tot 22u.
Donderdag 11 september:
* Eerste Raad na zomerstop in ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.

AGENDA

‘Goud van Oud’ in het Centrum
Back in Time on tour met 
Cees en Ruud zaterdag
Aalsmeer - Tijdens Goud van Oud 
gaat het aanstaande zaterdagavond 
30 augustus een gezellige boel wor-
den bij Het Wapen van Aalsmeer 
in de Dorpsstraat. Cees van der 
Schilden en Ruud Vismans zullen 
uw DJ’s zijn met hun programma 
‘Back in Time on tour’. Gewoonlijk is 
Back in Time, de disco voor oude-
re jongeren, om de zoveel tijd in de 
Beach, maar voor deze gelegenheid 
zijn de mannen on tour. Vorig jaar 
nog draaide Kees Markman en hij is 
ook degene die Cees en Ruud heeft 
voorgesteld. Om half elf zal een 
spectaculaire surprise-act worden 
opgevoerd, dus mis het niet. Omdat 
dat nog een verrassing moet blijven, 
wordt slechts één tip van de sluier 
opgelicht. Het zullen in ieder geval 
een paar leuke gasten zijn die ko-
men optreden. Meer zegt de orga-
nisatie niet. 

Dj’s Ard en Kees Markman
Op het podium van danscafé de 
Praam in de Zijdstraat dit keer dj 
Ard Kuiper. Hij gaat heerlijke oude 
classics draaien uit de jaren zeven-
tig tot nu. In de begin jaren van het 
danscafé heeft Ard nagenoeg ie-
der weekend gedraaid in de Praam 
en toen heel wat feestjes opgevro-
lijkt. Na 1.00 uur gaat het feest bin-
nen geheel in stijl door met een 
swingende dance afterparty! En ca-

fé Joppe in de Weteringstraat heeft 
dj Kees Markman uitgenodigd voor 
dit gezellige zomerfestival. Dus haal 
je bloemetjesoverhemd, plateau-
schoenen, wijde pijpenbroek maar 
uit de kast, want alle Golden Oldies 
uit de jaren zeventig, tachtig en ne-
gentig gaan zeker voor bij komen.
De avond duurt van 21.00 tot 01.00 
uur. Doordat niet alleen klassiekers 
uit de jaren zeventig klinken bij de 
horeca, maar ook muziek uit de ja-
ren tachtig en nog recenter uit de 
jaren negentig is het voor iedereen 
een feest der herkenning. Ieder-
een zal zijn ‘O, ja’-momenten heb-
ben bij het horen van de oude mu-
ziek. De organisatie raadt aan om 
zoveel mogelijk te voet of op de fiets 
te komen, dit in verband met de be-
perkt beschikbare parkeergelegen-
heid en alcoholcontroles. In de na-
bijheid van de verschillende podia 
bevinden zich toiletten. De politie 
zal streng optreden tegen wildplas-
sers. De EHBO-caravan van de af-
deling Aalsmeer bevindt zich in de 
Weteringstraat. Het Goud van Oud 
Zomerfestival wordt georganiseerd 
door café bar Joppe in de Wete-
ringstraat, café de Praam in de Zijd-
straat en het Wapen van Aalsmeer 
in de Dorpsstraat in samenwer-
king met Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie 
op: www.aalsmeercentrum.nl.

Divers filmavond voor alle leeftijden

Nieuw: ‘Lucy’ en ‘Fading 
Gigolo’ in Crown Cinema
Aalsmeer - De actiefilm ‘Lucy’ is 
nieuw in het aanbod van Crown Ci-
nema. Voor deze film gaat in de bios-
coop aan de Van Cleeffkade 15 het 
licht uit op vrijdag 29 augustus en 
maandag 1 september om 19.00 uur, 
op zondag 31 augustus om 18.30 uur 
en dinsdag 2 september om 21.15 
uur. ‘Lucy’ gaat over de studente Lu-
cy. Wanneer zij in het buitenland per 
ongeluk betrokken raakt bij een ge-
vaarlijke drugsdeal, ontdekt ze dat er 
geen grenzen zijn aan haar intellec-
tuele ontwikkeling en dat ze in staat 
is om steeds meer van haar her-
sencapaciteit te benutten. Ze ver-
werft daarbij ongelimiteerde krach-
ten die haar veranderen in een ge-
nadeloos wapen. Voor wie liever wil 
genieten van een komedie presen-
teert Crown Cinema de film ‘Fading 
Gigolo’. Woody Allen speelt in deze 
film Murray, een boekhandelaar met 
nijpende geldproblemen. Maar wan-
neer zijn aantrekkelijke dermatologe 
(Sharon Stone) hem vraagt of hij niet 
een leuke man weet, dient zich een 
onverwachte oplossing aan. Hij weet 

zijn vriend Fioravante (John Turturro) 
over te halen om zich als gigolo te 
verkopen, waarbij Murray uiteraard 
een percentage opstrijkt. ‘Fading Gi-
golo’ wordt maandag 1 september 
om 21.15 uur getoond en op dinsdag 
2 september kan vanaf 18.30 uur in 
het pluche plaatsgenomen worden. 
Filmtips ook: ‘Dawn of the Plant of 
the Apes 3 D’ op donderdag en de 
‘Expendables’ van donderdag tot en 
met zondag. In de kleine zaal trak-
teert de bioscoop op ‘De 100 jarige 
die verdween’ en ‘12 Years A Slave’. 
Uiteraard denkt Crown Cinema ook 
aan haar jeugdige bezoekers. Voor 
de kinderen draaien hier ‘Planes 2: 
Redden en Blussen’, ‘Hoe tem ik een 
draak’, ‘Pieter Post de film’, ‘Oorlogs-
geheimen’, ‘Koemba de Zebra’ en in 
de kleine zaal ‘Heksen bestaan niet’, 
‘Frozen 2D’ en ‘K3 en het Dierenho-
tel’. Kijk voor meer informatie en tij-
den op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-753700 
en info@crowncinema.nl. Aan de 
zaal worden, indien nog voorradig, 
eveneens tickets verstrekt.

Klassiek in Oud Katholieke kerk
Concertprogramma KCA
Aalsmeer - KCA presenteert in het 
nieuwe seizoen een bijzonder ge-
varieerde serie van zeven klassie-
ke concerten op de zondagmiddag 
om half vier, zoals vanouds in de in-
tieme ruimte van de Oudkatholieke 
Kerk aan de Oosteinderweg 394. Op 
12 oktober: Pianotrio Voces Intimae 
met Luigi De Filippi op viool, Sandro 
Meo op cello en Riccardo Cecchet-
ti op piano.
Op 9 november: Trio Lataster met In-
grid Nissen op hobo, Magrita Ron-
deel op cello en Mariken Zandvliet 
op piano.
Op 14 december: Duo Iniu-Varvare-
sos met Noé Inui op viool en Vassilis 
Varvaresos op piano.
11 januari: Pianoduo Mephisto met 

Katrijn Simoens en John Gevaert, op 
piano.
8 februari: Verrassingsconcert met 
Lisa Eggen op altviool, Liesbeth Eg-
gen op piano, Judith Glasbeek op 
dwarsfluit en Hanneke Maarse op 
piano.
8 maart: DuoDyade. Een spranke-
lend klassiek harp duo met Colet 
Nierop en Marije Vijselaar.
12 april: Haarlem Voices. Vocaal en-
semble Haarlem Voices, een jon-
ge en ambitieuze groep van zestien 
zangers en zangeressen.
Een abonnement nemen op deze 
serie kan door overmaking van 85 
euro per persoon op bankrekening 
NL63RABO0300118473 t.n.v. KCA 
Aalsmeer, o.v.v. ‘Muziek 2014-2015’.

STAGE
MUSIC SHOP
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DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:NIEUW:NIEUW:NIEUW:

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

TIP:TIP:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:

Klassieke gitaar
‘Martinez’ 3/4
(naturel en sunburst)

Microfoonstatief
‘CLX’

Lessenaar
‘Gypsy Rose’
zwart

Drumstokken
‘Vic Firth’
vanaf   € 65,-

   € 29,95

   € 12,45

   € 15,95

Bas Kleine & Harmaniacs 
zondag live in The Shack
Oude Meer - Bas Kleine and his 
Harmaniacs gaan zondag 31 au-
gustus van zich laten horen in The 
Shack. Een contrabas, snaredrum, 
mondharmonica, gitaar en een goe-
de song. Wie in de waan verkeert 
dat blues zwaar op de maag valt, 
zal zich na een portie Harmaniacs 
bekeerd voelen als een dopeling. 
The Harmaniacs hebben geen mis-
sie, maar slechts één doel: Let the 
good times roll. De band bestaat uit: 
Bas Kleine op harmonica en zang, 
Herman Driesten op gitaar, begon 
ooit als jong talent bij de band Fla-
vium en heeft een live-elpee uitge-
bracht als zanger en gitarist met de 

band Sketch, Ron Awater op contra-
bas en zang en Willem de Jongh op 
snaredrum en hihat. De swingtrein 
wordt door hem met minimale mid-
delen op gang gebracht en gehou-
den. Kom genieten van harpdriven 
roots jump and old school Blues. 
Bij mooi weer gaat deze band ui-
teraard op het gezellige terras aan 
de Ringvaart spelen! The Shack 
is aanstaande zondag open vanaf 
15.00 uur. Bas Kleine and his Har-
manics beginnen rond de klok van 
16.00 uur. De entree is gratis. Voor 
alle info en openingsdagen en tij-
den: www.the-shack.info. Adres: is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Derde weekend van september
Kunstroute op 23 locaties!
Aalsmeer - Meer dan honderd 
toonaangevende kunstenaars, dich-
ters en musici tonen hun kunsten 
gedurende één weekend op 23 mar-
kante locaties tijdens de inmiddels 
bekende Kunstroute. Jaarlijks bezoe-
ken zo’n 2.000 mensen deze Kuns-
troute in Aalsmeer, die dit jaar als 
vanouds gehouden wordt in het der-

de weekend van september, op za-
terdag 20 en zondag 21 septem-
ber. De route wordt op zaterdag 20 
september om 11.00 uur geopend 
bij startlocatie Jachthaven Otto aan 
de Uiterweg 94. Janna van Zon, ei-
genaresse van het Huiskamermuse-
um Aalsmeer, verzorgt de opening. 
Naast dat schilderijen, tekeningen, 
beelden te zien zijn bij zogenaamde 
‘verzamel-locaties’, zijn er ook diver-
se Aalsmeerse kunstenaars, die ex-
poseren in eigen ateliers. Veelal ook 
met gasten. Door de organisatie, de 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, 
zijn professionele kunstenaars en 
ontwerpers uit het hele land uitgeno-
digd. Alvast een voorproefje nemen? 
De flyer met alle informatie over lo-
caties en kunstenaars is verkrijgbaar 
op www.kunstencultuuraalsmeer.nl 
De toegang is gratis, een fiets huren 
is mogelijk en alle beeldende kunst 
is te koop. De Kunstroute op 20 en 21 
september is beide dagen te bezoe-
ken van 12.00 tot 17.00 uur.

Zomeractie tot eind augustus!
Peking Acrobats in Crown
Aalsmeer - Nog tot en met aanstaan-
de zondag 31 augustus geldt de zo-
meractie van het Crown Theater, twee 
kaarten voor de prijs van een! Snel de 
voorstellingen bekijken en kaarten re-
serveren kan dus behoorlijk in de por-
temonnee schelen. Het theater biedt 
weer een scala aan leuke en mooie 
voorstellingen voor zowel alle leeftij-
den. Zo kunnen jeugdige inwoners 
genieten van onder andere Pluk van 
de Petteflet en Woezel & Pip. Liefheb-
bers van muziek kunnen in het pluche 
plaatsnemen voor ondermeer LA The 
Voices, het Malando Kwintet en The 
Blues Brothers. Speciaal voor vrouwen 
(mannen ook welkom) zijn de voor-
stellingen De Huisvrouwmonologen en 

Powervrouwen. Eén van de aanraders 
is: The Peking Acrobats op maandag 
29 december vanaf 19.00 uur. Een on-
vergetelijk spektakel: de Chinese ‘dare 
devils’ brengen een verbazingwekken-
de show. De show kenmerkt zich door 
kracht, souplesse, elegantie, lenigheid 
en bovenal verbluffende evenwichts-
kunsten met behulp van allerlei attri-
buten. Adembenemende stunts, spec-
taculaire mensenpiramides en onge-
looflijke acrobatieën. Een unieke kans 
om de acrobaten live te zien in het ‘ei-
gen’ Aalsmeer! De toegangsprijs is 
24,50 euro per persoon. Met de 2 is 1 
actie kan voor deze prijs met z’n twee-
en genoten worden! Voor meer info: 
www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Expositie 3 Aalsmeerse fotografen 
Nieuw: ‘Black and White’ 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - Van dinsdag 2 septem-
ber tot woensdag 7 januari expose-
ren de fotografen Judith de Bats, 
Kick Spaargaren en Patrick Spaan-
der in het gemeentehuis. Het thema 
van de expositie is ‘Black and White’. 
De foto’s zijn allemaal in zwart/wit af-
gedrukt en Judith de Bats exposeert 
met portretten van donkere mensen.

Judith de Bats
De van oorsprong Amerikaanse foto-
grafe Judith de Bats kreeg haar op-
leiding in New York en is met name 
geliefd en beroemd om haar por-
tretten van donkere mensen en van 
bruiloften. Judith: ”Donkere mensen 
fotograferen vraagt om een ande-
re techniek. Je werkt bijvoorbeeld al 
heel anders met licht dan bij blanke 
mensen. Licht is heel belangrijk om 
alle details te tonen.” 

Patrick Spaander
Fotograaf Patrick Spaander is bekend 
van foto de Boer en leerde het vak 
van zijn, helaas in 2011 overleden, 
vader Jaap. Patrick Spaander: “Ik heb 
van mijn vader geleerd dat een pas-
foto perfect moet zijn, omdat iedere 
pasfoto een klein portretje is. In het 

begin is eigenlijk iedereen wel een 
beetje gespannen. Ik zie het als een 
uitdaging om mijn modellen op hun 
gemak te stellen. Als ze zich vrij en 
veilig voelen kan ik de emotie en het 
karakteristieke van de geportretteer-
den weergeven en vastleggen.” Op 
de tentoonstelling in het gemeente-
huis hangt een aantal portretten van 
Aalsmeerders die betrokken zijn bij 
kunst en cultuur.

Kick Spaargaren
Fotograaf Kick Spaargaren maakt al 
een aantal jaar foto’s voor De Nieuwe 
Meerbode. Tijdens de tentoonstelling 
in het gemeentehuis worden zijn fo-
to’s, sterk vergroot, uitgelicht die hij 
maakte in het Crown theater. Zijn fo-
to’s stralen een uitbundigheid uit die 
hoort bij vrolijke en wervelende op-
tredens. Kick Spaargaren: ”Wat mij 
vooral aantrekt in het theater is de 
aanraakbaarheid. 
Je voelt het contact tussen de ar-
tiesten en het publiek. Met mijn fo-
to’s hoop ik de kijkers die sfeer mee 
te laten beleven en te voelen. Ieder-
een kan wel een foto maken maar je 
moet ook de juiste momenten kun-
nen zien.”
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

AfSpRAkEN buRGEMEESTER EN WETHOudERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl 
of uw gemeentegids.

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

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

OVERiGE LOkETTEN EN iNfORMATiE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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

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

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

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

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

VOOR MEER iNfORMATiE: WWW.AALSMEER.NL

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college 
van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG, 
Aalsmeer) onder vermelding van “zienswijze ontwerpplan 
Schinkelpolder, eerste wijziging”. Voor het mondeling indie-
nen van een zienswijze kunt u tijdens werkdagen telefonisch 
(0297-387575) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór 
de afloop van de termijn van terinzagelegging. Deze termijn 
loopt t/m 9 oktober 2014.

iNGETROkkEN AANVRAGEN:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Herenweg 29 (Z-2014/048285), het bouwen van een 

steiger (verzonden 17 augustus 2014);
- Kastanjelaan 4 (Z-2014/031835), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde en het plaatsen van een erker 
(verzonden 26 augustus 2014).

GEACCEpTEERdE MELdiNG(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Vuurdoornstraat 11 (Z-2014/045059), melding brandvei-

lig gebruik(verzonden 21 augustus 2014).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMiSSiE RuiMTELijkE kWALiTEiT 
(VOORHEEN WELSTANdSCOMMiSSiE)

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

EVENEMENTEN

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

WET ALGEMENE bEpALiNGEN OMGEViNGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Dorpsstraat 111 (Z-2014/050174), revisievergunning op 

reeds afgegeven milieuvergunning;
- Lakenblekerstraat 52 (Z-2014/049004), het kappen van 

drie bomen;
- Oosteinderweg 127 (Z-2014/049046), het vervangen en 

uitbreiden van kantoren en opslagruimte.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- 2e J.C. Mensinglaan 69 (Z-2014/049721), het oprichten 

van een bedrijf aan huis (melding activiteitenbesluit);
- Roerdomplaan 3 (Z-2014/049733), melding brandveilig 

gebruik;
- Zijdstraat 55 (Z-2014/048566) melding brandveilig ge-

bruik.

VERLEENdE OMGEViNGSVERGuNNiNGEN, 
REGuLiERE pROCEduRE*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/038639), het vergroten van 

de woning (verzonden 22 augustus 2014);
- Kudelstaartseweg 263 (Z-2014/044973) het verhogen 

van de kap van de woning (verzonden 26 augustus 2014);
- Ophelialaan 124 (Z-2014/044735), het wijzigen van de 

gevel (verzonden 25 augustus 2014);
- Turfstekerstraat 19A (Z-2014/039969), het wijzigen van 

de bestemming (verzonden 20 augustus 2014).

TERiNzAGELEGGiNG ONTWERppLAN “SCHiNkELpOLdER, 
TWEEdE WijziGiNG” (z-2014/047187)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 

Officiële Mededelingen
28 augustus 2014

artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat in 
de periode van 29 augustus 2014 t/m 9 oktober 2014 voor 
een ieder ter inzage ligt:
- Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkelpolder, twee-

de wijziging” met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het plangebied heeft betrekking op de perceel aan de Mr. 
jac. Takkade 28 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is de woonfunctie van 
de voormalige bedrijfswoning aan de Mr. Jac. Takkade 28 in 
overeenstemming te brengen met het juridisch regime van het 
bestemmings-plan “Schinkelpolder”. Op het plangebied rust 
thans de bestemming “Bedrijf” (B) volgens welke het gebruik 
van niet-aan-de-bestemming-gelieerde bewoning, niet is toe-
gestaan. Burgemeester en wethouders geven daarvoor toepas-
sing aan de wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 4.5.1 
van de regels van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”.

inzien ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp van het wijzigingsplan, bestaande uit een toe-
lichting, regels en een verbeelding (plankaart), ligt met in-
gang van vrijdag 29 augustus 2014 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage.

Het wijzigingsplan is digitaal beschikbaar gesteld via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.

nl door te zoeken op identificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPSchinkelpolwijz2-ON01;

- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via http://0358.
ropubliceer.nl, of via de website www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter 
inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aals-
meer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze 
balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije 
inloop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30-
20.00 uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij 
de balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-
12.30 uur. Degene die buiten de genoemde openingstijden 
inzage wil hebben in het plan, kan daarvoor contact opne-
men via het algemene tel. 0297-387575.

zienswijzen indienen 
Gedurende de bovengenoemde genoemde termijn van terin-
zagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen 
over het ontwerp van het wijzigingsplan. Het indienen van 
een zienswijze kan naar keuze schriftelijk en/of mondeling. 

COLLECTES

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

ExpLOiTATiEVERGuNNiNG MET TERRAS

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is 
verleend:
- Dreef 5 (Z-2014/028533), cafe/partycentrum voor 5 jaar 
 (verzonden 24-07-2014);
- Weteringstraat 8, (Z-2014/006768), cafe-bar voor 5 jaar 
 (verzonden 21 juli 2014).

TER iNzAGE

t/m 28-08-14 Het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, eerste wijziging” met de daarop be-
trekking hebbende stukken (toelichting, re-
gels en een verbeelding (plankaart). Het plan-
gebied heeft betrekking op de bedrijfsgronden 
aan de Rietwijkeroordweg 24 te Aalsmeer).

t/m 04-09-14 Ontwerp omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan “Uiterweg-
Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 32 (Z-
2014/004937).

t/m 04-09-14 Omgevingsvergunning in afwijking van het 
bestemmingsplan “Schinkelpolder”, Oost-
einderweg 404 (Z-2013/060345) en besluit 
hogere grenswaarden; voornemen weigeren 
aanvraag omgevingsvergunning met uitge-
breide procedure (Rietwijkeroordweg 45A)

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

t/m 9-10-14 Terinzagelegging ontwerpplan “Schinkel-
polder, tweede wijziging” (Z-2014/047187) 
(het ontwerp van het wijzigingsplan “Schin-
kelpolder, tweede wijziging” met de daarop 
betrekking hebbende stukken bestaande uit 
een toelichting, regels en een verbeelding 
(plankaart). Het plangebied heeft betrekking 
op de perceel aan de Mr. Jac. Takkade 28 te 
Aalsmeer.)

