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Krassen, deuken 
op autoportier
Aalsmeer - Op maandag 24 
augustus rond twee uur in de 
middag is op het Raadhuis-
plein een auto beschadigd. De 
eigenaar trof zijn blauwe wa-
gen met krassen en deuken in 
het rechterportier aan. Ook za-
ten er witte verfsporen op de 
deur. Waarschijnlijk heeft een 
andere auto deze schade ver-
oorzaakt. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.
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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.

Uw visspecialist!

VERSE VIS
DE BESTE VIS UIT URK 

U vindt onze 
viskraam bij de 

Hoogvliet supermarkt
Aalsmeerderweg 207

IEDERE DINSDAG
DE BESTE VIS UIT URK
IN AALSMEER

Van 
9.30 tot 

17.30 uur

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekVacature fulltime logistiek (adm.) medewerker

Bewonersavond woensdag 2 september 20.00 uur in gemeentehuis

Start participatie rond concept 
Startnotitie polderzoom 

dinsdag 28 juli 2015 heeft het college van Burgemeester en 
Wethouders de concept startnotitie polderzoom vrijgegeven 
voor inspraak. om iedereen hierover te informeren organiseert 
de gemeente op 2 september van 20.00 tot 21.30 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeentehuis. 
iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.

Het deelgebied Polderzoom is onderdeel van het project “De Tuinen van 
Aalsmeer” en ligt in het gedeelte achter de Stommeerkade (gedeelte 
tussen Burgemeester Kasteleinweg en de Aalsmeerderweg). Het totale 
project richt zich op de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg 
en de invulling van de onbebouwde gebieden die direct aan de 
Burgemeester Kasteleinweg grenzen. 

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan 
moet voldoen. De ruimtelijke en andere randvoorwaarden worden 
gebruikt als leidraad bij het later dit jaar op te stellen bestemmingsplan 
en de toetsing van het bouwplan door de gemeente. Daarnaast worden 
in de startnotitie bijvoorbeeld voorwaarden gesteld aan de architectuur 
en beeldkwaliteit en zijn voorwaarden gesteld aan het parkeren. 

Geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van 
belanghebbenden voordat ze de startnotitie definitief vaststellen. Van 
26 augustus tot en met 16 september 2015 ligt de concept startnotitie 
ter inzage op het gemeentehuis. De adviezen en reacties kunnen op de 
bewonersavond van 2 september worden ingediend. 

Mocht u geen tijd hebben om naar de informatieavond te komen kunt u 
tot en met 16 september 2015 ook schriftelijk uw reactie sturen naar: 
Het College van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v concept startnotitie Polderzoom fase 1 
of via een e-mail naar: projecten.aalsmeer@amstelveen.nl 
onder vermelding van: ‘Reactie startnotitie Polderzoom fase 1’. 

Na 16 september 2015 worden de reacties verwerkt en wordt de 
startnotitie met alle adviezen en inspraakreacties ter vaststelling 
voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en 
vervolgens aan de gemeenteraad. Daarna start het opstellen van het 
ontwerp bestemmingsplan dat later dit jaar in procedure zal worden 
gebracht. 

meer informatie 
De concept Startnotitie is vanaf 26 augustus 2015 te downloaden op: 
www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer 

Toch hoofdletsel 
ondanks helm
Aalsmeer - Op donderdag 20 
augustus rond half zes in de 
middag is een 51-jarige wiel-
renner uit Amstelveen gevallen 
met zijn fi ets op de Oostein-
derweg. De fi etser droeg een 
helm, maar heeft toch hoofd-
letsel opgelopen. Ook klaagde 
hij over pijn in zijn rug. De Am-
stelvener is per ambulance ver-
voerd naar het VU ziekenhuis.

Na black-out 
naar ziekenhuis
Aalsmeer - Op woensdag 19 
augustus om zeven uur in de 
avond zijn hulpdiensten ge-
alarmeerd om te komen naar 
de Hortensialaan. In een wo-
ning was een 42jarige inwoner 
onwel geworden. Hij had een 
black-out gehad en was enige 
tijd buiten bewustzijn geweest. 
Omdat onduidelijk was wat de 
oorzaak zou kunnen zijn, is de 
man voor verdere controle naar 
ziekenhuis Amstelland ver-
voerd.

Geen vechtpartij, 
maar valpartij
Aalsmeer - Om half een in de 
nacht van zaterdag 22 op zon-
dag 23 augustus kreeg de poli-
tie een melding dat op de krui-
sing Bachlaan met de Lunalaan 
een ruzie aan de gang zou zijn. 
Agenten zijn snel ter plaatse 
gegaan. Ze troffen geen vech-
tende menigte aan, maar een 
vrouw die van haar fi ets was 
gevallen. De 24-jarige vrouw 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats had teveel alcohol ge-
dronken en was gevallen. Een 
ambulance bleek niet nodig. De 
vrouw liep slechts schaafwon-
den aan haar knie op. 

Laatste tuinen- en dierenwedstrijd
Aandoenlijk en best brutaal
Aalsmeer - De laatste inzendingen 
voor de tuinen- en dierenwedstrijd 
druppelden afgelopen week bij de 
redactie binnen. Op het nippertje 
doen deze inzenders nog mee aan 
dit leuke zomerinitiatief waar waar-
debonnen mee te winnen zijn. Foto’s 
opsturen is nu niet meer mogelijk. 
Aan twee maanden genieten van 
foto’s van prachtige tuinen en lie-
ve en grappige prenten van dieren 
is een einde gekomen. Het ‘gewone 
leven’ is weer begonnen. De wed-
strijd wordt deze week afgesloten 
met twee verschillende inzendin-

gen. Een aandoenlijke, die de hech-
te band tussen mens en dier laat 
zien, en een best brutale, die een 
tuinfoto had moeten worden. 

Vrienden voor het leven
“Deze trouwe viervoeter genoemd 
Flügel samen met ons prachtige 
kleinkind Kim. Samen zijn ze on-
afscheidelijk. Heeft Kim zich ver-
stopt in de tuin, dan speurt Flü-
gel haar zonder problemen weer 
op. Hij waakt over haar en verliest 
haar geen moment uit het oog”, al-
dus Cees en Loes van Vliet uit het 

Lorentzhof over deze aandoenlij-
ke foto.

Liever met de bal spelen
“Tadeus is een Engelse Cockerspa-
niel van 5 jaar oud. Toen hij zag dat 
ik foto’s aan het maken was van de 
tuin, kon hij het niet laten om mijn 
aandacht te vragen. Spelen met de 
bal is tot slot veel leuker! De tuin is 
mooi, niet groot. Drie vierkante me-
ter, maar vol met bloeiende planten 
in potten en bakken. Speciaal voor 
Tadeus, zodat ie er niet in kan wroe-
ten. Maar dat was lang geleden, 
toen hij nog een pup was. Nu speelt 
Tadeus liever met een bal of ligt lek-
ker lui in de tuin. Het gezelligst vindt 
hij het als iedereen thuis is en op de 
loungebank zit of ‘hangt’, want dan 

is er voor hem altijd een botje”, ver-
telt Patricia Hutters uit de Hadley-
straat over haar grappige en best 
brutale foto. 

Waardebonnen Het Oosten
Ook Cees en Loes en Patricia ma-
ken kans op waardebonnen van 
tuincentrum Het Oosten aan de 
Aalsmeerderweg. De winnaars (tuin 

en dier) worden beloond met een 
waardebon van 100 euro en de twee 
(tuin en dier), die op twee eindigen, 
mogen gaan shoppen voor 50 euro. 
Rest alle inzenders voor nu te be-
danken voor alle prachtige, mooie 
en leuke foto’s. Het was mede hier-
door een geweldige zomer! De be-
kendmaking volgt zo spoedig mo-
gelijk.

Zomerreces voorbij, commissies ter vergadering bijeen

Eigen weg vrachtverkeer 
FloraHolland krijgt vorm
Aalsmeer - Het was weer als van-
ouds, het zomerreces is voorbij 
en dus kwam de politiek afgelo-
pen dinsdag 25 augustus weer bij-
een. De commissie Ruimte en Eco-
nomie stond als eerste in de agen-
da’s en de vergadering werd strak 
geleid door Robert van Rijn, fractie-
voorzitter van de VVD. De Startnoti-
tie Zwarteweg kwam als eerste aan 
de orde. De bedoeling is dat op het 
terrein achter de brandweerkazer-
ne (inclusief gemeentewerf) wonin-
gen ontwikkeld gaan worden. Wet-
houder Job Kluis kan verder aan de 
slag met de startnotitie. Alle fracties 
gaven aan het een goed plan te vin-
den. Wel werd gevraagd om de par-
keernorm te verhogen, om de par-
keerdruk zoals nu in de Rietlanden 
en Oosteinde te vermijden. Bekend 
is inmiddels dat de Brandweerka-
zerne onderdeel vormt van het wo-
ningbouwplan en dus op haar be-
staande plekje mag blijven. De Am-
bulancepost zou eventueel wel op 
zoek moeten naar een andere loca-
tie. Dit hangt af van de projectont-
wikkelaar. De fracties pleiten voor 
behoud hier of een nabij gelegen 
plek. 