Aalsmeer Fietst: Afgerekend!
Aalsmeer - Het heeft even ge-
duurd, daar waren allerlei redenen 
voor, maar de sponsoren die een 
bijdrage hebben geleverd aan het 
welslagen van de actie ‘Aalsmeer 
Fietst voor ALS’ worden alsnog be-
dankt. Een afvaardiging van het be-
stuur ‘Aalsmeer-Fietst’ heeft op 
26 april 2013 een check overhan-
digd van 13.000 euro aan de Stich-
ting ALS. Met deze bijdrage kan de 

Stichting ALS verder onderzoek be-
kostigen naar de oorzaak en gene-
zing van deze slopende ziekte. De 
wielrenners Piet van Dongen, Ge-
rard Verbeek, Dirk Jansen, Huib Pe-
ters, Klaas Maarse, Jaap Geleijn en 
Dick Kuin, maar ook de begeleiders 
Nanda Peters en Paul Rosier, heb-
ben een rit van ruim 2.500 kilome-
ter gereden vanuit Aalsmeer naar 
Santiago de Compostella. Inmid-

dels zijn zij allen alweer enige tijd in 
Aalsmeer en is ‘Aalsmeer-Fietst’ op-
geheven. Omdat de inkomsten aan 
sponsorgelden na 26 april 2013 nog 
doorging was er nog een aardig be-
drag in kas en bij het opheffen van 
‘Aalsmeer-Fietst’ zijn er nog be-
dragen aan goede doelen overge-
maakt. Zo heeft het KWF ´Ride for 
the Roses´ 1.900 euro gekregen, is 
er 1.900 euro overgemaakt op reke-
ning van de Stichting Thamer thuis 
en is er aanvullend nog een bedrag 
van 1.900 euro overgemaakt op de 
rekening van de Stichting ALS en 
daarmee was de kas van ‘Aalsmeer-
Fietst ‘ leeg en konden de bestuurs-
leden met een gerust hart hun func-
ties neerleggen. Grote dank aan al-
le sponsoren! Het is onmogelijk om 
iedere sponsor apart te benoemen, 
het waren er veel die grote of klei-
ne geldbedragen hebben gegeven, 
maar ook de sponsoren die in een 
andere vorm een duit in het zak-
je hebben gedaan worden bedankt. 
Al met al een goed initiatief ge-
weest van een aantal zeer enthousi-
aste wielrenners! De actualiteit van 
dit moment is de ‘ Ice Bucket Cha-
lenge’, een bak water met ijsblokjes 
over je heen gestort krijgen, alles in 
het kader voor de fondsenwerving 
ten behoeve van de spierziekte ALS. 

24 Uur per dag te beluisteren
Nieuwe programmering Radio 
Aalsmeer vanaf 1 september
Aalsmeer - Vanaf 1 september gaat 
er een nieuwe programmering in bij 
de lokale omroep. Radio Aalsmeer 
komt dan met een totaal nieuwe 
sound en zal 24-uur per dag te be-
luisteren zijn via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel of de livestream 
op www.radioaalsmeer.nl. Een lang-
gekoesterde wens van de radio-om-
roep van Aalsmeer gaat in vervulling.. 
Overdag en ’s nachts met veel lek-
kere muziek en op korte termijn zal 
dit worden afgewisseld met diverse 
blokjes informatie en nieuws. Daar-
naast zullen er, naast de vertrouw-
de ook een aantal nieuwe program-
ma’s te beluisteren zijn. Één van die 
programma’s draait al enkele we-
ken op proef op zaterdag, maar zal 
straks ook op zondag te horen zijn. 
In het ‘Weekend Magazine’ worden 
luisteraars geïnformeerd over alles 
wat er gebeurt in Aalsmeer. Er heeft 
zich een aantal nieuwe medewerkers 
aangemeld, waardoor ook een aantal 
gloednieuwe programma’s te beluis-

teren zullen zijn. Het Uur van Puur is 
snelle, leuke social media radio. An-
na-Maria Mantel gaat dit program-
ma maken en zal interessante gas-
ten, fijne rubrieken, muziek en een 
glimlach op het gezicht van de luiste-
raar gaan brengen. Het Uur van Puur 
staat geprogrammeerd op de maan-
dag tussen 18.00 en 19.00 uur. Een 
ander nieuw programma heet Lets-
Go2theDisco. Dit wordt een podi-
um voor de jeugd om onder ande-
re te praten over hun favoriete mu-
ziek. En het blijft niet bij praten, ze 
mogen ook optreden. De presenta-
tie van LetsGo2theDisco is in handen 
van Esther Sparnaaij. In elke uitzen-
ding komt er een jonge Aalsmeerder 
of Kudelstaarter een liedje zingen en 
gaan de programmamakers op zoek 
naar de beste sing a song writer tot 
18 jaar. Daarnaast is er elke week een 
top 5 van een klas uit de gemeen-
te. Juffen en meesters kunnen hun 
klas hiervoor opgeven. Het program-
ma is iedere vrijdag tussen 18.00 en 

19.00 uur te beluisteren. Ook nieuw is 
het programma The Friday Zone. DJ 
Robin Schouten omschrijft het pro-
gramma als ‘het moment waar ve-
len naar uit kijken; de start van een 
prachtig weekend’. Laat je iedere vrij-
dag verrassen van 19.00 tot 21.00 uur 
op Radio Aalsmeer. Maar ook de di-
verse vertrouwde programma’s keren 
terug in de nieuwe programmering. 
‘Door de Mangel’ is iedere maan-
dag te beluisteren van 19.00 tot 20.00 
uur. Aanstaande maandag neemt 
Maayke Schlee achter de microfoon 
plaats. In de nieuwe programmering 
wordt deze uitzending op zaterdag 
tussen 13.00 en 14.00 uur herhaald. 
Vragen stellen mag! Nog zo’n suc-
cesvol en vertrouwd programma op 
Radio Aalsmeer is het Vrijdagavond-
café. Luister aanstaande 29 augus-
tus weer mee en hoor hoe de laatste 
vrijkaarten voor Feestweek Aalsmeer 
te winnen zijn. Tijdens de uitzending 
van Vrijdagavondcafé met Ron, Li-
sette, Marjolein en Caroline tussen 
21.00 uur en 23.00 uur kun je bel-
len met de studio op 0297 325858 of 
mailen naar studio@radioaalsmeer.
nl. Verder komt Mike Multi vertellen 
over het NK Bommetje, is er de UIT-
agenda en komt radiokok Marc langs 
voor zijn kookrubriek. Bezoekadres 
is: Van Cleefkade 15 in Crown Studio.
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Avondvoorstelling in een week uitverkocht

Alleen nog kaarten voor 
nostalgische filmmiddag
Aalsmeer - Precies een week na 
de start van de kaartverkoop, was 
de avondvoorstelling van het Nos-
talgisch Filmfestival uitverkocht. 
Vorige week donderdag waren al-
le voor de avond beschikbare plaat-
sen, zeshonderd in totaal, in het be-
zit van liefhebbers van oude films 
van Aalsmeer. Alleen voor het mid-
dagprogramma, dat overigens ge-
lijk is aan die van de avond, is nog 
een beperkt aantal kaarten beschik-
baar. De belangstelling voor de nos-
talgische films, die in het kader van 
Feestweek Aalsmeer op dinsdag 9 
september in de tent op het Praam-
plein worden vertoond, is dus ook 
dit jaar weer enorm groot. 
Het ruim twee uur durende pro-
gramma bestaat uit films, die da-
teren uit de periode 1930 tot 1987. 
Niet alleen in zwart-wit, zoals van 

het eerste bloemencorso en kinder-
feesten in 1930, van het kolenbedrijf 
van Gijs Jongkind in Oost, de han-
delskwekerij van Baardse aan de 
Uiterweg en van Het Oosterbad aan 
de Jac. Takkade. Maar ook in kleur. 
Vijf unieke kleurenfilms uit de jaren 
vijftig zijn te zien op het enorme wit-
te doek in de feesttent. Prachtige 
opnamen van onder meer de bloe-
mencorso’s 1955, 1957 en 1958, de 
veilingen, kwekerijen en allerlei her-
inneringen oproepende plekjes in 
Aalsmeer. Evenals voorgaande ja-
ren, worden de films aan elkaar ge-
praat door journalist Dick Piet, die 
ook het programma heeft samenge-
steld. Kaarten à 5 euro voor de film-
middag, die om twee uur begint en 
ongeveer half vijf is afgelopen, zijn 
verkrijgbaar bij Bruna in de Zijd-
straat.

Opbouw van het bloemencorso in de CAV in 1958.

Gastleden hartelijk welkom
Repetities voor Matthäus 
Passion van start
Aalsmeer - Het is inmiddels ruim 20 
jaar geleden dat in Aalsmeer de Mat-
thäus Passion van J.S. Bach werd uit-
gevoerd. Voor de ACOV een reden 
om dit prachtige werk, in samenwer-
king met Cantando in Pijnacker en 
onder leiding van hun gezamenlijke 
dirigent, in studie te nemen. Naast 
deze samenwerking heeft de ACOV 
ook nog ruimte voor gastzangers. Be-
kend is dat veel zangers uit Aalsmeer 
en omgeving dit werk graag nog 

eens zouden zingen. Dan is dit mis-
schien de perfecte gelegenheid! De-
genen die van 1 september tot aan 
het concert op 14 maart gastlid van 
ACOV willen worden zijn van har-
te welkom! De repetities zijn iedere 
donderdag van 20.00 tot 22.00 uur en 
worden gehouden in het Baken aan 
de Sportlaan 86. Geef u op als gast-
zanger via de website: www.acov.nl 
of bel voor inlichtingen met voorzit-
ter Annet de Jong via 06-20644802.

Feest bij de Watertoren begint al om 20.00 uur

‘Vuur en Licht’ met verlichte boten, 
tv beelden, artiesten en vuurwerk

Aalsmeer - Na het matige weer in 
een groot deel van de maand augus-
tus is Aalsmeer toe aan een fijn eve-
nement op en rond het water. Zater-
dagavond 6 september is voor Vuur 
en Licht op het Water. Met verlichte 
boten, artiesten, stunts en vuurwerk 
en anders dan voorheen al vanaf 
20.00 uur feestelijkheden bij de Wa-
tertoren voor het publiek. 

Verlichte boten
Het programma begint op 6 septem-
ber met de optocht van verlichte bo-
ten. Om 20.15 uur vertrekken ze van-
af de Kleine Poel bij het Topsvoort 
bos. Aan kop van de stoet gaat het 
jacht Quo Vadis met een goed ver-
lichte Aalsmeerse leeuw op het dek. 
Voorafgegaan door een boot van de 
politie en de brandweer gaat het dan 
richting Ringvaart. In de Ringvaart 
varen dan al een boot met Aalsmeers 
Harmonie en een boot van het Crown 
Theater Aalsmeer aan de verlichte bo-
ten vooruit. Rond 21.00 uur passeert 
de stoet verlichte boten het Zorgcen-
trum Aelsmeer. Hier beoordeelt een 
driekoppige jury de boten en kiest de 
twee mooiste uit. Deze boten verdie-
nen de Vuur en Licht Award en krij-

gen een fraaie prijs. De jury bestaat 
dit jaar uit Mathijs van Gaalen, An-
dré Mulder en Janus Sparnaaij. Be-
halve de voorop varende boten van 
politie en brandweer zijn er nog drie 
politieboten en twee reddingsboten 
onderdeel van de stoet. Het organi-
satiecomité verzoekt vooral ouders 
van kinderen die in kleine bootjes va-
ren op de avond van 6 september, op 
het hart te drukken voor goede ver-
lichting te zorgen en geen gevaarlij-
ke capriolen uit te halen. Bij de afzet-
ting met verlichte boeien op de Grote 
Poel wordt er onder leiding van Jor-
dy en Arnaud Brouwer met hulp van 
vier boten op toegezien dat de ver-
lichte boten op veilige afstand van 
het vuurwerk blijven. 

Uit Podium met optredens
Reeds om 20.00 uur start op de Ku-
delstaartseweg bij de Watertoren het 
vrij toegankelijke Feest bij de Wa-
tertoren. Er zijn stalletjes waar iets 
warms, een ijsje, koffie en een glaas-
je frisdrank, bier of wijn gekocht kun-
nen worden. Kees Markman draait 
muziek en er is een Uit Podium bij de 
Watertoren. Crown Theater Aalsmeer 
presenteert artiesten(groepen), die 

een voorproefje zullen geven van hun 
optreden later in het seizoen in het 
Crown Theater. Ron Leegwater praat 
de onderdelen van het programma 
aan elkaar. Woezel & Pip openen de 
optredens al om 20.30 uur speciaal 
voor de kinderen, gevolgd door een 
goochelact van de jonge Aalsmeer-
der Roy Huiskens. Na een onder-
breking volgen vanaf 21.10 uur op-
tredens van Marcel Kapteijn (zan-
ger van Ten Sharp) and Friends, 
Woodstock the Story, FourTina en LA 
The Voices. Tijdens de onderbreking 
zullen op monitoren bij de Waterto-
ren beelden te zien zijn van de ver-
lichte boten in de Ringvaart. Het is 
voor het eerst dat dit gedaan wordt. 
Met een camera worden via een spe-
ciaal kastje beelden bij de Ringvaart 
op internet gebracht en deze beelden 
worden met hulp van internet van de 
buren bij de Watertoren weer opge-
pikt en uitgezonden. Op deze manier 
zijn het Vuur (vuurwerk) en het Licht 
(de verlichte boten) van Vuur en Licht 
op het Water voor het eerst voor de 
toeschouwers bij de Watertoren bei-
den te zien.

Links Lolke van der Leeuw van het Zorgcentrum Aelsmeer, midden Peter van 
Klaveren met het kastje om beelden op internet te zetten om bij de waterto-
ren te kunnen tonen en Marcel Wilkes en zoon.

Kom lopend of op de fiets
Er worden veel toeschouwers ver-
wacht bij de Watertoren. De Ku-
delstaartseweg zal vanaf 15.00 uur 
tussen de Zwarteweg en de Beetho-
venlaan afgesloten zijn. Dit geldt ook 
voor (brom)fietsers en scooters. 

Er is een korte omleidingroute via de 
Zwarteweg, Dreef en Beethovenlaan. 
Parkeren in de buurt van het feestter-
rein is moeilijk en er wordt dan ook 
aangeraden zoveel mogelijk lopend 
of op de fiets te komen. Wanneer de 
optredens van de artiesten bij de Wa-
tertoren afgelopen zijn, liggen de ver-
lichte boten inmiddels op een veilige 
afstand van de pontons met vuur-
werk voor anker op de Grote Poel. 

Om 23.00 uur start het vuurwerk. Dit 
staat garant voor een spectaculair en 
kleurrijk schouwspel. Het vuurwerk 
is vanaf de oevers van de Westein-
der Plassen goed te zien, omdat het 
ontstoken wordt vanaf een ponton 
op het water. Na afloop van het vuur-
werk gaat het feest bij de Watertoren 
nog door tot 24.00 uur. 
Het organisatiecomité heeft er alles 
aan gedaan om er een mooi evene-
ment van te maken en hoopt dat ie-
dereen meewerkt om incidenten te 
voorkomen. Aangeraden wordt ver-
dere informatie over het evenement 
te volgen via de website www.vuur-
enlichtophetwater.nl, facebook en 
twitter.

Samenwerking drie koren op stapel
Repetities Toonkunstkoor 
Aalsmeer - Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer gaat weer repeteren 
en zou graag nieuwe koorleden ver-
welkomen. Op dinsdag 2 septem-
ber hervatten de koorleden de repe-
tities voor het concert op 25 okto-
ber in de Bloemhof. Op het program-
ma staan ‘Messa di Gloria’ van Puc-
cini en het ‘Requiem’ van John Rut-
ter, twee prachtige werken. Verder 
staat een samenwerkingsverband op 
stapel tussen drie Aalsmeerse koren: 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer, 

vrouwenkoor Vivace en mannenkoor 
Con Amore met een gezamenlijk con-
cert in 2015. De koren zullen afzon-
derlijk hun kunnen laten horen en ge-
zamenlijk een werk uitvoeren. Ook dat 
belooft een bijzonder concert te wor-
den. Wie dit als koorlid mee wil ma-
ken, wordt uitgenodigd eens vrijblij-
vend op een repetitieavond te komen 
kijken en luisteren. Het koor repeteert 
op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 
uur in de Doopsgezinde Kerk in de 
Zijdstraat. U bent van harte welkom. 

‘Proef draaien’ voor start feestmaand

Uiterweg-buurt verlicht
Aalsmeer - De zomer is weer bij-
na voorbij. Maar de maand septem-
ber is ook wel weer een gezellige 
maand. Feestweek, vuurwerk, bra-
derie, pramenrace, kunstroute. Al-
lerlei verenigingen starten hun ac-
tiviteiten weer. Zo ook het comité 
Buurtverlichters Uiterweg. Dit comi-
té heeft zich tot doel gesteld de Ui-
terweg tijdens de Aalsmeerse feest-
week zo mooi mogelijk verlicht te 
krijgen. De bruggen en het speel-
tuintje worden versierd en verlicht. 
En alle bewoners wordt verzocht 
hun tuinen of huizen in de schijn-

werpers of sfeerverlichting te zet-
ten. Hoe meer mensen er mee doen, 
hoe mooier het wordt. Mooi en leuk. 
Sommige buurtjes maken er ook 
echt werk van door leuke doorkijk-
jes, vertellingen of hele kunstwer-
ken in de tuin of sloot te showen. 
De feestmaand start op zaterdag 
6 september. De donderdag daar-
voor wordt er ‘proef gedraaid’ met 
de verlichting. Een mooie traditie 
die het bekijken meer dan waard is. 
Want zeg nu zelf, bestaat er nog iets 
leukers dan een rondje te fietsen 
over de prachtig verlichte Buurt?

Dani en Kevin mogen ook 
in Madurodam wonen!
Aalsmeer - Dani en Kevin uit 
Aalsmeer zijn ook twee winnaars die 
met hun mini 3D kopie voor altijd in 
Madurodam mag wonen. Na de zo-
mer komen hun mini 3D kopie in het 
park te staan. Madurodam is voor 
het eerst sinds 1952 op zoek naar 
nieuwe bewoners. Deze zomer ma-
ken alle kinderen tot 13 jaar dage-
lijks kans om een nieuwe bewoner 
te worden van het park met een mi-

ni 3D kopie van zichzelf. Deze nieu-
we generatie bewoners wordt door 
middel van 3D printing vervaardigd. 
De poppetjes van de winnaars ko-
men uiteindelijk in het park ‘wonen’. 
De winnaars ontvangen bovendien 
een Madurodam-jaarabonnement 
dat geldig is voor de winnaar plus 
vier introducés. Kijk voor meer infor-
matie over deze actie op de website 
www.madurodam.nl.

Heerlijke muziek van De Wilma’s
Oude Meer - Op heerlijke honky tonk, folk en bluegrass muziek trakteer-
de de band De Wilma’s afgelopen zondag 24 augustus het publiek in The 
Shack. Met akoestische gitaar en bas, banjo, trekzak, drums en zang lieten 
deze doorgewinterde muzikanten de aanwezigen swingen, meeklappen en 
meezingen. Een heerlijke ongedwongen sfeer, iedereen was ‘gewoon’ even 
uit, lekker met livemuziek het weekend afsluiten. Helaas kon het optreden 
niet buiten op het terras plaatsvinden, maar binnen was het net zo gezellig. 
The Shack trakteert iedere zondagmiddag op livemuziek en nu de vakan-
tie voorbij is, gaan ook weer bands geprogrammeerd worden voor de za-
terdagavond.

Zomeractie met succes verlengd!
Crown Theater Uitpodium 
tijdens Vuur & Licht 
Aalsmeer - Omdat het vorig jaar zo’n 
enorm succes is geweest zal ook dit 
jaar het Crown Theater met een Uit-
podium komen tijdens Vuur en Licht 
op het Water. Peter van Eick, direc-
teur van het theater, is blij dat de or-
ganisatie van het evenement hen op-
nieuw deze kans biedt en vertelt: “Ik 
ben de hoofdorganisator Mike van 
der Laarse natuurlijk zeer erkente-
lijk, maar ook de enthousiaste reac-
ties van het publiek hebben ons doen 
besluiten om weer met een mooi pro-
gramma te komen. We gaan dit jaar 
zelfs nog een stapje verder; het be-
gint vroeger en duurt langer. Aange-
zien we voor aankomend theatersei-
zoen veel kinder- en jeugdvoorstel-
lingen hebben ingekocht, hebben 
we nu tevens het Crown Junior Uit-
podium. Na de officiële opening zal 
er even na half negen gestart wor-
den met Woezel en Pip, bij de klein-
tjes welbekend. Een kleurrijke voor-
stelling met poppen(spelers). Ze zul-
len een paar liedjes ten gehore bren-
gen. Daarna zal de jonge illusionist 
Roy Huiskens acte de présence ge-
ven. 
Deze zestienjarige Aalsmeerder tim-
mert flink aan de weg, heeft al een 
aantal prijzen gewonnen en mag 
zich zelfs dit jaar Nederlands Kam-
pioen goochelen voor junioren noe-
men! Roy levert een bijdrage in onze 
première voorstelling op 4 oktober tij-
dens Magic 4 Make a Wish van Rob & 
Emiel. De opbrengst van deze caba-
reteske Magic show gaat overigens 
in z’n geheel naar stichting Make a 
Wish.” Jeugdvoorstellingen die verder 
te zien zullen zijn in het Crowntheater 
zijn Bumba, Brandweerman Sam, Mi-
noes, Dirk Scheele, Sneeuwwitje, Het 
Zandkasteel en Pluk van de Petteflet. 
Kijk voor de speellijst op de website 
onder het kopje ‘kind’.

Uitpodium programma
Langs de Ringvaart staat een ca-
mera om beelden van de voorbij va-
rende verlichte boten te maken. De-
ze beelden zijn live te zien op scher-
men bij het Uitpodium bij de Water-
toren. U hoeft dus niets te missen van 
dat spektakel. De avond zal door een 
professional op het podium aan el-
kaar worden gepraat. Daarna gaat 
het Uitpodium door met de volgende 
acts. Peter: “We hebben voor de ge-
legenheid een variëteit van shows sa-
mengesteld dat een beeld vormt voor 
wat publiek op ons theaterpodium te 
zien zal krijgen. Artiesten geven als 
het ware een voorproefje. Om kwart 

over negen komt Marcel Kapteijn op-
treden. Hij zal te zien in The Club Ex-
clusief bij BOB & GON op zondag-
middag 11 januari. Marcel was de 
zanger van Ten Sharp en we hopen 
natuurlijk dat hij zijn wereldhit You 
gaat zingen. Daarna krijgen we drie 
zangers uit de muzikale voorstelling 
Woodstock. Zij brengen bekende hits 
van Janis Joplin, The Who en de titel-
song van de show ten gehore. Ver-
volgens gaan we swingen met Nur-
laila Karim. Zij is de leading lady van 
de spetterende show Fourtina, een 
tribute aan Tina Turner. Een gewel-
dige beleving van zang en dans. En 
als klap op de vuurpijl, althans voor-
dat het échte vuurwerk begint, zullen 
de vier mannen van LA The Voices op 
het Uitpodium een prachtige medley 
ten gehore brengen. Een tipje van de 
sluier van hun nieuwe theatertour ‘Dit 
zijn Wij’. Bij ons te beleven op zater-
dag 20 december.”
 
Spectaculaire actie
Voor alle voorstellingen zijn nog kaar-
ten te verkrijgen. De unieke zomerac-
tie die tot en met augustus van kracht 
is, waarbij geldt: twee kaartjes voor 
de prijs van eén, gaat zelfs vanwege 
het Uitpodium nog door tot en met 7 
september. Er is tevens een specta-
culaire Uitpodiumactie bedacht. Pe-
ter laat met trots weten: “Wij verko-
pen alleen op die avond kaartjes voor 
slechts tien euro per stuk, ongeacht 
welke voorstelling. De minimale afna-
me is twee stuks. In onze stand zul-
len vouchers à contant worden ver-
kocht. Wij staan trouwens aanko-
mend weekend ook op de Uitmarkt in 
Amsterdam en hebben daar dezelfde 
actie.” Van Eick, alsmede het bestuur 
en alle (vrijwillige) medewerkers van 
het Crown Theater Aalsmeer, hoopt 
u in het nieuwe theaterseizoen op-
nieuw te mogen begroeten. Voor 
meer informatie over het volledige 
programma, de arrangementen en 
het reserveren van kaarten, verwij-
zen zij u graag door naar de websi-
te www.crowntheateraalsmeer.nl of 
het callcenter van See Tickets 0900-
1353 (45cpm). Binnenkort is er ook 
een uitgebreid programmaboekje in 
omloop. Het Crown Theater is actief 
op de sociale media. Op zowel Face-
book als Twitter zal actuele informa-
tie te vinden zijn. Dus like en deel of 
volg en retweet en blijf op de hoogte 
van alle nieuwsfeitjes rondom de we-
reld die theater heet!

Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
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Zaterdag kofferbakverkoop 
Stellingmaand bij Crash

Postzegelvereniging start 
nieuw seizoen met veiling 

Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45, gevestigd in het Fort bij Aalsmeer, 
is ter gelegenheid van de Stelling-
maand in september zowel op zater-
dag als op zondag geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Deze maand worden 
traditioneel extra activiteiten georga-
niseerd. Eerst echter wordt aanstaan-
de zaterdag augustus afgesloten met 
de jaarlijkse kofferbakverkoop van de 
IPMS, dé Plastic Modelbouwclub van 
Nederland. Plastic modelbouwdozen 
en modellen worden te koop aange-
boden voor het Crash Museum. De 
kofferbakverkoop is alleen voor geïn-
teresseerde clubleden, maar ook met 
niet clubleden wordt informatie uitge-
wisseld. Wel heeft het CRASH ’40-’45 
museum tweedehandsmodellen in de 
aanbieding. De bijeenkomst zaterdag 
30 augustus is van 11.00 tot 16.00 uur.

Verhalenmiddag
Op zondag 7 september is er een ver-
halenmiddag die wordt georgani-
seerd in samenwerking met de Cul-
tuurcompagnie. Crash vrijwilligers 
vertellen over hun passie voor het 
werk van CRASH ’40-’45 aan de hand 
van zeer persoonlijke verhalen over 
de luchtoorlog- en het verzet in en om 
Haarlemmermeer. Het weekend van 
13 en 14 september zijn er Open Mo-
numentendagen en is het museum 
gratis toegankelijk. Op 13 september 

rond 11.00 uur wordt bij het museum 
het ‘Missing Man Salute’ monument 
onthuld voor de bemanning van de 
B-24 ‘Connie’ die op 21 juni 1944 in 
Haarlemmermeer neerstortte. In ver-
band met de organisatie daarvan gaat 
het museum om 12.30 uur in plaats 
van 11.00 uur open voor publiek. Op 
27 september organiseert CRASH 
Museum ’40-’45 de jaarlijkse Red Ball 
Express, een rondrit met authentieke 
legervoertuigen uit de Tweede We-
reldoorlog. Voor het vertrek en na te-
rugkomst kunnen de voertuigen bij 
het fort bewonderd worden door het 
publiek.

Collectie
Wekelijks wordt gewerkt aan verbete-
ring en verfraaiing van de presenta-
ties in het museum. Nieuw in de vas-
te collectie is onder meer een presen-
tatie van het werk van de zeer beken-
de Hoofddorpse luchtvaartschilder 
Thijs Postma. Hij heeft speciaal voor 
Crash ’40-’45 een selectie gemaakt 
uit zijn werk over de Tweede Wereld-
oorlog. Entree voor het museum kost 
3,50 euro voor volwassenen, 1,50 eu-
ro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Voor kinderen tot 6 jaar, veteranen en 
CRASH donateurs is de toegang gra-
tis. Het adres is: Aalsmeerdijkdijk 460, 
Aalsmeerderbrug. Voor meer infor-
matie kan gekeken wordenen op de 
website www.crash40-45.nl.

Aalsmeer - Maandagavond 1 sep-
tember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar eerste maandelijk-
se bijeenkomst in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Het is weer 
tijd om in de albums te kruipen om 
te zien welke zegels er nog ontbre-
ken. De avond begint om 20.00 uur, 
maar de zaal gaat al om 19.15 uur 
open om belangstellenden de mo-
gelijkheid te geven om alvast te kij-
ken wat er op deze avond op de vei-
ling aan postzegels wordt aange-
boden. Op de site www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl is de veiling-
lijst te vinden en er zijn veel afbeel-
dingen te zien van de te veilen ze-
gels. Op de site is tevens het nieu-
we clubblad bewonderen. Leden 
krijgen deze gratis toegestuurd. In 
de septemberveiling zitten zegels 
uit Nederlandse, Nederlandse An-
tillen, België, Cyprus, Engeland, IJs-
land, republiek Suriname en diver-
se stockboeken. Ook kunnen de-
ze avond lootjes gekocht worden 

voor één van de vele planten. Verder 
zijn er circa 50 nieuwe stokboeken 
met zegels voor slechts 5 cent om 
in te snuffelen. Verder is er een klei-
ne verzameling te zien van de heer 
Van Meurs. Nieuwtjes uit binnen en 
buitenland kunnen bij de vereniging 
besteld worden, evenals albumbla-
den, catalogus, etc. De nieuwtjes 
Nederland worden verzorgd door 
William Bosdam. Hij heeft nog een 
redelijke voorraad zegels en dat al-
les tegen loketprijs. De nieuwtjes 
buitenland en verder alle benodigd-
heden (albums en bladen, catalo-
gi) wordt verzorgd door J. Teunen. 
Met hem kan tevens over een abon-
nement gesproken worden, even-
als over losse koopopdrachten. Er 
is uiteraard koffi e en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal en er is vol-
op gratis parkeergelegenheid. Nooit 
geweten dat er zo’n grote vereni-
ging bestond in Aalsmeer? Kom ook 
een keertje kijken hoe het er op een 
verenigingsavond aan toe gaat. 

Goud waard en hard nodig!

“Dit doe ik”: Vrijwilliger 
Lenie aan het woord
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud 
waard en hard nodig in onze sa-
menleving. Zeker nu veel zorgta-
ken van het Rijk naar de gemeen-
te gaan. Er zijn veel vormen van vrij-
willigerswerk. In de rubriek ‘Dit doe 
ik’ wordt de komende periode iede-
re week iemand in het zonnetje ge-
zet. Misschien brengt het u wel op 
het idee om zelf iemand in uw om-
geving te helpen.
Zorgcentrum Aelsmeer heeft een 
Ontmoetingscentrum en werkt sa-
men met Vita welzijn en advies en 
het Mantelzorg steunpunt. Het team 
van het Ontmoetingscentrum steunt 
personen die (ernstig) vergeetachtig 
zijn of andere beperkingen ervaren, 
waardoor zij begeleiding nodig heb-
ben en hun mantelzorgers, die wo-
nen in het gebied Aalsmeer, Rijsen-
hout en Kudelstaart. Er werken veel 
vrijwilligers. Zij zijn werkelijk onmis-
baar. Zeker in deze tijd, nu er minder 
geld naar zorg gaat. Zij houden de 
boel draaiend door zo nu en dan te 
helpen. Een kopje koffi e inschenken, 
de lunch verzorgen, een gesprek-
je met een deelnemer. Wandelen, 
meehelpen met activiteiten of de rol-
stoelbus rijden. Het hoeft geen zwaar 
werk te zijn, alle hulp is heel belang-
rijk. Eén van de vrijwilligers in het 
zorgcentrum is Lenie van Engelen.

Vrijwilliger Lenie van Engelen
Lenie: “Vrijwilligerswerk zit mij in het 
bloed. Ik vind het gewoon reuze leuk 
om te doen. Het gaat me vooral om 
de wisselwerking: je geeft wat en je 
krijgt er wat voor terug. Het is ook 
goed voor je. Je blijft vóór de gera-

niums, zeg ik wel eens. Je moet er 
uit. Je wordt ergens verwacht. Ver-
dienen doet het niet, maar het geeft 
een rijke ervaring. 16 jaar geleden 
ben ik begonnen, bij gezondheids-
wijzer. Als mensen belden stuurden 
we folders over ziektes. Ha, da’s wel 
ingehaald door Google nu. Je zoekt 
informatie nu zelf in een paar secon-
den op. Daarna heb ik voor het ro-
de kruis gewerkt. Regelmatig ging 
ik met de Henri Dunant mee. Leuke 
reisjes maar wel hard werken hoor. 
In de kantine en de wasserij. En nu al 
weer een tijdje bij het ontmoetings-
centrum. Eigenlijk heb ik zo’n beetje 
dezelfde leeftijd als de mensen daar. 
Als ik dan iets vertel over Aalsmeer 
van vroeger, zie je dat meesten zich 
dat best herinneren. Bijvoorbeeld 
over de Uiterweg. Dat had, vol-
gens de overlevering, te maken met 
Doopsgezinden die vervolgd wer-
den. Als ze dan iemand aan zagen 
komen, riepen ze naar elkaar: uit de 
weg! Misschien onzin hoor. Maar we 
hebben veel plezier met elkaar en je 
voelt gewoon hoe nodig het is. Wat 
ik nog wil zeggen: Er zijn veel vrijwil-
ligers... maar de meeste zijn al wat 
ouder. Ik hoop dat er de komende 
tijd wat jonkies bijkomen.”

Ook vrijwilliger worden?
Vrijwilligers zijn van onschatba-
re waarde. Ze zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilliger wor-
den krijgt in de toekomst nog meer 
betekenis. Het Rijk hevelt per 2015 
een fl ink aantal taken over naar ge-
meenten. Gemeenten gaan het an-
ders aanpakken. Voorheen kwam 

het vaak voor dat mensen met een 
probleem met verschillende orga-
nisaties tegelijk te maken hadden. 
Ook wisten ze niet altijd van elkaar 
wie waar mee bezig was. Ze moes-
ten veel regelen, er was veel over-
lap en de inwoners kregen niet al-
tijd de hulp die het best bij hen pas-
te. Gemeenten gaan maatwerk le-
veren, organiseren de zorg dicht bij 
mensen, waar mogelijk zonder over-

lap en zoeken naar de juiste zorg 
uitgevoerd door deskundige orga-
nisaties. Gemeenten kijken ook naar 
wat mensen zelf kunnen of wat de 
mensen in de omgeving van dege-
nen die hulp nodig heeft, kunnen 
betekenen. Vaak is er meer mogelijk 
dan mensen denken. Vrijwilligers-
werk is leuk en u helpt een ander uit 
de brand. Kijk op de online markt-
plaats die vraag en aanbod van hulp 
en zorg samenbrengt: zorgvoorel-
kaar.com/aalsmeer.

Bijeenkomst in gemeentehuis
Wilt u weten wat er in de zorg ver-
andert? Kom dan op woensdag 22 
september om 20.00 uur naar het 
gemeentehuis naar de bijeenkomst 
over de veranderingen in de zorg. U 
kunt ook kijken op www.aalsmeer.nl/
zorgvoorelkaar.

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer

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

Grote Zaal - Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag staat vanaf 10.00 uur de koffi e voor u klaar in het restaurant. U 
bent daar van harte welkom om tijdens uw koffi e even onder de mensen 
te zijn. Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 12.00-13.00 
uur terecht. Er is avondrestaurant op dinsdag en donderdag om 17.30 
uur. Als u komt eten is er altijd keuze uit twee menu’s met voorge-recht, 
hoofdgerecht en toetje inclusief een wijntje of ander drankje. Dus keu-
ze genoeg. Van te voren reserveren is aan te bevelen. Tel: 0297-326050.
Heeft u zin in een spelletje Rummikub of wilt u liever Klaverjassen? 
Kom dan donderdag 28 augustus om 13.45 uur naar de Grote Zaal 
van het zorgcentrum. 

Wijkpunt Voor Elkaer
Nobelhof 1 te Kudelstaart is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-
17.00 uur. U bent welkom voor een babbeltje, een kopje koffi e of ander 
drankje, om even onder de mensen te zijn of om rustig een krant te le-
zen of de leesmap in te kijken. 

Restaurant: Van 12.00-14.00 uur kunt u van een warme maaltijd of 
lunch gebruik ma-ken en ook is elke woensdagavond het restaurant ge-
opend van 17.30-19.30 uur. Op deze avond wordt een heerlijk menu ge-
serveerd en er is altijd veel animo. Daarom graag reserveren vóór 1 sep-
tember. Kosten 8,50 euro per persoon. Tel: 0297- 820979. Het menu voor 
komende woensdagavond 3 september is: Florida Cocktail, kalkoen-
spies met stroganoffsaus, gemengde salade, gebakken krielaard-appel-
tjes met bieslook en voor toe chocoladepudding met roomsaus.

Activiteiten: Van 14.30-16.30 uur. Op dinsdagmiddag is er handwerken 
en woensdagmiddag is er klaverjassen en rummikub. Vrijdagavond 29 
augustus: Foto’s van Aalsmeer toen en nu, gepresenteerd door de heer 
Roodenburg van 19.30-21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Kosten 2,50 eu-
ro inclusief kopje koffi e of thee. Opgeven bij de gastvrouwen en helaas: 
vol is vol. Donderdag 4 september nieuwe periode BVO, bewegen voor 
ouderen. Wilt u deelne-men? Haal dan een inschrijfformulier op bij de 
gastvrouwen. Donderdagavond 4 september: Presentatie van Marian 
Pouw, bekkenfysiotherapeute. Het thema is bekkenfysiotherapie en in-
continentie. Aanvang 19.30 uur, entree gratis, koffi e of thee en versna-
pering op eigen kosten.

Inloopcentrum
Gebouw Irene, Kanaalstraat 1. Elke dinsdag en donderdag begint de dag 
om 10.45 uur met een kopje thee of koffi e met aansluitend specifi eke ac-
tiviteiten. Tussen de middag kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van 
de lunch, bestaande uit soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor 
slechts 3 euro. Specifi eke activiteiten zijn: Dinsdag 2 september is er 
van 10.00-12.00 uur schilderen met Marjolein (kosten 2,50 euro). Na de 
lunch wordt een buurtwandeling gemaakt en om 14.30 uur is er muziek 
– herken het geluid. Donderdag 4 september: van 10.00-12.00 uur 
sjoelen. Na de lunch wordt er vanaf 14.00 uur een buurtwandeling ge-
maakt en om 14.30 uur Breinzaken - galgje. Kom eens een dagje mee-
doen, u bent van harte welkom.

Gevarieerd creatief cursusaanbod
Vilten bij de Werkschuit
Aalsmeer - Donderavond 25 
september start de Werkschuit 
Aalsmeer met een korte cursus Vil-
ten voor beginners. Vilten is een 
oeroude techniek om van onge-
sponnen wol, weefsel (vilt) te ma-
ken. Hiervoor zijn drie dingen no-
dig: wol, warm water en zeep. De 
wol wordt in plukjes op een speciale 
manier in verschillende lagen neer-
gelegd, waarna je de wol met warm 
water en zeep tot vilt wrijft. Door de-
ze handelingen ontstaat er vilt. In 
vier avonden leer je de basistech-
nieken van vilt maken. Na de begin-
nerscursus kun je de zoektocht met 
vilt maken voortzetten in een cursus 
van vier avonden voor gevorderden 
vanaf 30 oktober. Ook als je in een 
eerder stadium al een beginners-
cursus hebt gevolgd, biedt deze ver-
volgcursus je de mogelijkheid om je 
verder in het vilten te verdiepen. Tij-
dens de vervolgcursus maak je werk 
naar keuze met gebruikmaking van 
de in de beginnerscursus geleerde 
technieken, hierbij begeleid door de 
docente. 

Tekenen voor beginners
Onder leiding van docente Gea van 
Diemen start op 30 september een 
cursus Tekenen voor beginners bij 
de Werkschuit. De cursus bestaat 
uit totaal zes lessen op dinsdag van 
19.30 tot 22.00 uur. In deze cursus 

leren de deelnemers de principes 
van het tekenen. Er wordt ook ge-
keken naar het eigen handschrift en 
voorkeuren. Er worden tekeningen 
gemaakt in opdracht van de docen-
te en zelf meegebrachte voorwer-
pen of foto’s.

Portrettekenen en –schilderen
Tevens biedt de Werkschuit een 
cursus portrettekenen en -schilde-
ren aan, eveneens onder leiding van 
docente Gea van Diemen. De cur-
sus bestaat uit acht lessen, start op 
zaterdag 4 oktober en is van 13.30 
tot 16.00 uur. Gevorderden kunnen 
gelijk aan hun eigen werkstukken 
beginnen. Voor beginners komen in 
deze cursus alle aspecten van het 
portrettekenen of -schilderen aan 
bod. Hoe zet u een portret op: wat 
is de hoofdvorm en wat is de glo-
bale plaats van ogen, neus, mond, 
nek en schouders? Hoe kunt u ver-
der detailleren en wat zijn daarbij de 
valkuilen? Er wordt gewerkt voor-
al naar foto’s, maar soms ook naar 
model. 
Voor telefonische inlichtingen over 
het cursusaanbod kan contact op-
genomen worden met: Margot Te-
pas via 0297-340150, Marion Buc-
ket via 06-11864861 of via email 
of margot.tepas@printex-int.com. 
Aanmelden kan via www.gklein.org/
wsa. 

Groente en fruit te koop 
op veiling Historische Tuin 
Aalsmeer - Zaterdag 30 augustus 
is er om 15.00 uur weer een veiling 
op de Historische Tuin. Veilingmees-
ter Luus Hooijman gaat weer diver-
se producten voor de klok aan de 
man/vrouw brengen. Behalve fruit 
en groente zullen er diverse ande-
re producten van de Tuin voor de 
klok komen, waaronder hopelijk de 
eerste Chrysanten. De rest van het 
sortiment blijft tot zaterdag een ver-
rassing. Luus is in het dagelijkse le-
ven veilingmeester op veiling Flo-
raholland en laat op de Tuin de ou-
derwetse veilingklok uit 1930 weer 
draaien. 
Ook voor kinderen is er altijd een 
leuke tussenronde. Het is dit jaar 
een goed fruitjaar op de Historische 
Tuin. Vanwege het gewicht van de 
vele vruchten zijn er zelfs al takken 
afgebroken van de bomen. Maar het 
is zeker de moeite waard om al de-
ze verschillende fruitsoorten eens 

te bekijken, net als de dahliahoek, 
die ook dit jaar weer een schitte-
rend kleurenpalet laat zien. De Tuin 
is nog tot half oktober te bezoeken, 
natuurlijk ook in combinatie met 
een rondvaart over de Westeinder-
plassen, en is geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
16.30 uur en op zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 16.30 uur. Voor groe-
pen zijn er speciale afspraken te 
maken met onder andere een vei-
ling sessie of rondleiding ook bui-
ten deze tijden. De Historische Tuin 
gaat zaterdag open om 13.30 uur 
en de toegang bedraagt 4 euro per 
persoon en 65+ers betalen 3.50 eu-
ro entree. Museumkaarthouders en 
kinderen hebben gratis toegang. De 
Tuin is bereikbaar via het Praam-
plein, via de brug. Parkeren is gratis, 
maar wel de parkeerschijf gebrui-
ken. Informatie: www.historische-
tuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562.

Uitje Zonnebloem Aalsmeer
Rondvaart door grachten
Aalsmeer - Met de Zonnebloem 
boot is vorige week door de grach-
ten van Amsterdam gevaren. Verza-
melpunt was het zwembad al waar-
vandaan de gasten met bussen 
naar het IJ werden gebracht, waar 
de rondvaartboot klaar lag. Direct 
werden de gasten getrakteerd op 
koffi e met een heerlijk plak cake. 
De kapitein en reisleider Ron ver-
telden van alles over Amsterdam. 
De route ging langs de Poezenboot, 
de Oudezijdse en de Voorburgwal. 
Deze grachten worden normaal al-
tijd door de rondvaartboten ge-
meden, omdat de doorgangen erg 
smal zijn en de draaien nauwelijks 

te maken zijn met die lange boten. 
Terwijl de rondvaart door ging, werd 
de lunch geserveerd. Lekkere mos-
terdsoep en sandwiches en daarna 
nog een heerlijk toetje. Na 3,5 uur 
varen kwam er een einde aan deze 
leuke tocht. Allemaal weer de bus 
in en richting Aalsmeer waar de au-
to’s weer klaar stonden om de Zon-
nebloem gasten naar huis te bren-
gen. Wilt u ook zo’n mooie dag 
mee maken? Opgeven kan door te 
bellen naar telefoonnummer 06-
53459404. De afdeling kan overi-
gens nog vrijwilligers gebruiken om 
eenzame inwoners af en toe te be-
zoeken.
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Vanavond in het gemeentehuis

Ronde Tafel Gesprek over 
welzijn, gewicht en groen
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
28 augustus, vindt het eerste Ron-
de Tafel Gesprek na de zomerstop 
plaats. Tijdens deze bijeenkomst in 
het gemeentehuis krijgen inwoners 
de mogelijkheid om mee te praten 
over verschillende onderwerpen. 
Vooraf moeten deze overigens wel 
op de agenda gezet zijn. Voor ie-
der te behandelen onderwerp wordt 
25 minuten uitgetrokken. Uitlopen 
kan het Ronde Tafel Gesprek niet, er 
wordt geklokt. De aanvang is stipt 
20.00 uur en de bijeenkomst wordt 
afgehamerd om 22.00 uur. Het Ron-
de Tafel Gesprek staat deze keer on-

der voorzitterschap van Dick Kuin 
van AB. Na de opening vindt van 
20.05 tot 20.30 uur een kennisma-
king plaats met de huurders van Se-
ringenhorst: Vita Welzijn & Advies 
(Algemeen Maatschappelijk Werk, 
Sociaal Cultureel Werk, Ouderen-
advies), Welzijn Aalsmeer en de vrij-
willigerscentrale Amstelland locatie 
Aalsmeer. De instellingen van Se-
ringenhorst maken kennis met de 
raad en de raad en belangstellen-
den worden geïnformeerd door de 
huurders van Seringenhorst over 
hun werkzaamheden. Als er tijd 
over is, kunnen vragen gesteld wor-

den. Van 20.30 tot 20.55 uur wordt 
een algemene toelichting gegeven 
op de werkzaamheden van de or-
ganisatie JOGG (Jongeren op Ge-
zond Gewicht). De raad en belang-
stellenden worden geïnformeerd en 
kunnen vragen stellen over de uit-
voering van de JOGG-aanpak en 
de betekenis voor de gemeente 
Aalsmeer. Van 20.55 tot 21.40 uur 
wordt gesproken over de Groenvi-
sie. In de Groenvisie Aalsmeer wor-
den de ambities op het gebied van 
groen, natuur en openluchtrecreatie 
voor een periode van 10 jaar vastge-
legd. Dit langere termijn wensbeeld 

Jaar verbod voor 
winkeldief
Aalsmeer - Op zaterdag 23 augus-
tus tussen half negen en tien voor 
negen in de avond is een winkeldief 
betrapt in een bedrijf aan het Pol-
dermeesterplein. De diefstal werd 
gezien door enkele personeelsleden. 
Toen de man op de diefstal aange-
sproken werd, ging hij snel naar bui-

Bram bij Publiekszaken
Aalsmeer - Woensdag 20 augus-
tus heeft Bram Heijstek gemeente-
raadslid voor HAC (Het Aalsmeers 
Collectief) stage gelopen bij de af-
deling Publiekszaken van de ge-
meenten Amstelveen en Aalsmeer. 
Bram Heijstek: “Communicatie is 
zo belangrijk. De burger moet al-
tijd antwoord krijgen op zijn of haar 
vraag, al is het maar dat de vraag in 
behandeling wordt genomen. Mijn 
algemene indruk is positief. Ik vond 
het een leerzame ochtend, veel goe-
de dingen gezien en heb de ge-

meente ook nog wat tips gegeven 
ter verbetering van de dienstverle-
ning en communicatie. Ik ben blij 
dat de mogelijkheden worden on-
derzocht om de omgevings-app, die 
in Amstelveen al wordt ingezet, ook 
in Aalsmeer te gaan gebruiken. Na-
tuurlijk zijn er altijd zaken die beter 
kunnen. Ik zie bijvoorbeeld nog wel 
wat verschillen tussen de sites van 
Amstelveen en Aalsmeer. Op een 
aantal punten loopt Aalsmeer nog 
wat achter. Maar ik heb wel de hoop 
dat dit snel kan worden ingelopen.“

Burgemeester Jobke Vonk 
ook nat voor ALS
Aalsmeer - Na zoveel prominente 
en niet prominente kandidaten, doet 
ook burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der mee met de ALS-Ice-bucket-
challenge voor de stichting ALS. De 
bedoeling van deze actie is dat als je 
wordt genomineerd je binnen vier-
entwintig uur een bak met ijswater 
over je heen moet (laten) kiepen en 
vervolgens drie andere moet nomi-
neren. Uiteraard is het het belang-
rijkst dat er tegelijkertijd geld ge-
doneerd wordt voor het goede doel. 
Jobke is genomineerd door de voor-
malige burgemeester Pieter Litjens 
en doet sportief aan de actie mee. 
Ze zegt in het filmpje dat op social 
media in omloop is dat ze het doet 
om geld op te halen voor ALS. “ALS 
is een ernstige spierziekte en er is 
geld nodig voor onderzoek. Heel 
veel geld! Ik doneer uiteraard en 
vraag u om dit ook te doen op www.
als.nl”, aldus de burgemeester van 
Aalsmeer. Vervolgens nomineert 
zij het heren-handbal-team van Fi-
quas, het SPIE-bestuur van de Pra-
menrace Aalsmeer en haar collega 
burgemeester in Ouder Amstel Mie-
ke Blankers. Het SPIE-bestuur heeft 
dezelfde dag gehoor gegeven aan 
deze ijskoude oproep voor het goe-

de doel en kreeg gezamenlijk een 
behoorlijk hoeveelheid water over 
zich heen gekieperd. Op Facebook 
is hier een filmpje van te zien.
Alvorens de ijsbak over de burge-
meester heen gegooid wordt, zegt 
Jobke: “Kom maar op met dat wa-
ter!” en staat vervolgens lachend in 
een compleet nat pak te druipen. 
Zeer sportief, burgemeester Vonk!

Door Miranda Gommans 

ten en er op zijn fiets vandoor. De 
37 jarige inwoner is al meerdere ma-
len betrapt op het stelen van goede-
ren uit de winkel. Middels gemaakte 
cameraopnames kon de man thuis 
bezocht worden en hebben agen-
ten hem aangehouden. In zijn wo-
ning werden producten teruggevon-
den in kastjes en de ijskast. De re-
cherche gaat verder met deze zaak. 
De 37 jarige heeft in ieder geval een 
proces-verbaal gekregen en een 
winkelverbod voor een jaar. 

Wie heeft Katootje aangereden?
“Afgelopen woensdag 20 augustus 
rond 20.00 uur in de avond liep ik 
mijn hond, een bruine labrador, ge-
naamd Katootje, achter in het park 
bij de Basic Fit, op het Corry Vonk-
pad. Zij had net een plons in het wa-
ter genomen, kwam uit het water en 
daar kwamen twee scooters aange-
reden, met een behoorlijke snelheid.
Daar schrok onze hond zo van dat 
zij de twee niet meer kon ontwij-
ken en vol van achteren is aangere-
den. Uiteraard was mijn vraag of de 
bestuurder van de scooter zich had 
bezeerd, waarop hij zei dat dit niet 
het geval was, alleen haast had om 
weg te komen. Waarschijnlijk omdat 
hij zich realiseerde dat hij daar niet 
mocht rijden. Hij raapte zijn scooter 
op, en op de vraag van een meneer 
op de fiets die daar met zijn twee 
kinderen fietste, of het wel goed 
ging met de hond, reageerde hij ver-

volgens dat de hond hem niet inte-
resseerde. Zelf was ik te verbouwe-
reerd om ook maar iets op te schrij-
ven of actie te ondernemen. Hoewel 
we het de eerste dagen erg rustig 
aan hebben gedaan met Katootje, 
met hier en daar een hinkje, is het 
nu best wel mis met haar. Het zal 
een dierenarts bezoek worden. Mijn 
vraag is of diegene die onze hond 
heeft aangereden, zich wil melden”, 
aldus de oproep van Elvira de Bruijn 
uit Kudelstaart, die tot slot ook nog 
een oproep doet aan de gemeente: 
“Het is wel heel fijn dat de gemeen-
te hondenbezitters aanpakt die niet 
aan de opruimplicht voldoen, maar 
doe dit ook bij scooters die te hard 
rijden in een park waar het een los-
loopgebied voor honden is! “
Elvira de Bruijn is bereikbaar via 
de telefoonnummers 06-22189464 
en 06-26968740.

ingezonden

is vertaald in een actieprogramma 
Groenvisie, waarin de acties voor de 
komende 4 jaar worden beschre-
ven. Dit onderwerp is ook geagen-
deerd voor de oordeelsvormende 
raad van 11 september. Na een kor-
te toelichtende presentatie, gaan de 
raad, instellingen en belangstellen-
den in gesprek over de Groenvisie 
Aalsmeer en kunnen vragen gesteld 
worden. Het Ronde Tafel Gesprek 
wordt besloten van 21.45 tot 22.00 
uur met niet geagendeerde onder-
werpen. Deze dienen overigens wel 
vooraf aangemeld te zijn. Spontaan 
aanschuiven behoort (helaas) niet 
tot de mogelijkheid. Onderwerpen 
kunnen tot 12.00 uur vandaag op-
gegeven worden door belangstel-
lenden aan de griffie van Aalsmeer 
via: griffie@aalsmeer.nl of via 0297-
387584. De voorzitter van het Ron-
de Tafel Gesprek besluit uiteindelijk 
of deze aangedragen onderwerpen 
worden geagendeerd. Toehoorders 
hoeven zich overigens niet vooraf 
aan te melden.

Ballonnenactie op scholen
Aalsmeer - Maandag 25 augus-
tus heeft wethouder Gertjan van 
der Hoeven van Onderwijs het start-
sein gegeven voor de campagne 
‘De scholen zijn weer begonnen’. 
Dit deed hij samen met de leerlin-
gen van de groepen 6,7 en 8 van 
basisscholen De Hoeksteen en De 
Wegwijzer. Alle leerlingen mochten 
een ballon oplaten. De leerling van 
wie de ballon de verste bestemming 
heeft bereikt wint een fiets. Wethou-
der van der Hoeven: “Kinderen zijn 
kwetsbaar in het verkeer. Nog veel 
te vaak raken zij door hun onerva-
renheid betrokken bij een ongeval, 
vooral in de eerste drie maanden na 
de zomervakantie. Juist dan moet 

iedereen er weer aan wennen dat er 
schoolgaande kinderen in het ver-
keer zijn. Ook de kinderen zelf zijn 
wat minder oplettend omdat ze een 
vakantie lang hebben kunnen spe-
len.” Samen met de stadsregio Am-
sterdam, politie, onderwijsadvies-
dienst, Team Alert en Veilig Verkeer 
Nederland probeert de Gemeen-
te Aalsmeer overige weggebruikers 
te attenderen op het begin van het 
schooljaar. Naast de ballonnenac-
tie hangen er in september door de 
hele gemeente spandoeken en pos-
ters met de bekende tekst. Op www.
vvn.nl staan handige tips over hoe 
kinderen veilig naar school kunnen 
fietsen.

25 Jaar directeur, 38 jaar in het vak
Feest op Antoniusschool 
voor meester Peter
Kudelstaart - Donderdag 21 au-
gustus was het groot feest op de 
Antoniusschool: Peter Rodenburg, 
op school beter bekend als meester 
Peter, was 25 jaar directeur! En niet 
te vergeten, al 38 jaar in het vak. Al-
le jaren op dezelfde school als waar 
hij als kind ook al op zat. Zijn car-
rière startte niet zo feestelijk. Peter 
verving namelijk de vorige directeur, 
Ger Aartse, die plotseling overleed. 
Met Nellie van Rijn heeft hij de eer-
ste 18 jaar een directieduo gevormd. 
Vervolgens is hij verder gegaan met 
Ryan Bakker als adjunct directeur. 
Vrijdag 15 augustus werd zijn jubi-
leum al dunnetjes gevierd met het 
team van juffen en meesters met 
een Solextour, boottocht en barbe-
cue, wat een complete verrassing 
voor Peter was.
Donderdag werd er groots uitge-

pakt door alle leerlingen. ‘s Morgens 
werd Peter door de kinderen en ve-
le ouders toegejuicht op het school-
plein, waarna hij over de rode lo-
per werd geleid naar een ouderwet-
se (carnavals)kar. Het was zijn gro-
te angst om op deze kar door Ku-
delstaart gereden te worden, maar 
hij hoefde er enkel op het plein op 
te staan. Vervolgens studeerden alle 
klassen onder begeleiding van The-
atermakerij ‘Storm’ een voorstelling 
in, die in de middag werd opgevoerd 
in de Proosdijhal. Hier werd ook een 
persoonlijk lied ten gehore gebracht 
door de schoolkinderen. De feest-
dag werd afgesloten met een recep-
tie, die heel druk bezocht is. Hier-
uit blijkt maar weer hoezeer de leer-
lingen, de ouders en het Antonius-
team Peter waarderen om zijn inzet 
en enthousiasme!

Leuk voor oud en jong en zo dichtbij!
Zondag laatste Meerval en 
Paling Experience rondvaart
Aalsmeer - Op zondag 31 augus-
tus vaart de Westeinder Rondvaart 
Aalsmeer de laatste ‘Meerval/Pa-
ling Experience’ van 2014. Tevens is 
het de laatste dag dat visser Theo 
Rekelhof zijn fuiken mag zetten op 
de Westeinderplassen. Ter gelegen-
heid van deze laatste visdag wor-
den samen met visser Theo de laat-
ste palingfuiken van het seizoen op-
gehaald. De meerval staat zeer in 
de belangstelling van de sportvis-
sers, omdat het een mysterieuze en 
krachtige vis is. Beroepsvisser Theo 
Rekelhof uit Kudelstaart vangt er in-
middels een paar honderd per jaar 
in de fuik en aan de lijn. In Aalsmeer 
is het zeker geen zeldzaamheid 
meer . Maar hoe of zo’n beest er nu 
uitziet en wat eet hij zoal dat krijgt u 
te horen op 31 augustus van de be-
roepsvisser zelf. Met de open rond-
vaartboten wordt naar visser Theo 
Rekelhof op de plas gevaren. Dan 
worden de fuiken opgehaald en ver-
telt Theo alles over de vangst in dit 
zo bijzondere binnenwater. Natuur-
lijk komt tijdens deze vaartocht ook 
de paling aan bod. Daarbij maakt 
iedereen kennis met het internatio-

naal bevolkte onderwaterleven, zo-
als de Chinese wolhandkrab en de 
Amerikaanse rivierkreeft. De laat-
ste weken heeft de beroepsvisser 
al weer aardig wat in de fuiken ge-
vangen en aanstaande zondag valt 
er zeker wat te zien. Wellicht durven 
enkele waaghalzen de gladde meer-
val te aaien en wellicht is er iemand 
te verleiden tot ‘meerval knuffelen’ . 
De vaartocht wordt afgesloten met 
een palingproeverij. Kosten van de-
ze unieke vaartocht bedragen 12,50 
euro per persoon. Vertrek zondag 
vanaf het Praamplein om 10.30 uur. 
Leuk voor oud en jong en zo dicht-
bij! Reserveren gewenst en dit kan 
bij de Westeinder Rondvaart via In-
fo@westeinderrondvaart.nl of bel 
0297-341582.

René Kroon is de nieuwe 
voorzitter Kinderboerderij
Aalsmeer - Stichting Kinderboer-
derij Aalsmeer heeft een nieuwe 
voorzitter. Tijdens de jaarlijkse vrij-
willigersbarbecue bij Boerenvreugd 
op 22 augustus, heeft het bestuur 
dit nieuws bekend gemaakt. Het be-
stuur van de stichting is blij en trots 
dat René Kroon, al ruim tien jaar 
actief als vrijwilliger waarvan ze-
ven jaar als bestuurslid, de verant-
woordelijkheid neemt om de ko-
mende jaren het bestuur te leiden. 
Vorig jaar nam Theo van der Hoek 
afscheid als voorzitter. Cees Hage-
man, penningmeester, heeft tijdelijk 
ook de rol van voorzitter op zich ge-
nomen en draagt deze nu dus over 
aan de heer Kroon. De komende tijd 
zijn er nieuwe uitdagingen voor het 
bestuur, dat enkele jaren geleden al 
is begonnen aan verjonging. “Na de 
eerste 20 jaren van opbouw is het 
zaak de continuïteit te waarborgen 
en de structuur te verstevigen”, al-
dus de nieuwe voorzitter. Door de 
terugtrekkende rol van de overheid 
speelt Boerenvreugd steeds na-
drukkelijker een rol in de bewust-
wording van de (natuurlijke) leef-
omgeving en natuur- en milieuedu-
catie. Het Hornmeerpark gaat ver-
anderen en dat heeft ook invloed op 
de bezoekers van de kinderboerde-
rij. Ook intern bij de stichting zijn er 
uitdagingen. Volgens de heer Kroon 
krijgen momenteel het werven van 
nieuwe donateurs en vrijwilligers 
alle aandacht van het bestuur. Het 
grote onderlinge vertrouwen en in-
zet van de vrijwilligers noemt hij de 

grootste pluspunten van de organi-
satie.
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer 
exploiteert, geholpen door de sa-
menwerking met Ons Tweede Thuis, 
geheel zelfstandig kinderboerde-
rij Boerenvreugd aan de Beetho-
venlaan in Aalsmeer. De kinder-
boerderij heeft een gevarieerde die-
rengroep, een grote avontuurlijke 
speeltuin en biedt mensen met een 
beperking de mogelijkheid om een 
zinvolle (en voor de kinderboerde-
rij noodzakelijke) bijdrage te leve-
ren aan de samenleving. De 75 vrij-
willigers krijgen jaarlijks waarde-
ring van tienduizenden bezoekers 
en van elkaar. Bedrijven, fondsen, 
donateurs en bezoekers zorgen sa-
men voor de financiële dekking van 
de kinderboerderij. Meer weten?  
www.boerenvreugd.nl.

Concert met Aalsmeers tintje
Aalsmeer - Een nieuwe locatie voor 
concerten is afgelopen donderdag 
21 augustus ‘ingewijd’ door pianist 
en zanger Ricky Nye uit Amerika. In 
restaurant Dragt aan het water van 
de kleine Poel trakteerde deze inter-
nationale muzikant op traditionele 
blues, boogie woogie en klassieke 
New Orleans jazz en rock. Het con-
cert op deze doordeweekse donder-
dag trok een redelijk aantal bezoe-
kers. Naarmate de avond vorderde, 
werd het steeds gezelliger. Na eerst 

een solo-optreden van Ricky Nye 
schaarden diverse muzikanten uit 
Aalsmeer zich rondom de zanger en 
pianist en gaven een extra dimensie 
aan dit optreden. 

Pianist Martijn Schok en zangeres 
Greta Holtrop, vrienden en fans van 
de Amerikaan, lieten van zich horen, 
op bas speelde Piet van Leeuwen 
mee en voor het gitaarspel droeg 
Rob Ruijter zorg. Onthouden: Dragt, 
een prima concertplek!
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Snorfiets gestolen
Aalsmeer - In de ochtend van 
dinsdag 21 augustus is uit de Ko-
ningsstraat, hoge nummering, 
een Piaggio snorfiets gestolen. 
De brommer is rood van kleur en 
is voorzien van het kenteken F-
885-RZ. Mogelijk zijn er inwoners 
die de diefstal hebben gezien. De 
politie en de eigenaar zijn blij met 
meer informatie: 0900-8844.

Diefstal brommer
voorkomen

Aalsmeer - Op vrijdag 22 augus-
tus rond kwart over vijf in de mid-
dag heeft een jongen geprobeerd 
een bromfiets te stelen. De brom-
mer was neergezet bij de bushal-
te op de hoek Legmeerdijk met de 
Karperstraat. Een getuige zag de 
jongen rommelen aan het voertuig 
en vroeg wat hij aan het doen was. 
Hierop heeft de jongen de benen 
genomen. De brommer heeft hij 
achter gelaten. De politie onder-
zoekt de zaak.

Verwarde man 
op Bosrandweg

Aalsmeer - Op zondag 24 au-
gustus om half elf in de avond 
kreeg de politie een melding dat 
er een man midden op de Bos-
randweg liep. Een motoragent is 
ter plaatse gegaan en heeft de 
man aangesproken op zijn ge-
drag. De 61 jarige man, verblij-
vend in Aalsmeer, was hier niet 
van gediend en wilde de agent 
te lijf gaan. Er is assistentie ge-
vraagd. De 61 jarige bleek ernstig 
verward en ontoerekeningsvat-
baar. Hij is aangehouden inzake 
bedreiging en overgebracht naar 
GGZ in Amsterdam.

Etenswaar uit 
opslag gestolen

Kudelstaart - In de nacht van za-
terdag 23 op zondag 24 augustus 
is vanuit een opslag bij een bedrijf 
een grote voorraad etenswaar ge-
stolen. De opslag was afgesloten 
met een slot en is open gebroken. 
Bij het bedrijf aan de Kudelstaart-
seweg, nabij de kerk, is door een 
getuige een van de mogelijke da-
ders gezien. Het betreft een vrouw 
met een gezet postuur. Ze was ge-
kleed in het zwart en liep richting 
Aalsmeer. Mogelijk zijn er meer-
dere getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Aanhouding na 
bedreiging

Aalsmeer - Vorige week vrijdag 
15 augustus is een groepje jonge-
ren in de Beethovenlaan bedreigd 
door een jongen met een boks-
beugel. De politie heeft een on-
derzoek ingesteld en de dader is 
dinsdag 19 augustus om half vijf 
aangehouden. Het gaat om een 16 
jarige jongen uit Kudelstaart. De 
boksbeugel had hij nog in zijn be-
zit. Deze is in beslag genomen. De 
16 jarige moet zich verantwoorden 
bij justitie.

Fietsster ten val
Aalsmeer - Op maandag 25 au-
gustus rond zeven uur in de avond 
is een 68 jarige inwoonster geval-
len met haar fiets voor het politie-
bureau aan de Dreef. Vermoedelijk 
is ze onwel geworden. De vrouw 
is per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. 

Hersenschudding 
na schermutseling
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 23 op zondag 24 augustus is 
een 20 jarige Kudelstaarter uit een 
horecazaak gezet omdat hij be-
zoekers en het personeel had be-
ledigd. De 20 jarige was het niet 
eens met uitzetting en begon bui-
ten amok te maken. Er ontstond 
een schermutseling met enkele 
personeelsleden. Tijdens het du-
wen over en weer struikelde de 
Kudelstaarter over een biels en 
kwam ten val op zijn hoofd. De 20 
jarige moest voor een zware her-
senschudding behandeld worden 
in het ziekenhuis.

Diefstal
Boormachine en 

kettingzaag
Aalsmeer - Uit schuur aan de 
Aalsmeerderweg, hoge numme-
ring, is in de nacht van donderdag 
21 op vrijdag 22 augustus een 
boormachine van het merk Ma-
kita en een Still kettingzaag ge-
stolen. De schuur was op slot en 
is open gebroken door de dieven.

4 Smokkelaars 
voor rechtbank

Aalsmeer - Vorige week is een 
67 jarige man uit Aalsmeer uitge-
leverd aan Engeland op verden-
king van het smokkelen van co-
caïne ter waarde van meer dan 
35 miljoen euro. Zijn zoon, klein-
zoon, eveneens uit Aalsmeer, en 
een partner zijn eerder aangehou-
den in Schotland en inmiddels ook 
overgebracht naar Groot-Brittan-
nië. Ook zij worden verdacht van 
smokkel. De drugs hadden de vier 
verstopt in de scheepswand van 
een schip uit Colombia. De 67 ja-
rige Aalsmeerder is bekend bij de 
Nederlandse justitie en moest gis-
teren, 27 augustus, voor de Engel-
se rechtbank verschijnen. De an-
dere drie worden vrijdag 29 au-
gustus voorgeleid.

Schouderletsel 
na aanrijding

Aalsmeer - Op maandag 25 au-
gustus om tien over acht in de 
morgen heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op het fietspad 
naast de N231. Een bromfiets en 
een fiets zijn frontaal op elkaar ge-
reden. Getuigen hadden gezien 
dat de fietser, een 36 jarige man 
uit Aalsmeer, een groepje fietsers 
aan het inhalen was. Juist op dat 
moment kwam een bromfiets, be-
stuurd door een 17 jarige Uithoor-
naar, hen tegemoet. Een botsing 
kon niet meer voorkomen worden. 
De 17 jarige zag de aanrijding aan-
komen en is snel van zijn brom-
fiets gesprongen. De bromfiets is 
tot stilstand gekomen in de naast-
gelegen sloot. De fietser had min-
der geluk. De 36 jarige is met een 
gebroken sleutelbeen naar het zie-
kenhuis vervoerd. De bromfiets is 
door de politie met een kraan uit 
het water getakeld. Nog een geluk 
voor de Uithoornaar, zijn Yamaha 
scooter startte direct weer.

Aanleg nieuwe taxibaan Schiphol
Meer (geluids)overlast 
vliegtuigen in Aalsmeer
Aalsmeer - In juni is Amsterdam 
Airport Schiphol gestart met de aan-
leg van een nieuwe taxibaan. Deze 
nieuwe taxibaan is nodig om het 
aantal vliegtuigen dat de Kaagbaan 
oversteekt van en naar het vracht-
platform te verminderen. De nieuwe 
taxibaan komt ten zuidoosten van 
de Kaagbaan te liggen en wordt in 
twee fases gerealiseerd. Fase twee 
van de werkzaamheden is afgelopen 
maandag 25 augustus van start ge-
gaan en duurt naar verwachting tot 
en met 26 september. Tot en met het 
einde van de week, zondag 31 au-
gustus, is de Kaagbaan volledig bui-
ten gebruik. Tussen 31 augustus en 
21 september is de Kaagbaan over-
dag beperkt beschikbaar voor lan-
dend verkeer. In de avond en de 
nacht is de baan buiten gebruik. 
Van 21 tot en met 26 september is 
de Kaagbaan ook weer een week-
je volledig buiten gebruik. De afslui-
ting heeft afwijkend baangebruik tot 
gevolg. Zo wordt de Aalsmeerbaan 
gedurende de dag intensiever ge-
bruikt. De Zwanenburgbaan wordt 
vaker ingezet voor landingen vanuit 
en starts naar het zuiden. Geduren-
de de nacht wordt de Zwanenburg-

baan ingezet in plaats van de Kaag-
baan voor starts naar het zuiden en 
landingen vanuit het zuiden. Bij bij-
zondere weersomstandigheden, zo-
als harde (zuid) westenwind, kan het 
niet beschikbaar zijn van de Kaag-
baan aanleiding zijn om de Buiten-
veldertbaan te gebruiken voor starts 
in westelijke richting. De Schiphol-
Oostbaan zal dan worden gebruikt 
voor landingen over het centrum van 
Amsterdam. Dit geldt ook voor de 
nachtperiode. Het afwijkend baan-
gebruik zal leiden tot extra overlast, 
vooral in het gebied ten zuiden van 
Schiphol, dus ook in Aalsmeer! Voor 
vragen en/of klachten kunnen inwo-
ners terecht bij het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS). Dit is 
het informatie- en klachtencentrum 
waar omwonenden terecht kunnen 
met al hun vragen, bijvoorbeeld over 
het baangebruik, en klachten over 
het vliegverkeer op Schiphol. BAS is 
bereikbaar via telefoonnummer 020-
6015555 en is dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur geopend, ook in het week-
end. 
Kijk voor meer informatie op www.
bezoekbas.nl. Ook is op de pagina 
Schiphol meer informatie vinden.

Feestelijke opening nieuwe 
oversteekplaats Jozefschool 
Aalsmeer - Op woensdag 20 au-
gustus heeft Wethouder Van der 
Hoeven van Onderwijs de nieu-
we oversteekplaats in de Gerbe-
rastraat feestelijk geopend. Dit deed 
hij in het bijzijn van alle klassen-
vertegenwoordigers van de Jozef-
school, de politie, de adjunct direc-
teur Jacqy Metselaar en alle leden 
van de verkeerscommissie. Op ver-
zoek van de verkeerscommissie en 
de politie heeft de gemeente de si-
tuatie rondom de Jozefschool be-
keken en geconcludeerd dat zich 
vooral tijdens het halen en bren-
gen van de schoolgaande kinde-
ren te vaak verkeersonveilige situ-
aties voordeden. In overeenstem-
ming met de politie en verkeers-

commissie heeft de gemeente tij-
dens de schoolvakantie de situatie 
in de Gerberastraat en de Bacca-
rastraat aangepast, waardoor er een 
verkeersveilige situatie is ontstaan. 
Wethouder Van der Hoeven gaf aan 
dat de gemeente verkeersveiligheid 
rondom scholen een zeer belang-
rijk onderwerp vindt. Hij benadruk-
te erg blij te zijn met de actieve ‘ver-
keersouders’ op de basisscholen. Hij 
riep ouders op om extra alert te zijn 
op hun eigen bijdrage aan verkeers-
veiligheid rondom scholen. Vooral te 
hard rijden en fout parkeren komen 
helaas nog te vaak voor. Vervolgens 
knipte hij samen met de klassenver-
tegenwoordigers de slinger die over 
de weg was gehangen door. 

Wethouder Van der Hoeven opent de nieuwe oversteekplaats in de Gerberastraat.

Stoepenplan gerealiseerd en 
Open Straatkoffie succes
Aalsmeer - Zoals bij zovele evene-
menten, gooide de regen afgelopen 
zaterdag wel roet in het eten, maar 
tussen de buien door was er genoeg 
activiteit en gezelligheid in het cen-
trum van Aalsmeer. De Open straat-
koffie op het Weteringplantsoen 
startte om tien uur na de eerste bui 
en er kwam veel volk op af. Orga-
nisatrice Debby Albers sprak over 
een succes. Op de vraag waarom zij 
dit leuke initiatief heeft bedacht zei 
ze het volgende: “Ik vind dat men-
sen zo vaak me gebogen hoofd lo-
pen en vaak zo somber zijn. Wees 
open en groet elkaar! Daarom kwam 
ik op het idee om een straatkoffie te 
organiseren. Dat mensen eens een 
praatje met elkaar maken onder het 
genot van een gratis bakkie koffie. 
Samen met mijn medeorganisatoren 
Vickie en Jo én veel buurtbewoners 
die lekkere taarten hadden gebak-
ken hadden we een gezellige stand 
gemaakt met vrolijk wapperen-
de vlaggetjes en aan de lange tafel 
en wat statafels stonden en zaten 
buurtbewoners lekker te keuvelen. 
Dus dat doel is helemaal geslaagd.“ 
De koffie was overigens gesponsord 
door Het Wapen van Aalsmeer. Voor 
alleenstaanden in Aalsmeer hebben 
de dames op 4 oktober aanstaande 
weer iets leuks in petto: ‘De lang-
ste eettafel van verbinding’. “Dit is 
voor mensen, ongeacht leeftijd, die 
al langere tijd alleen eten. Tja, en 
de muren praten helaas niet terug. 
Geef u op via debby@fedeli.nl of 06-
53801380 en schuif aan!” Aldus de 
enthousiaste Debby die haar stich-

ting Fedeli in het leven heeft geroe-
pen om mensen met elkaar te ver-
binden. Als de letters worden ge-
husseld ontstaat niet voor niets het 
woord Liefde. Dat is ook Debby’s 
motto: “Wanneer we liefde schen-
ken, zullen we liefde ontvangen.”
 
Stoepenplan 
Dan was er nog Het Stoepenplan. 
Dit fantastische initiatief komt van 
kunstenares Janna van Zon. Ze ver-
telt hoe ze op het idee is gekomen: 
“Ik sprak een moeder bij een wijk-
overlegvergadering en zij had te-
gen haar zoontje gezegd dat hij 
goed op de stoep moest blijven lo-
pen op weg naar school. ‘Maar ma-
ma, wat is dan een stoep precies?’ 
had het jongetje gevraagd en dat 
vond ik eigenlijk zo’n goede vraag. 
Ik ben daarmee aan de slag gegaan 
en heb het voorgelegd aan onder 
andere Frans Huijbregts. Die ging 
er direct mee naar Menno Abra-
hams van de gemeente en zo is het 
balletje gaan rollen. Het plan is dat 
er om de twee stappen een opval-
lende klinker in de stoep moest ko-
men. Ik heb keramiste Anneke Har-
ting gevraagd om dit stappen/stoe-
penplan verder mee uit te werken.” 
Anneke vertelt: “Ik vond het een ge-
weldig idee, ben meteen naar basis-
school Samen Een gegaan en heb 
gevraagd of alle kinderen een mooie 
tekening wilden inleveren. Daar heb 
ik vijfenzestig exemplaren van uit-
gekozen, waarvan ik sommigen iets 
heb veranderd qua grootte of kleur 
en die ben ik gaan bewerken in klei 

en keramiek. Het is een langdurig 
en intensief proces geweest, ik ben 
er wel een maand of vijf mee zoet 
geweest, maar het resultaat mag er 
zijn.” Vanaf de Helling, de straat bij 
de school, tot aan de Ringvaartzijde 
liggen er klinkers en staan er paal-
tjes met prachtige keramische pla-
ten. Ook de biggenruggen (dat zijn 
de betonnen vormen die uitsteken 
boven het wegdek) aan de Dorps-
straat zijn voorzien van kleurrijke 
platen. Tino Gommans van Bouw-
service Gommans uit Aalsmeer 
heeft vrijwillig zijn medewerking 
verleend om deze te bevestigen. Te-
vens zijn stratenmakers van de ge-
meente Aalsmeer en een aantal be-
woners zijn de gehele zaterdag be-
langeloos in de weer geweest. Jan-
na: “De verbinding tussen mensen 
is zo belangrijk. Het is jammer dat 

de opkomst wat tegenviel, maar ie-
dere inwoner kan er nu van genie-
ten. Het is echt prachtig geworden.” 
Wethouder Tom Verlaan sprak al-
le medewerkers bemoedigend toe 
en bedankte een ieder voor zijn of 
haar inzet om dit Stoepenplan ge-
realiseerd te krijgen. Ook de Rabo-
bank werd bedankt voor sponso-
ring van dit unieke project waar al-
le Aalsmeerders van mogen meege-
nieten. Bloemen waren er voor An-
neke Harting en uiteraard Janna 
van Zon.
Door Miranda Gommans 

6 Jaar cel voor Aalsmeerder
Aalsmeer - Op 7 augustus is in de 
rechtbank een celstraf van tien jaar 
geëist wegens dubbele poging tot 
moord en toebrengen van zwaar li-
chamelijk letsel tegen een 25 jari-
ge inwoner. Vorig jaar 14 septem-
ber verwondde de Aalsmeerder een 
buitenlandse man met een mes op 
het Praamplein en zette vervolgens 
een echtpaar uit Aalsmeer op de Van 
Cleeffkade hardhandig uit hun auto 

om er volgens vandoor te gaan rich-
ting de N196. De auto kwam niet ver 
en belandde ter hoogte van het stu-
diocomplex in het water. De nu 25 ja-
rige is uit het water gehaald en direct 
aangehouden. Afgelopen dinsdag 26 
augustus heeft de rechter uitspraak 
gedaan. De Aalsmeerder heeft een 
celstraf opgelegd gekregen van zes 
jaar en zes maanden voor poging tot 
doodslag en diefstal met geweld. 

Flinke materiële schade na 
aanrijding C. Amalialaan
Aalsmeer - Op vrijdag 22 augus-
tus heeft rond drie uur in de middag 

een aanrijding plaatsgevonden op 
de hoek Catharina Amalialaan met 
de Beatrixstraat. Een bromfietser 
reed vanaf het Poldermeesterplein 
richting de Willem Alexanderstraat 
en werd bij de uitrit over het hoofd 
gezien door een automobilist. De 
bromfietser kwam ten val, maar is 
niet zwaar gewond geraakt. Wel wa-
ren er schaafwonden. Beide voer-
tuigen hebben flinke schade opge-
lopen. Volgens omwonenden van 
het winkelcentrum is de verkeerssi-
tuatie hier onoverzichtelijk en wordt 
al geruime tijd bij de gemeente ge-
vraagd om actie te ondernemen om 
de veiligheid te verhogen. 
Foto: Yvonne van Doorn

Nieuw logo Oud Aalsmeer
Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer steekt zich in een nieuw jas-
je. Het logo waarmee de stichting zich 
sinds haar oprichting in 1969 tooit, 
was identiek aan het wapen van de 
gemeente Aalsmeer. En dat wapen 
blijkt al eeuwen niet te voldoen aan de 
basisregels van de heraldiek (wapen-
kunde). Het gemeentewapen toont 
een rode leeuw op een blauwe onder-
grond. Heraldisch vloekt dat want de 
stelregel is dat er op een wapen geen 
kleur op kleur wordt afgebeeld; alleen 
kleur op metaal of metaal op kleur. In 
de loop der eeuwen is een aantal ke-
ren getracht het wapen te veranderen, 
maar tevergeefs. Inmiddels heeft men 
zich maar bij de situatie neergelegd. 
Eerder dit jaar dook een alternatief 
wapen op in de archieven van de Hoge 
Raad van Adel. Dat was in 1735 inge-
zonden door de schout van Aalsmeer 
en voldeed wel aan de heraldische 
eisen. Het toont een klimmende ro-
de leeuw op een veld van goud. Die 
combinatie is een directe verwijzing 
naar het graafschap Holland waartoe 
Aalsmeer behoorde. Door het ‘foute’ 

gemeentewapen los te laten en te kie-
zen voor dat juiste alternatief, wil de 
stichting Oud Aalsmeer tevens bena-
drukken dat het los staat van de ge-
meente Aalsmeer en zelfstandig po-
sitie kiest. Daar komt bij dat het ge-
meentewapen feitelijk alleen gebruikt 
mag worden door de gemeente, om-
dat het wapen het gemeentelijk ap-
paraat symboliseert en niet de bevol-
king. De stichting Oud Aalsmeer heeft 
om deze redenen in zijn bestuursver-
gadering van augustus unaniem be-
sloten over te gaan naar het nieuwe 
logo. Behalve de andere kleuren, is 
het grootste verschil dat in het nieu-
we logo de leeuw de Aalsmeerse pa-
ling in zijn bek houdt, in plaats van in 
zijn klauwen.
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Succesvolle inzamelingsactie 
Voedselbank bij supermarkt 
Aalsmeer - Voor de tweede keer 
sinds haar ontstaan in de gemeente, 
streken de vrijwilligers van de Voed-
selbank Aalsmeer en Kudelstaart 
jongstleden zaterdag 23 augustus 
neer bij supermarkt Hoogvliet voor 
een voedselinzamelingsactie. On-
danks, of misschien toch ook dank-
zij het bijzonder grillige zomerweer, 
werd er massaal boodschappen ge-
daan en namen vrijwel alle klanten 
van de Hoogvliet de inmiddels bij-
na bekende groene flyers welwil-
lend in ontvangst. In de winkel ston-
den de benodigde houdbare voe-
dingsartikelen duidelijk zichtbaar en 
netjes uitgestald, zodat de klanten 
niet lang hoefden te zoeken naar 
een donatie van hun keuze. Koffie, 
thee, pannekoekenmix, melk, ma-
caroni en puree gingen het hardst 
en moesten vaak en in hoog tem-
po worden aangevuld op de tafels. 
Ook het bekende trio boter, kaas en 
eieren mocht door een grote groep 
van enthousiaste VBA-vrijwilligers 
veelvuldig in ontvangst worden ge-
nomen. Tussen 9 uur ’s morgens en 
5 uur ’s middags raakten in gesta-
dig tempo in totaal 45 kratten met 
dagelijkse basisbehoeften gevuld 
door de gulle gaven van het win-
kelend publiek. Veel inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart zijn op-
recht geïnteresseerd en verbazen 
zich regelmatig over de noodzaak 
van de Voedselbank in hun eigen 
gemeente. Er worden vragen ge-
steld aan de VBA-vrijwilligers tij-

dens de winkelacties, waarvan een 
enkele kritisch is, maar geduren-
de de hele dag is duidelijk merk-
baar dat er begrip en sympathie is 
voor de Voedselbank. Dat geldt, bui-
ten de winkelacties om, zeer zeker 
ook voor diverse andere lokale par-
ticulieren en ondernemers. Ieder-
een is aardig voor de Voedselbank! 
Aan het einde van de winkelactie-
dag bleek dat er ook nog eens een 
prachtig bedrag van 85 euro in de 
collectebus terecht was gekomen. 
Dit bedrag werd volgens VBA-be-
stuursbesluit meteen bij gastwin-
kel Hoogvliet omgezet in produc-
ten waaraan op dit moment bij de 
Aalsmeerse en Kudelstaartse cliën-
ten specifiek behoefte is, maar wel-
ke niet op de uitgedeelde flyers ver-
meld stonden. 

Zodoende konden er ook nog een 
flinke hoeveelheid flessen aan-
maaklimonade, toiletpapier en kuip-
jes margarine worden aangekocht, 
waarmee op de komende uitgif-
te dag weer 45 gezinnen een klein 
beetje extra blij gemaakt kunnen 
worden. Telkens weer blijkt dat een 
super gemeente gezamenlijk heel 
erg veel voor elkaar krijgt, daarom 
was het jl. zaterdag weer een he-
le goede actiedag voor de Voedsel-
bank Aalsmeer en Kudelstaart. Aan 
allen die hebben meegeholpen aan 
dit succes door middel van dona-
ties en de aankoop van extra bood-
schappen: Heel erg hartelijk dank!

Lia Drost al 25 jaar in 
dienst van de kinderen!
Aalsmeer - Op 22 augustus was het 
25 jaar geleden dat Lia Drost startte 
als leidster op een peuterspeelzaal, 
destijds de Stichting Aalsmeerse Peu-
terspeelzalen. Al 25 jaar lang werkt zij 
met hart en ziel voor de Aalsmeerse 
kinderen, in al die jaren heeft zij heel 
veel kinderen voorbij zien komen. Lia 
heeft de eerste jaren gewerkt als pe-
dagogisch medewerkster en is daar-
na leidinggevende geworden. Haar 
inzet en betrokkenheid wordt door 
haar collega’s enorm gewaardeerd, 
daarom is er speciaal voor haar jubi-
leum in het geheim een speciale dag 

georganiseerd: een fietstocht langs 
een aantal locaties van Solidoe, waar 
de kinderen haar overal verwelkom-
den. En zoals het bij feestjes (van So-
lidoe) gaat, was er een muts gemaakt, 
waren er ballonnen, werden er lied-
jes gezongen en uiteraard was er iets 
lekkers. Aan het einde van de och-
tend was er op Oostkroost een heer-
lijke lunch geregeld door de collega’s 
en werd Lia toegezongen en kreeg zij 
een mooi, toepasselijk cadeau. Al met 
al een hele leuke dag waarin een zeer 
trouwe collega zeer verdiend in het 
zonnetje gezet is! 

Award voor ‘Taketwo’ van Pim en Jaap
Feestelijke afsluiting project 
Zomerondernemers Amstelland 

Geerland komt er zuinig 
en ‘warmpjes’ bij te zitten
Kudelstaart - Woensdag 20 augus-
tus heeft wethouder Jop Kluis van 
Duurzaamheid tijdens een gezel-
lige en druk bezochte buurtborrel, 
de aftrap voor de uitvoering van het 
energiebesparingsproject Geerland 
Groen gegeven. Deze Kudelstaar-
se wijk is de eerste wijk van de ge-
meente waarin buurtbewoners on-
der begeleiding van Sienergie ge-
zamenlijk werken aan het ener-
giezuinig maken van hun wonin-
gen. Blok voor blok worden wonin-
gen in Geerland in de komende we-
ken energiezuiniger en comfortabe-
ler. Van de 107 woningen doen ruimt 
50 eigenaren mee aan het project. 
Zij kozen één of meer van de maat-
regelen rond woningisolatie, zoals 
vloer- en dakisolatie, HR++ glas of 
een zuinige ketel, maar ook om ach-
terstallig onderhoud collectief aan 
te pakken, zoals het droogmaken 
van de kruipruimtes, herstellen van 
voegen en vervangen van dakgoten. 
Het motto van het Blok voor Blok 
project Geerland Groen is: “Je ei-
gen woning energiezuiniger maken 
is al slim, dat samen te doen met de 
buurt is nog veel slimmer.” Initiatief-
nemer is Stichting Sienergie die sa-
men met vrijwilligers uit de wijk - het 
zogenaamde E-team – in een drie-
tal informatieavonden en via talrij-
ke individuele gesprekken deelne-
mers mobiliseerde. Zij onderzoch-
ten wat nodig en technisch mogelijk 
is in de woningen en vroegen ver-
volgens offertes aan bij vakkundige 
en bij voorkeur lokale aanbieders.  

Wethouder Jop Kluis: “Ik juich dit 
initiatief van Sienergie van harte 
toe. Het is goed om te zien dat zo-
veel mensen hun huis energiezuini-
ger gaan maken. Door collectief in 
te kopen is dit ook goedkoper. Het 
streven van de Amstelland regio, 
waar Aalsmeer ook onder valt, is 
dat we in 2040 een volledig energie 
neutrale gemeente zijn. Het initiatief 
in Geerland is hier een eerste aan-
zet voor. Leuk is ook dat een project 
als Geerland Groen de buurtbewo-
ners nader tot elkaar brengt. Ik hoop 
dat vele buurten dit voorbeeld zullen 
volgen!” Mocht u met uw buurt ge-
interesseerd zijn en meer informa-
tie willen over de collectieve Blok 
voor Blok aanpak dan kan contact 
opgenomen worden met Stichting 
Sienergie via info@sienergie.nl. Si-
energie is een particuliere stichting 
zonder winstoogmerk die volstrekt 
onafhankelijk opereert. De energie-
adviseurs van Sienergie informe-
ren en adviseren woningeigenaren, 
huurders en ondernemers in op-
dracht van de gemeente Aalsmeer 
over mogelijkheden, om het ener-
gieverbruik én de energiekosten te 
verlagen en het wooncomfort te ver-
hogen. 

Ook helpen zij bij het aanvragen 
van energiesubsidie of een duur-
zaamheidslening en wijzen de weg 
naar betrouwbare marktpartijen. Dit 
doen zij geheel kosteloos, op indivi-
duele basis of collectief per wijk of 
bedrijvenpark.

Historische dorpswandeling 
in het Centrum zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
30 augustus wordt in het Centrum 
weer een historische dorpswan-
deling gehouden. De gids van de-
ze wandeling, een initiatief van de 
VVV Aalsmeer, is oud-burgemees-
ter Joost Hoffscholte. 

Hij leidt de deelnemers langs be-
kende en minder bekende be-
zienswaardigheden en histori-
sche plaatsen in de oude dorps-
kern en vertelt over de historie, 
maar zal zeker ook enkele verma-

kelijke anekdotes aanhalen. De 
wandeling start om 11.00 uur bij 
het VVV-agentschap in het Boek-
huis, Zijdstraat 12 en eindigt onge-
veer vijf kwartier later op het Mo-
lenplein. Deelname kost 3,50 euro 
en dit bedrag is inclusief de toe-
gang voor Korenmolen de Leeuw, 
die de deelnemers aan het einde 
zelf kunnen bezoeken. Reserve-
ren wordt aangeraden, per wan-
deling kunnen maximaal 15 perso-
nen deelnemen. Reserveren kan in 
het Boekhuis of via 0297-324454.

WK voetbal en Tour de France
Aalsmeer - Het WK voetbal is al 
bijna vergeten en ook de Tour de 
France is al iets weggezakt in de 
geheugens. Niet bij de Meerbo-
de, want de krant heeft voor bei-
den nog prijzen te vergeven. De ca-
deaus branden in de zakken, maar 
er is nog geen tijd geweest om bei-
den naar ieders tevredenheid af te 
handelen. Vooral de vakantie en de 
warme zomermaand juli hebben tot 
dit uitstel geleid. Niet goed te praten 
natuurlijk, excuses, maar het feit wil 
dat zowel het WK- als het Tour de 
France-spel geen officiële winnaars 
heeft gegeven. Bij het WK Voetbal 
heeft een behoorlijk aantal inwo-
ners terecht Duitsland als winnaar 
genoteerd, maar niemand heeft de 
topscoorder goed en niemand had 
verwacht dat er zoveel doelpunten 
gemaakt zouden worden, niet to-
taal en niet door Oranje. Hetzelfde 
geldt min of meer voor het Tour de 
France-spel. 
De winnaar is door een grote groep 

deelnemers goed voorspeld, even-
als de uiteindelijke winnaar van de 
groene trui, maar de bolletjes trui: 
Niemand! En dat terwijl op drie prij-
zen getrakteerd mag worden. De re-
dactie gaat wat dit laatste betreft in 
beraad met een echte fan van de 
Tour de France en belooft bij de-
ze dat volgende week beide uitsla-
gen bekend gemaakt worden. Nog 
even geduld graag! Wie weet, jui-
chen dan.

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 
werd voor een groep jonge onder-
nemers uit de regio Amstelland een 
drukke en leerzame zomer afgeslo-
ten. Van 17.00 tot 20.00 uur vond de 
Kick-Out plaats van het project Zo-
merondernemer plaats. Zomeron-
dernemer is een initiatief waarbij 
jongeren tussen de 15 en 22 jaar 
begeleidt worden bij het opstar-
ten van een eigen bedrijfje. Ze wor-
den geholpen bij het zetten van de 
eerste stappen in het ondernemer-
schap. De Kick-Out was een feeste-
lijke afsluiting voor het traject dat de 
jongeren de hele zomervakantie ge-
volgd hebben. Voor de jonge onder-
nemers begon het project op 8 juli 
en eindigde dus afgelopen woens-
dag op 20 augustus. Er werd 8 ju-
li gestart met een driedaagse trai-
ning en vervolgens vonden er weke-
lijkse meetings plaats. Tijdens deze 
wekelijkse ontmoetingen kregen zij 
coaching van ervaren ondernemers. 
Dit was niet de enige ondersteuning 
die de jongeren ontvingen. Zo kre-
gen zij onder andere een startka-
pitaal en waren ze verzekerd tegen 
arbeidsongevallen en aansprakelijk-
heid. Risicovrij kon deze groep dus 
fouten maken en leren wat onder-
nemen inhoudt.

Vertrouwen in jezelf
De Kick-Out zelf werd geopend 
door Jan Driessen directeur van de 
Rabobank regio Schiphol. 
Hierin sprak hij zijn waardering uit 
voor de energie en tijd die alle deel-
nemers in het project hebben ge-
stopt. En gaf hij de jongeren nog wat 
tips mee voor wanneer ze van plan 
zijn verder te gaan met hun bedrijf 
na het project. “Hou vertrouwen in 
jezelf en in je plan! Als je goed over 
je plan hebt nagedacht, werk het uit 
en wijzig er niet teveel aan. Er is al-
tijd iemand goedkoper, dus zal je op 
een andere manier klanten aan je 
moeten binden. Zorg dat je je klant 
kwaliteit biedt en persoonlijke aan-
dacht.” Na het welkomstwoord was 
het de beurt aan de deelnemers om 
zich tot de aanwezigen te richten en 
hun bedrijf te presenteren. Er wer-
den uiteenlopende ideeën gepre-
senteerd zoals onder andere houten 
zonnebrillen, handgemaakte tas-
sen, gepersonaliseerde game-con-
trollers en er was iemand die in sa-
menwerking met sportverenigin-
gen sportmiddagen voor arme kin-
deren wilde gaan organiseren. Een 
van de opvallendste ideeën deze 
avond was van twee jonge meiden 
van ongeveer 16 jaar. Zij willen er-

voor gaan zorgen dat het voor jon-
geren aantrekkelijker wordt om me-
dische armbandjes te dragen, door 
hippere en kleinere bandjes te ver-
kopen. “De huidige mogelijkheden 
die er zijn om medische informa-
tie op je lichaam te dragen zijn be-
perkt. De bandjes of tags die nu be-
schikbaar zijn, zijn vaak grof en heel 
erg opvallend. En als je jong bent wil 
je vaak niet dat iemand weet dat je 
ziek bent. Daarom dragen veel jon-
geren deze bandjes niet. Voor hulp-
verleners is het juist belangrijk om 
deze informatie wel te hebben als er 
iets met je gebeurd. Daarom bren-
gen wij een stuk mooiere en kleine-
re bandjes op de markt.” 

Sociale betrokkenheid
Na de presentaties door alle onder-
nemers en na kort beraad van de 
jury werd er ook een winnaar uit-
geroepen. De prijs werd uitgereikt 
door burgemeester Jobke Vonk-
Vedder en zij riep de twee genomi-
neerden naar voren toe. De geno-
mineerde waren het duo Pim Stok-
kel en Jaap Koopmans en Nicky de 
Klerk. De eerste twee hebben het 
bedrijf Taketwo opgezet, een be-
drijfje dat onder andere bedrijfspro-
motiefilmpjes maakt. Ze hebben dit 
opgezet omdat ze meer ervaring op 
willen doen met camerawerk. Ze 
vonden het lastig om een plek te 
vinden waar dat kon en denken nu 
met hun eigen bedrijf een gat in de 
markt te hebben gevonden. Ze wil-
len bedrijven een goede kwaliteit 
en prijs bieden. De tweede geno-
mineerde Nicky had een heel ander 
idee. Hij wilde niet alleen zichzelf 
helpen, maar ook werkeloze jonge-
ren. “Ik ben zelf drie maanden wer-
keloos geweest en weet hoe moei-
lijk het is om nu iets te vinden. Ik 
dacht, kunnen we geen werk cre-
eren door jongeren buiten wat op-
ruimwerkzaamheden te laten doen.” 
De jury roemde het idee van Nicky 
en was vooral trots op zijn sociale 
betrokkenheid en doorzettingsver-
mogen. Nicky sprak al met de ge-
meente Amstelveen en het UWV 
over zijn plannen. Ondanks de lo-
vende woorden van de jury voor 
Nicky waren de winnaars van de 
avond toch Pim en Jaap. Zij kre-
gen de beker van de burgemees-
ter. De jury was onder de indruk van 
dit duo, omdat zij een onderneming 
hadden opgezet waar ze niet alleen 
geld aan zouden verdienen, maar 
ook veel van zouden kunnen leren.

Door Casper Jansen
Aalsmeer - Op 29 augustus is 
het precies 5 jaar geleden dat 
het Boekhuis officieel heropend 
werd. En dit vindt eigenaar Con-
stantijn Hoffscholte wel een 
feestje waard! “Op een mensen-
leven is vijf jaar misschien niet 
veel, voor een eigen boekhandel 
lijkt het al een hele tijd. 
Misschien komt dat door de ve-
le plezierige ontmoetingen in de 
voorbije jaren, of door de grote 
uitdagingen die aan het overeind 
houden van een winkel in deze 
tijd verbonden zijn. Hoe het ook 
zij, als er iets te vieren valt, dan 
moet je dat doen! Daarom nodig 
ik jullie graag uit om met ons het 
vijfjarig bestaan van Boekhuis 
Aalsmeer te vieren sinds de (her)
opening in 2009.” Op vrijdag 29 

augustus van 19.30 tot 21.30 uur 
zijn belangstellenden van harte 
welkom. Er is een officieel mo-
ment om 20.00 uur. Vijf redenen 
om deze avond te komen: Proost 
mee op de mooie dingen van het 
leven; Ontdek de beste boeken 
van de afgelopen 5 jaar; Beleef 
een ‘Meet & Greet’ met thriller-
auteur Nathalie Pagie (Uitgeverij 
Meulenhoff/Boekerij); Doe mee 
aan de grote Boekhuis quiz en 
laat u verrassen door de rest. 

Cadeautip: 
Doe uzelf een boek cadeau, dan 
doet u Boekhuis Aalsmeer ook 
een plezier! Adres is Zijdstraat 
12. Meer informatie via 0297-
324454, boekhuis@boekenhof.nl 
en www.boekhuisaalsmeer.

Feestje voor 5 jaar 
Boekhuis!

Burgemeester bij Voedselbank
Aalsmeer - Op donderdag 21 au-
gustus heeft burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder een bezoek gebracht 
aan de Voedselbank Aalsmeer. Zij 
kreeg uitleg over hoe de Voedsel-
bank werkt en kon met eigen ogen 
zien hoe de voedselpakketten wor-
den klaargemaakt. 

De Voedselbank draait op vrijwil-
ligers. Naast enthousiaste vrijwil-
ligers zijn er in Aalsmeer tal van 
ondernemers die voedingsmid-

delen naar de Voedselbank bren-
gen en zelfs bewoners die bijvoor-
beeld een deel van de opbrengst 
van hun moestuin aan de Voedsel-
bank afstaan. Bovendien krijgt de 
Voedselbank veel verse groenten 
door de recente samenwerking tus-
sen Oostoogst en de Voedselbank. 
In een leegstaande kas worden bio-
logische groenten geteeld, die gro-
tendeels voor de Voedselbank zijn. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.voedselbankaalsmeer.nl.
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Bewegingssport voor jong en oud
Open speelavond badminton
Aalsmeer - De hele maand sep-
tember kunnen belangstellenden 
geheel vrijblijvend kennismaken 
met de badmintonsport bij Flower 
Shuttle. Badminton is één van de 
leukste en snelste racketsporten die 
beoefend kan worden. 
Vanaf elk niveau en elke leeftijd kan 
aan deze sport begonnen worden. 
Omdat de wedstrijden kort en in-
tensief zijn, zie je al heel snel ver-
betering in je spel komen. Single, 
dubbel of mix, er zijn altijd mede-
spelers van jouw niveau en achter-
af is er een lekker bakje koffie. De 
jeugd is iedere maandag welkom 

van 19.00 tot 20.00 uur. De volwas-
senen kunnen vanaf 20.00 uur te-
recht. Als u om 20.00 uur aanwe-
zig bent kunt u meetrainen om zo 
de basistechniek en -tactiek onder 
de knie krijgen. Trainen is geen ver-
plichting. Er kan ook alleen vrij ge-
speeld worden, dan kunt u ook later 
komen. Rackets en shuttles liggen 
klaar. Zelf voor sportkleding zorgen. 
Flower Shuttle nodigt belangstellen-
den uit gratis drie keer mee te ko-
men doen. Er wordt getraind en ge-
speeld in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg 187. Meer informatie op 
www.flowershuttle.nl.

Voor beginners en gevorderden
Bridgecursus ‘Onder Ons’
Aalsmeer - Bridgeclub Onder Ons 
start dit najaar met een beginnners-
cursus bridge in een flits. Bridge is 
een heel gezellig spel dat tot op ho-
ge leeftijd beoefend kan worden en 
waaruit vele sociale contacten ont-
staan. De cursus bestaat uit twee 
delen, een deel van 10 lessen die 
lopen van 8 oktober tot en met 10 
december en wordt vervolgd in het 
nieuwe jaar met een serie van 12 
lessen die start op 7 januari en duurt 
tot en met 25 maart. Beide cursus-
sen worden gegeven door de gedi-
plomeerde bridgedocent Jaap Ker-
ner. Belangstellenden kunnen aan 
beide cursussen mee doen, maar 
ook afzonderlijk inschrijven is mo-

gelijk, waarbij natuurlijk wel geldt 
dat u voor deel 2 al de nodige basis-
kennis moet hebben. De kosten voor 
deze cursus zijn 100 euro voor deel 
1 en 120 euro voor deel 2 inclusief 
alle lesmaterialen. Mocht het aantal 
deelnemers boven de 20 komen dan 
wordt de prijs wat lager. De cursus 
wordt gegeven op woensdagavond 
in de gezellige speellocatie in de 
Crown Studios aan de Van Cleeff-
kade 15. U heeft geen bridgepart-
ner nodig, maar als u met zijn twee-
en komt bent u ook van harte wel-
kom. Voor meer informatie of opga-
ve kan contact opgenomen worden 
met Ariette Tromp via 06-45304436 
of per email op airjetje@gmail.com.

Jan wit bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur in het Dorpshuis. 
Op donderdag 21 augustus is Jan 
Weij op de eerste plaats geëindigd 
met 5183 punten, gevolgd door Co-
bie van der Meer met 5078 punten 
en An Uiterwaal met 4916 punten. 
Ook belangstelling voor deze ge-
zellige middag? Kom langs of neem 
voor meer informatie contact op 
met mevrouw R. Pothuizen via 0297-
340776.

‘Fietsrondje’ Stelling van 
Amsterdam zaterdag
Amstelland - Aanstaande zaterdag 
30 augustus starten in Uithoorn zo’n 
vijfhonderd deelnemers bij het fort 
aan de Drecht voor hun deelname 
aan de fietstocht het Rondje Stel-
ling. Om 09.00 uur klinkt het start-
schot voor de drie afstanden van 
45, 85 of 170 kilometer rond de Stel-
ling van Amsterdam. ‘s Morgens kan 
bij Het nieuwe Pannenkoeken Fort 
handmatig worden ingeschreven 
voor de populaire fietstocht. De be-
langstelling voor het Rondje Stelling, 
die dit jaar haar derde editie beleeft, 
is zeer groot. De nieuwe route van 
45 kilometer is heel populair bij ge-
zinnen, recreatieve fietsers en e-bi-
kers en een uitgelezen manier om de 
vroegere verdedigingslinie eens van 
dichtbij te ontdekken. De route van 
85 en 170 kilometer gaan langs de 

oude forten die een eeuw geleden 
in een groene ring rond Amsterdam 
zijn gebouwd. Vanaf 08.30 uur tot ui-
terlijk 11.00 uur kunnen deelnemers 
tegen contante betaling van vijf, acht 
of negen euro, afhankelijk van de te 
fietsen afstand, inschrijven. Het in-
schrijfgeld is inclusief stuurbordje 
en een stempelkaart voor gratis ver-
zorging onderweg. 
Deelnemers die vroeger willen star-
ten, kunnen tussen 07.00 en 09.00 
uur parkeren en inschrijven bij de 
Uithoornse Wieler Club UWTC aan 
de Europarei. De finish is voor al-
le afstanden bij Het Pannenkoeken 
Fort met een leuke koffiearrange-
ment en muziek uit de jaren zestig 
en zeventig. Meer informatie over de 
toertocht is te vinden op www.rond-
jestelling.nl.

Open water zwemwedstrijden
Arjan eerste en Laura 
tweede in stromende regen
Aalsmeer - Na een weekend rust, 
was de gemeente Vught de gast-
heer van de 4e IJzeren Man race. 
Het weer oogde zalig. De watertem-
peratuur was neergezet op 17,5 gra-
den, maar na de eerste gezwom-
men afstand waren alle zwem-
mers het er mee eens dat 16 hoog-
uit 16,5 graden eerder in de buurt 
kwam. De omstandigheden waren 
koud te noemen, aangezien er ook 
een windje op de baan stond. Met 
een record aantal inschrijvingen van 
421 zwemmers ging om 10.30 uur 
programma 1 van start. Arjan Bel-
laart kwam voor Oceanus uit op de 
1 kilometer vrije slag bij de heren 
jeugd en senioren en met een tijd 
van 13.33,21 werd hij keurig twaalf-
de. Laura Staal kwam bij de dames 
jeugd en senioren aan de start en 
daar waren maar liefst 56 inschrij-
vingen, een drukte van belang. Ook 
Laura werd twaalfde in een tijd van 
14.14,59. Rond de klok van 12.00 
uur kwam Nina Bellaart met 17 an-
dere Minioren aan de start op de 

500 schoolslag en de jonkies had-
den het zwaar met de kou. Niet ie-
dereen heeft de finish gehaald Nina 
werd tiende in en tijd van 12.12,70 
en toen , toen gingen de hemelslui-
zen open en werd het ijzig koud. De 
wind nam toe en de regen viel mas-
saal naar beneden. Er waren deel-
nemers die hielden het voor gezien 
en melden zich af en gingen huis-
waarts. 
Rond de klok van 14.30 uur werd het 
gelukkig droog en konden 45 heren 
waaronder Arjan aan de 5 kilome-
ter vrije slag beginnen. Het werd 1 
uur 12 minuten en 2 seconde en 
daar was Arjan uiterst tevreden 
mee. Margreet van de Pol kwam ge-
havend en wel aan de start, zij was 
eerder die week nogal vervelend ten 
val gekomen. Margreet is geen lief-
hebber van koud water, maar ook zij 
volbracht hem in 1 uur 32 minuten 
en 23 seconde. Ondertussen werd 
het gitzwart buiten en de jury be-
sloot de start van de masters 1 kilo-
meter uit te stellen met een kwartier, 

dat gold niet voor de junioren 1,2,3 
meisje zij mochten wel gaan starten 
in het zeer slechte weer , het kwam 
met bakken naar beneden. De logi-
ca waarom de masters niet en juni-
oren wel is de zwemmers niet dui-
delijk geworden. Amber Bellaart 
maakte zich op een voor haar race 
en in de stromende regen werd ze 
uiteindelijk zevende in 9.57,94. 

Nog twee programma nummers te 
gaan, de kilometer masters heren 
en dames. Arjan Bellaart , Margreet 
van de Pol en Laura Staal maak-
te zich op voor dit onderdeel. Arjan 
werd overtuigend eerste in de klas-
se 40+, Laura veroverde de twee-
de plaats en Margreet die net op 
tijd klaar was met haar 5 kilome-
ter vrije slag en hierdoor meteen na 
wisseling van badmuts kon doorlo-
pen naar voorstart voor de kilome-
ter, keurig achtste. De reddingsbri-
gade heeft het heel druk gehad de-
ze wedstrijd, nog nooit zijn er zoveel 
zwemmers het water uit gehaald in 
verband met de kou, en gelukkig 
maar dat ze volop aanwezig waren. 
Aankomend weekend twee dagen 
NK open water. Hopen dat de weer-
goden mee werken zodat het water 
niet teveel afkoelt, anders geen NK 
en dat zou toch zonde zijn voor al 
die open water giganten. 

Postduiven Vereniging de Telegraaf
John en Cees dé winnaars
Aalsmeer - Zaterdag stonden voor 
leden van Postduiven Vereniging de 
Telegraaf weer twee vluchten op het 
programma, een jonge duivenvlucht 
vanuit het Franse Roye met een ge-
middelde afstand van 318 kilome-
ter en een Natourvlucht vanuit het 
Belgische St. Job in ’t Goor van rond 
de 107 kilometer. De natourvlucht 
zou vanuit Duffel vervlogen worden, 
maar daar hebben ze behoorlijk wat 
kermissen in het jaar, zodat de dui-
venmelkers uit moesten wijken naar 
een andere losplaats. De 353 dui-

ven in St. Job in ’t Goor werden om 
10.40 uur gelost, en het was de 735 
van Cees van Vliet uit Kudelstaart 
die met 1561,088 meter per minuut, 
94 kilometer per uur, de snelste 
was. Dirk Baars, ook uit Kudelstaart, 
werd tweede en Comb. v. Leeuwen 
& v. Grieken uit Aalsmeer werd der-
de. Bij de oude duiven werd Cees in 
rayon F, waar 1183 duiven in con-
cours waren, derde en Comb. v. 
Leeuwen & v. Grieken eindigde op 
plaats 26. Dirk had de snelste jonge 
duif van het rayon waar 1108 dui-

ven mee waren. De duiven in Roye 
werden om 11.15 uur gelost. John 
van Duren uit Amstelveen maakt 
er een gewoonte van met de jonge 
duivenvluchten te winnen, zijn 134 
maakte 1389,213 meter per minuut, 
83 kilometer per uur, en daarmee 
werd hij vierde en vijfde in de Af-
deling Noord Holland en het Rayon 
waar resp. 7501 en1976 duiven in 
concours waren. Jeugdlid Tim Re-
wijk zit John op de hielen, hij werd 
tweede en Gerard & Lies v.d. Ber-
gen werden derde. Tim behaalde in 
de Afdeling plaats 19 en in het ray-
on werd hij negende. Gerard & Lies 
eindigden in de afdeling plaats 38 
en in het rayon op plaats 18. verder 
waren er voor verschillende leden 
mooie plaatsen in de uitslagen. 

Dartseizoen start 
in Middelpunt

Aalsmeer - Er kan vanaf dinsdag-
avond 2 september weer gedart wor-
den in ’t Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55. de aanvang is 20.00 
uur, de zaal gaat open vanaf 19.30 
uur. Ben je 16 jaar en wil je het dar-
ten ook onder de knie krijgen en net 
als Michel van Gerwen de top beha-
len? Dan is dit een goede start om in 
competitieverband je dubbels te oe-
fenen, want daar gaat het toch uit-
eindelijk om. De dartclub handhaaft 
ook de regel van NIX, want dat komt 
te goede aan het zuiver gooien van 
de dartpijlen zuiver te gooien. Dart-
liefhebbers zijn van harte welkom!

Start biljart 
competitie

Aalsmeer - In de zes weken du-
rende zomerstop van de Biljartver-
eniging Aalsmeer zijn op de vier 
tafels de lakens vernieuwd voor 
het komende competitie seizoen 
2014/2015. Voor aanvang van de 
competities wordt op maandag-
avonden bandstoten gespeeld. Vrij-
dagmiddag 29 augustus begint de 
dagcompetitie (voorheen recrean-
ten) met vier teams in het district 
Veen en Rijn Streek. Op de eerste 
speeldag spelen de vier team`s van 
Biljart Vereniging Aalsmeer al tegen 
elkaar in het clubhuis aan de Roer-
domplaan 3. De hogere spelers van 
de vier teams in de C1 en C2 klas-
se starten op maandagavond 8 sep-
tember. Ook deze vier teams spelen 
hun eerste wedstrijd in het clubhuis 
in de Hornmeer tegen 4 teams uit 
het district.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - De eerste speelavond 
van het nieuwe seizoen houdt kaart-
club Ons Genoegen op dinsdag 1 
september. Er wordt gekaart in het 
gebouw van Ons Tweede Thuis in de 
Hortensialaan vanaf 19.30 uur. De 
zaal gaat open om 19.00 uur voor 
inschrijving, koffie en thee. Ieder-
een gaat met een prijsje naar huis. 
Neem gerust buren, vrienden of be-
kenden mee, als u een avondje ge-
zellig wilt kaarten of rummicuppen. 
Allen van harte welkom. Hoe meer 
mensen hoe meer speelvreugde! 

Weer fietstocht 
ANBO/PCOB

Aalsmeer - Hopelijk is het dinsdag 
2 september mooier weer dan de 
afgelopen periode, want deze dag 
gaat er weer gefietst worden door 
de ANBO en de PCOB. Om 13.30 
uur gaat de groep op weg vanaf het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
voor een fietstocht van ongeveer 25 
kilometer. Er wordt pauze gehouden 
voor koffie of thee. Ouderen die mee 
willen fietsen, worden hartelijk wel-
kom geheten.

Sjoelseizoen 
bijna van start

Kudelstaart - Op donderdag 4 sep-
tember begint Sjoelclub Aalsmeer 
weer aan het nieuwe seizoen. De 
avonden, die om de twee weken op 
donderdag gehouden worden in het 
Dorpshuis, beginnen om 20.00 uur. 
Er wordt in vier klassen (op eigen 
niveau) gesjoeld en per competi-
tieavond worden er twee keer tien 
bakken gegooid. 
Tussendoor is er tijd voor een 
drankje en een gesprek met de an-
dere leden. Belangstellenden kun-
nen een avondje mee sjoelen en 
kijken of ze het leuk vinden om lid 
te worden van Sjoelclub Aalsmeer. 
Voor informatie kan contact op-
genomen worden met Mirjam van 
den Berg via 0297-347439 of kijk op  
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Vriendinnendag bij RKDES!
Kudelstaart - Woensdag 3 septem-
ber wordt er op de velden van RK-
DES De Vriendinnendag georga-
niseerd in samenwerking met de 
KNVB. Alle meisjesleden van RK-
DES kunnen woensdag 3 septem-
ber hun vriendinnetjes, buurmeis-
jes, klasgenootjes of nichtjes mee-
nemen om samen te voetballen. Tij-
dens deze middag zal er een leuk 
parcours worden uitgezet waar de 
meisjes door diverse oefeningen en 

spelvormen kennismaken met voet-
bal. De Vriendinnendag van RKDES 
aan de Wim Kan Dreef 4 begint om 
15.00 uur en zal duren tot 17.15 uur. 
Tijdens De Vriendinnendag voetbal-
len meisjes in de leeftijd van 8 jaar 
tot 12 jaar een middag met elkaar en 
staat het plezier voorop. 
Doel van deze middag is om meis-
jes en hun ouders kennis te laten 
maken met de voetbalsport en met 
het meisjesvoetbal bij RKDES. Als 

je toevallig geen vriendin hebt die 
bij RKDES voetbalt, maar wel graag 
kennis wil maken met meisjesvoet-
bal en RKDES dan ben je natuur-
lijk ook van harte welkom. Meer in-
formatie over dit gratis evenement 
staat op de website www.RKDES.
com. Hier vind je meer informatie 
over welke kleding en schoeisel je 
het beste aan kan doen en wat te 
doen als het heel hard regent. Ook 
vind je hier het inschrijfformulier 
voor dit superleuke evenement. RK-
DES hoopt veel vriendinnen te mo-
gen verwelkomen! 

Vogels kijken op de beurs
Aalsmeer - De eerste vogelbeurs 
in het nieuwe seizoen werd afgelo-
pen zondag 24 augustus georgani-
seerd door Vogelvereniging Aalsmeer 
en voor ‘vogeltjes kijken’ was het de-
ze dag prima weer. De leden hadden 
hun best gedaan om alle vogels mooie 
en ruime plekjes te geven en vertelden 
graag meer over hun hobby. Tropische 
vogels, kanaries, kromsnavels en meer 
soorten lieten zich zien tijdens de ten-

toonstelling en het leek of zij best blij 
waren met alle aandacht. Wie er over 
denkt om een vogel in huis te ne-
men of wil aanvangen met het kwe-
ken van vogels, doet er goed aan de 
vogelbeurs, die maandelijks gehouden 
wordt in het Wellant College aan de 
Linnaeuslaan 2, te bezoeken en zich 
te laten informeren. De leden van de 
Vogelvereniging zijn hiertoe graag be-
reid. Gewoon een kijkje gaan nemen, 

kan en mag natuurlijk ook. De leden 
maken er iedere keer weer een feest-
je van. Met het entreebewijs maken 
bezoekers kans op een leuke attentie. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Dit weekend weer open!
Uitzicht vanaf Watertoren
Aalsmeer - Dit weekend, zaterdag 
30 en zondag 31 augustus, is de wa-
tertoren weer voor alle publiek ge-
opend tussen 13.00 en 17.00 uur. De 
watertoren wordt betiteld als één 
van de mooiste watertorens in Ne-
derland. In het verleden zijn al vele 
watertorens om allerlei redenen af-
gebroken, maar gelukkig hebben de 
Aalsmeerse bestuurders van des-
tijds het wijze besluit genomen de 
watertoren aan de Westeinderplas-
sen te laten staan. In een later stadi-
um is de toren aangewezen als een 
rijksmonument. Enkele jaren gele-
den is de watertoren groots aange-
pakt op het gebied van onderhoud, 
zowel de binnen- als de buitenzij-
de, waardoor het er weer vele ja-
ren tegenaan kan. Binnen zijn toen 
toiletvoorzieningen en een keuken-
tje aangebracht en veel veiligheids-
voorzieningen op en rond de ve-
le trappen, die leiden naar de grote 

bekkens en uiteindelijk naar de top. 
Naast het bekijken van het interieur 
van deze grote toren en foto’s uit het 
verleden en heden is het uiteraard 
ook mogelijk de toren te beklim-
men via de steeds smaller worden-
de trappen. Uiteindelijk komt men 
op 50 meter hoogte naar buiten op 
de zg. ’trans’. Hier kan men de gehe-
le top van de watertoren rond lopen 
en genieten van een 360 graden uit-
zicht op de verre omgeving. Uiter-
aard over Aalsmeer met haar kas-
sen, groene wijken en weidse plas-
sen, maar bij helder weer is het zelfs 
mogelijk tot aan de hoogovens van 
IJmuiden te kijken. De watertoren 
wordt beheerd door leden en vrijwil-
legers van de Stichting Beheer Wa-
tertoren Aalsmeer, die op vrijwillige 
basis ervoor zorgen dat alles in en 
rond de toren in orde blijft en er ac-
tiviteiten georganiseerd worden. Al-
lereerst de diverse openingstijden 

voor alle publiek; tevens worden op 
veel momenten in het jaar groepen 
ontvangen die zich opgeven bij de 
Stichting. De komende periode is de 
watertoren het centrale punt bij het 
grootse vuurwerk in het kader van 
Vuur en Licht op het Water op zater-
dag 6 september. Voor het komende 
weekend geldt een entreeprijs voor 
kinderen van 1 euro en voor volwas-
senen 2 euro.



Dorpsloop op zaterdag 6 september

Loop hard met je hart
Aalsmeer - De Dorpsloop 
Aalsmeer, editie 2014, wordt een 
goede uitdaging voor iedereen die 
hardlopen leuk vind en de uitdaging 
wil aangaan op de 5 of 10 kilome-
ter een goede prestatie te leveren. 
Voor velen zeker geen wedstrijd, er 
zijn altijd lopers die sneller zijn dan 
jezelf. Maar wel een prettige en ge-
zonde lichamelijke en geestelijke 
activiteit. Op zaterdag 6 september 
om 15.30 uur starten de kinderen 
hun 1 kilometerrun op de Atletiek-
baan aan de Sportlaan. Altijd een 
prachtig gezicht met hoeveel en-
thousiasme de kids lopen, met langs 
de baan hun even fanatieke hun ou-
ders, vrienden, familie als toeschou-

wers en supporters. Daarna start 
om 16.00 uur de 5 en de 10 kilome-
ter loop. Via de Spoorlaan, Bielzen-
pad, Aalsmeerderweg naar het ver-
frissingspunt bij Eveleens, daarna 
verder via de Middenweg, langs de 
Stommeermolen en het Seringen-
park terug naar de Sportlaan. Voor 
de 10 kilometer wordt dit parcours 
twee keer gelopen. Meer informa-
tie over de loop en hoe daarvoor 
in te schrijven, is te vinden op de 
website van de Atletiek vereniging 
Aalsmeer en op de speciale websi-
te: www.dorpsloop-aalsmeer.nl. Wie 
deelneemt aan het Dorpsloop on-
dersteunt het werk van de stichting 
AED Westeinder. 

Jeugdhandbal
B1 wint zilver België
Aalsmeer - Na een week bos-
training en daarna zaaltraining 
mochten de B1 jongens van FI-
QAS Aalsmeer zaterdag 23 au-
gustus afreizen naar Tongeren in 
België. Om 6.45 vertrokken Niels 
de Block, Jari van der Baan, Glenn 
Moeliker, Paul Breijer, Lars Kooij, 
Toon van Middelkoop, Timo Ba-
nen, Don Hartog, Justin Koenen, 
Koen van Dijk en Sven van Vuren 
met coach Rene van Vuren zo-
dat ze op tijd waren om de eer-
ste wedstrijd van 10 uur te kun-
nen spelen. 

Die werd gespeeld tegen Tonge-
ren en was leuk om te zien. Er 
werd goed samengespeeld en het 
scoreverloop ging ook prima. Na 
25 minuten floot de scheids voor 
het einde van de wedstrijd af bij 
een 16-11 stand en mocht de eer-
ste winst genoteerd worden. De 
tweede wedstrijd tegen Bocholt 
begon totaal anders dan iedereen 
verwacht had na die eerste: de 
jongens konden elkaar niet goed 
vinden en de ballen kwamen niet 
in het doel terecht. Een totaal an-
dere wedstrijd, dus. Maar de jon-
gens lieten de kop niet hangen, de 
knop ging om en gingen er weer 
voor. En zo presenteerden ze de 
meegereisde supporters toch een 
leuke tweede helft en uiteindelijk 
werd ook deze keer met winst af-
gesloten: 11-9!

De derde wedstrijd moest tegen 
Sittard gespeeld worden. Ook de-
ze werd niet super goed begon-
nen en het ging tot 6-6 gelijk op. 
Daarna zette het gehele team de 
schouders eronder, werd er goed 
gespeeld en ook lustig op los ge-
scoord. Een mooie einduitslag van 

17-8 betekende dat ze het in de fi-
nale mochten gaan opnemen te-
gen BEVO! Deze wedstrijd was 
van een iets ander kaliber dan de 
vorige en er moest van het be-
gin af aan hard gewerkt worden. 
Eigenlijk keken de jongens wel 
steeds tegen een achterstand aan 
1, 2 of zelfs 3 punten: het was een 
erg pittige pot. Daarbij ging de te-
genstander Sven vastzetten die 
daarom voor een paar minuten 
naar de kant werd gehaald door 
Rene. Dit bleek een goede zet 
want toen moest BEVO schake-
len, kwam FIQAS Aalsmeer weer 
beter aan spelen toe en beetje 
bij beetje terug. Uiteindelijk werd 
de eindstand 13-13 en moest de 
wedstrijd beslist worden door pe-
nalty’s. Helaas pakte dat niet in 
het voordeel uit van Aalsmeer en 
werd BEVO eerste en sloten de 
B jongens met een mooie twee-
de plek af. Toch tevreden jongens, 
supporters en coach! Ook al zijn 
er nog genoeg dingen die bijge-
schaafd moeten worden, de start 
was goed! 

Top toernooi E1 meiden
Zaterdag 23 augustus gingen de 
E1 meiden van FIQAS Aalsmeer 
het handbalseizoen van start met 
een openingstoernooi bij de Leg-
meervogels in Uithoorn. De mei-
den hadden er erg veel zin in. Het 
was weer even wennen, maar ze 
speelden leuk over en scoorden 
erg makkelijk. Tussendoor was er 
een pauze door de hevige regen/
hagel en onweer. Konden ze lek-
ker even bijkomen. Alle wedstrijd-
jes werden gewonnen, waarvoor 
ze met een beker beloond wer-
den! Een goed begin van het nieu-
we seizoen, succes meiden!

Zaterdag 30 augustus:
SCW
SCW 1 – Buiksloot 1 17.00 u.
F.C.Aalsmeer 2 – SCW 2 12.00 u.
SCW 3 – UNO 1 14.30 u
Argon 9 - SCW 4 15.00 u.
SCW 6 – Zandvoort 4 12.30 u
VVC Vet 1 – SCW Vet.1 14.45 u
SCW B1 – SBOB B1 12.00 u
Legm.vogels C4 – SCW C1 11.30 u
Forza Almere C4 – SW C2 13.00 u
RKDES D2 – SCW D1 9.30 u
SCW E1 – KDO E1 8.45 u
SCW E2 – Overbos E5 8.45 u
RKDES E2 – SCW E3 11.00 u
SCW E4 – UNO E8 8.45 u
RKDES F3 – SCW F1 11.00 u
SCW F2 – UNO F5 8.45 u

Vrouwen
Hoofddorp VR.1 – SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – Buitenveldert MB.3 13.00 u
SCW MC.1 – KDO MC.2 10.30 u
DSOV ME.1 – SCW ME.1 9.00 u

RKDES
DIOS D2 – RKDES D1 12.15 u
RKDES D2 – SCW D1 9.30 u
RKDES D3 – RODA’23 D8 11.00 u
Legm.vogels D8 – RKDS D4 9.00 u

F.C.Aalsmeer E2 – RKDES E1 9.00 u
RKDES E2 – SCW E3 11.00 u
RKDES E2 – SCW E3 11.00 u
F.C.Aalsmeer E4 – RKDES E3 9.00 u
RKDES E4 – RODA’23 E 13 11.00 u
DIOS E 17 – RKDES E5 8.30 u
CSW F1 – RKDES F1 10.00 u
Hillegom F1 – RKDES F2 8.30 u
RKDES F3 – SCW F1 11.00 u
RKDES F4 – RODA’23 F6 9.30 u
F.C.Aalsmeer F8 – RKDES F5 9.00 u
RKDES F6 – Hertha F3 9.30 u
RODA’23 F 11 – RKDES F7 11.00 u
RKDES F8 – F.C.Aalsmeer F6 9.30 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Amstelveen MB.1 13.00 u
KDO MC 1 – RKDES MC.1 11.30 u
VVC MD.1 – RKDES MD.1 9.30 u
RKDES ME.1 – Hertha ME 2 9.30 u

Zondag 31 augustus:
RKDES
Buitenboys 1 – RKDES 1 (Zaterdag) 17.00 u
RODA’23 3 – RKDES 3 11.00 u
RKDES 4 – Hoofddorp 4 12.00 u
RKDES 5 – F.C.Aalsmeer 4 12.00 u
DIOS 6 – RKDES 6 14.30 u
RKDES A1 – RODA’23 A1 12.00 u
RKDES B1 – KDO B1 11.00 u
RKDES C1 – RODA ’23 C4 10.00 u
DIOS C1 – RKDES C2 10.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 29 
augustus is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Aanvang is 20.00 uur en de 
zaal gaat open vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Iedereen 
is van harte welkom, neem gerust 
uw buurman of buurvrouw mee. Af-
gelopen vrijdagavond 22 augustus 
was het in ieder weer volle bak. En 
dat er in de vakantietijd goed geoe-
fend is, was heel goed te merken. 
Guda en Bert Kluinhaar hebben ge-
wonnen met 5718 punten, op twee 
Theo Roeleveldt en Bert Buis met 
5406 punten en op drie zijn Miep 
Bloemen en Krijna Verhoef geëin-
digd met 5112 punten.

Fietsen met 
de OVAK

Aalsmeer - Donderdag 4 septem-
ber is weer de fiets middagtocht van 
de Pedaalridders vanuit Aalsmeer. 
De tocht is circa 25 kilometer lang 
en gaat deze keer richting Lange-
raar. Vertrek vanaf de parkeerplaats 
bij het zwembad aan de Dreef om 
13.30 uur. Als u lid bent van de 
OVAK kunt u gezellig mee fietsen. 
Met de groep of individueel.

De strijd barst twee keer los!

Zaterdag Aalsmeers en NK 
Bommetje in het zwembad
Aalsmeer - Op zaterdag 30 augus-
tus vindt in zwembad De Waterle-
lie een wedstrijd ‘bommetje’ maken 
plaats. Wie maakt het hoogste bom-
metje van de drie-meter stellage? 
Eerst wordt er gestreden voor het 
Aalsmeers Kampioenschap en aan-
sluitend wordt er gesprongen voor 
het Nederlands Kampioenschap. 
Aanvankelijk zou het kampioen-
schap voor Aalsmeerders plaatsvin-
den op zondag 17 augustus, maar 
vanwege het slechte weer wordt er 
nu gesprongen op zaterdag 30 au-
gustus. 
Jong en oud is van harte welkom 
om mee te doen en een bommetje 
te maken vanaf de drie-meterstella-
ge. Het Aalsmeers Kampioenschap 
(AK) vindt plaats om 16.30 uur, 
voorafgaand aan het Nederlands 
Kampioenschap. Er wordt gestre-
den in vier categorieën: tot 9 jaar, 10 
tot 12 jaar, 13 tot 15 jaar en 16+. Per 
categorie mogen de beste sprin-
gers meedoen aan het NK Bomme-
tje. Meedoen kost 2,50 euro en op-
geven kan bij de receptie van het 
zwembad. De opbrengst gaat naar 
het goede doel: stichting Meer Arm-
slag. Deze stichting biedt financië-
le hulp aan gehandicapte (top)spor-
ters in de zwemsport. 

Nederlands Kampioenschap
Vanwege het 40-jarig jubileum van 
Zwembad De Waterlelie wordt ook 
het Nederlands Kampioenschap 
Bommetje hier gehouden. Potentiële 
winnaars van de finale deden eerst 
mee aan een van de voorrondes bij 
zwembaden in het hele land. De ge-
selecteerde kandidaten voor de fi-
nale mogen hun bommetje nog een 

keer laten zien in Aalsmeer. Tijdens 
de finale let de jury op wie de mees-
te spetters maakt, die ontstaan na-
dat de kandidaat van de duikplank 
springt en in ‘bommetje-houding’ 
het water raakt. De ontvangst is om 
16.00 uur, waarna vanaf 17.00 uur in-
gesprongen mag worden. Om 17.15 
uur is vervolgens de officiële ope-
ning van het NK Bommetje en vijf 
minuten later zal het eerste bom-
metje voor deze landelijke finale ge-
maakt worden. Om 18.15 uur vindt 
tot slot de bekendmaking van de 
Nederlands Kampioen Bommetje en 
de prijsuitreiking plaats. In verband 
met de veiligheid liggen er tijdens 
beide kampioenschappen duikers 
van Duikteam Thamen in het water. 

Televisie Beat the Bompaz
Verschillende media zullen aanwe-
zig zijn bij het NK Bommetje. Zo 
ook het Belgische tv-programma 
Beat the Bompaz.In dit programma 
nemen fitte 65-plussers het op te-
gen Bekende Vlamingen. Deelne-
mers aan dit programma zullen tij-
dens het NK hun bommetjes ma-
ken. Meedoen aan het AK en NK 
Bommetje is natuurlijk leuk, maar 
kijken mag ook. 
Publiek is vanaf 16.30 uur welkom 
om gratis te komen kijken wie er 
met de titel Nederlands Kampioen 
Bommetje 2014 vandoor gaat. Meer 
informatie: www.esa-aalsmeer.nl of 
bel 0297-322022. NK Bommetje is 
een initiatief van Sportfondsen Ne-
derland. Sportfondsen Groep ex-
ploiteert ruim 300 voorzieningen 
in de sport- welzijns- en recreatie-
branche voor gemeenten in heel 
Nederland.

R E Ü N IE
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Oud-leden Turn Vereniging Aalsmeer, aanmelden voor 6 september. 
Info: 06-510 94 994 Dirk v. Leeuwen

E-mail: d.n.v.l@hetnet.nl

Stichting Promotie Aalsmeer IBAN: NL53 RABO 0300 127 286
Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met Dirk van Leeuwen, mobiel: 
06-510 94 994 of e-mail d.n.v.l@hetnet.nl vóór 6 september 2014.

Naam: ...............................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................

Postcode:.........................................  Woonplaats: ....................................................

Telefoonnummer: ........................................................................................................

E-mailadres: ...................................................................................................................

 �  ik kom alleen      � ik kom samen met ........................................................

Handtekening: ..............................................................................................................

TVA 100 jaar reünie, 27 september 2014
15.00 – 21.00 uur

Inschrijfgeld p.p. 12,50 euro incl. hapje en een drankje

Volg ons ook op           (facebook): deel je TVA-herinneringen!

Burgerzaal gemeentehuis

Nieuw: Kleutergym en 
peutergymnastiek
Aalsmeer - Sportvereniging Omnia 
presenteert dit nieuwe seizoen twee 
nieuwe sportmogelijkheden voor de 
jongste inwoners in samenwerking 
met opvang Solidoe: Peutergymnas-
tiek en kleutergym. Peutergymnas-
tiek gaat over kinderen meer laten 
bewegen, zelfvertrouwen opbou-
wen, samenwerken en vooral veel 
plezier maken. 
De lessen zijn geschikt voor jongens 
en meisjes in de leeftijd van 2,5 tot 4 
jaar die al bij Solidoe zijn, maar ook 
kinderen die niet bij Solidoe opge-
vangen worden, zijn van harte wel-
kom. Tijdens de drie kwartier duren-
de les worden kinderen bekend ge-
maakt met de diverse gymnastiek-
toestellen, zullen zij lekker rollen 
bollen, balanceren, springen en krij-
gen zij diverse uitdagingen aange-
boden. En dit alles natuurlijk op een 
speelse manier. Het doel van de les: 
de kinderen zelf laten wat ze kunnen 
met toestellen en hoe ver zij kunnen 
gaan met hun eigen lichaam. Wat 
kan ik wel en wat kan ik niet. Daar-
naast is een belangrijk onderdeel: 
het stimuleren van de motoriek en 

behendigheid door middel van ba-
lanceren, zwaaien, klimmen, klau-
teren, springen, enz. Iedere week 
staan er andere toestellen waar-
bij de kinderen zelf mogen bepalen 
waar zij heen gaan en wat zij gaan 
doen onder begeleiding van juf Ger-
da. De bedoeling is dat de ouders 
niet bij de les blijven kijken, zodra 
het kind gewend is. Dit leidt de kin-
deren af. De lessen vinden plaats el-
ke maandag- en woensdagochtend 
van 10.15 tot 11.00 uur in de gym-
zaal van Oostkroost aan de Ma-
chineweg 12. Kleutergymnastiek is 
de opvolger van de peutergymnas-
tiek, waarbij de kinderen iets meer 
gestuurd gaan worden in hun op-
drachten en bewegingen. Onder lei-
ding van de zeer ervaren juf Anne-
ke starten de lessen op woensdag 
3 september in de gymzaal aan de 
Baccarastraat 1. De les kleutergym 
is van 14.45 tot 15.30 uur. Loop ge-
rust eens binnen met uw kind om te 
kijken of meteen mee te doen met 
een gratis proefles. U kunt uw kind 
ook van te voren aanmelden via 
www.svomnia.nl. 

Demo-motorraces in Itterbeck
Podiumplaatsen voor Hibra-
rijders Henk, Aart en Kees
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werden de demo-motorraces in It-
terbeck, Duitsland geteisterd door 
regen en diversen malen olie op de 
baan. 

Dit leverde forse vertragingen op in 
het dagschema. In de 50 cc klasse 
was er wederom een podiumplaats 
voor Hibra-rijder Henk van den Beu-
kel. Hij wist de derde plaats te be-
machtigen. Aart van Erkel eindig-
de op een tweede plaats. Cees Ei-
kelenboom viel na één manche uit 
met een doorgeslagen bougie. Arjan 
Gordijn reed voor het eerst op zijn 

‘nieuwe’ Kreidler die 20 jaar in een 
museum heeft gestaan, echter na 
drie rondes liep de versnellingsbak 
in elkaar. In de 500 cc klasse was 
het voor Goos Bartel op zijn Hon-
da een leuke dag. Hij eindigde op 
de vierde plaats en kreeg een heu-
se Duitse medaille. Hans Boelsma 
reed in de 750 cc één manche. De 
tweede manche heeft hij niet meer 
gereden. Zijn broer Kees Boelsma 
eindigde op de derde plaats in de 
750 cc klasse. Jaap Eikelenboom 
had in de 750 cc wel de snelste ron-
de, maar eindigde uiteindelijk in de 
middenmoot van de eind uitslag.

Eerste Zomer 
Tour Rally
Aalsmeer - Rally Club Aalsmeer 
gaat aanstaande zaterdag 30 augus-
tus van start met de eerste Zomer 
Tour Rally. De eerst Zomer Tour-Ral-
ly zal door groen en waterrijk gebied 

gaan. Het startpunt is op de Uiter-
weg, nummer 180 vanaf 10.30 uur. 
De route is ongeveer 120 kilome-
ter lang. Inschrijving nog mogelijk 
tot vrijdagmiddag 12.00 uur. Heeft u 
ook een oldtimer? Haal hem van stal 
en schrijf nog snel in! Voor inschrij-
ving en meer informatie: www.rally-
clubaalsmeer.nl.

Cursus Genseiryu Karate-Do 
voor 30 plussers in Mikado
Aalsmeer - In september start in De 
Mikado een cursus Genseiryu Kara-
te-Do voor 30plussers. Docent is Wil-
lem Varenkamp en hij nodigt belang-
stellenden uit kennis te komen ma-
ken. De cursus wordt gegeven op 
dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 
uur in De Mikado aan de Catharina 
Amalialaan 66, ingang achterzijde. 
Tijdens de cursus worden de deelne-
mers getraind in zelfbeheersing, ver-
trouwen winnen en de mentale con-
ditie te optimaliseren. Dit wordt ge-
daan door middel van (basis) tech-
nieken aan te leren en het toe te pas-
sen op stootkussen, -handschoenen 

en ook op de partner. Zo zijn er ver-
scheidene technieken die worden 
aangeleerd. Ook wordt onder an-
dere aandacht besteed aan moto-
riek en balans. Binnen het karate zijn 
er vele verschillende stijlen. De stijl 
die beoefenend wordt in Aalsmeer 
is Genseiryu (Shuri-te). De stijltech-
nieken zijn bedoeld om een voor-
deel te geven, wanneer men tegen-
over een grotere en krachtigere per-
soon staat. Voor informatie en opga-
ve kan contact opgenomen worden 
met karatedocent Willem Varenkamp 
via 020-6470605, of stuur e-mail naar 
genseiryu.karatedo@gmail.com.

Healing Yoga bij Prisma
Amstelland - Prisma Coaching in-
troduceert een nieuwe revolutionai-
re zelfhulptechniek voor ontspan-
ning, stressvermindering en even-
wicht van bio-energetische syste-
men in het lichaam, ontwikkeld door 
Dr. Alex Loyd. Door middel van spe-
ciale ‘healing codes’, het activeren 
van vier nieuwe genezingscentra en 
andere oefeningen, leer je tijdens 
Healing Yoga positieve frequenties 
te creëren, die de negatieve/destruc-
tieve frequenties neutraliseren! He-
lend Hart: “Alle problemen waar je 
last van hebt, hebben hun oorsprong 
in cellulaire herinneringen, die vooral 
in de onderbewuste geest liggen op-
geslagen. Healing Yoga richt zich op 
de geestelijke kwesties van het hart, 
de destructieve beelden in het hart 
(herinneringen). Wanneer deze ge-
nezen, neemt de fysiologische stress 
af en de werking van het immuunsy-
steem toe. Het immuunsysteem is in 
staat om vrijwel alles te genezen, zo-
lang het niet wordt onderdrukt door 
stress. In Amerika zijn spectaculai-
re resultaten bekend met deze nieu-
we techniek. Er zijn mensen genezen 

van chronische depressies, ALS, MS, 
migraine, kanker, reumatische aan-
doeningen, enzovoort, de lijst is ein-
deloos. Wij zijn er zelf deze zomer 
mee aan het experimenteren ge-
gaan, en ook wij hebben dusdanige 
resultaten geboekt, dat we niet lan-
ger willen wachten met dit te delen.” 
Prisma Coaching heeft deze nieu-
we methode volledig geïntegreerd 
en gecombineerd met Mindfulness 
en Integrale Yoga, in een eenmali-
ge training van 14 lessen van 1,5 uur. 
Marc Henzen is de docent. Worstel 
je met bepaalde problemen, op het 
gebied van gezondheid, emoties, re-
laties of financiën? Meld je dan snel 
aan voor de Healing Yoga! Kijk voor 
meer info op www.prismacoaching.
com of bel 06-41814252.
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