Landelijk Gebied Oost
Ook het Landelijk Gebied Oost 
kwam aan de orde. De nota van uit-
gangspunten werd gepresenteerd 
en hiermee hopen de bestuurders 
een belangrijke aanzet te geven 
voor het uitwerken van reële ont-
wikkelscenario’s voor de eigenaren 
en belanghebbenden in het Lande-
lijk Gebied Oost. De scenario’s moe-
ten economische kansen bieden op 
woningbouw, de ‘verrommeling’ te-

gengaan en een einde maken aan 
het illegaal wonen achter het lint. 
De structuurvisie moet de gereed-
schapskist zijn waaruit geput kan 
worden om deze doelen te bereiken. 

Weg voor vrachtverkeer
Laatste agendapunt was de vari-
antenstudie Ongestoord Logistieke 
Verbinding (OLV). Het rapport voor 
een nieuwe verbinding voor vracht-
wagens bij de ingang aan de Leg-
meerdijk en de uitgang bij de Horn-
weg van FloraHolland is verder uit-
gewerkt. Voor de realisatie van een 
nieuwe achteruitgang zijn een drie-
tal varianten. Het college van burge-
meester en wethouders stellen voor 
de uitgang iets meer ten oosten van 
de huidige kruising met de Hornweg 
te maken. De verbinding gaat via het 
oosten van het karrenterrein rich-
ting Middenweg. Het karrentrans-
port blijft overigens op de huidi-
ge locatie. Het laatste stuk gaat wel 
doorsneden worden door de nieuwe 
verbinding. Het vrachtverkeer gaat 
de Hornweg ongelijkvloers kruisen 
met een tunnel. De totale realisa-
tiekosten bedragen zo’n 11,5 mil-
joen euro. De provincie heeft al te 
kennen gegeven geen bijdrage in 
de kosten te zullen geven. Het wordt 
tot slot een nieuwe weg in de eigen 
gemeente. Wel kan de gemeente re-
kenen op een ruime fi nanciële steun 
van FloraHolland en de bedrijven bij 
en in de veiling. De fracties vroegen 
zich af of de vrije weg voor vracht-
wagens nog wel nodig is, omdat er 
minder geveild wordt via de klok en 
er dus minder vrachtwagens zullen 
komen en gaan in de toekomst. Vol-
gens wethouder Ad Verburg blijft 

het aantal vrachtwagens echter ge-
lijk tot zelfs een toename. Mogelijk 
zou in de toekomst ook de bus ge-
bruik kunnen maken van deze ver-
binding, die aan beide kanten recht-
streeks gaat aansluiten op de N201 
via resp. de Legmeerdijk en de Mid-
denweg. De fracties hamerden er 
op vooral snel met de omwonenden 
in gesprek te gaan. Overigens ging 
het deze avond vooral om de geda-
ne variantenstudie. De bestuurders 
stelden voor om te kiezen voor va-
riant 3a (vrachtverkeer kruist Horn-
weg ongelijkvloers met tunnel). De 
plannen voor deze Ongestoord Lo-
gistieke Verbinding gaan nu verder 
voorbereid worden ten behoeve van 
het opstellen van een realisatieover-
eenkomst, de ruimtelijke ordenings-
procedure en de grondwerving.
Alle drie de onderwerpen zijn door 
de fracties goedgekeurd om ter be-
sluitvorming te behandelen in de 
raadsvergadering op 10 september.

Maatschappij en Bestuur
Vanavond, donderdag 27 augus-
tus, komen de fracties bijeen voor 
de vergadering van de commis-
sie Maatschappij en Bestuur onder 
voorzitterschap van Bram Heijstek 
van HAC. De Sportnota Aalsmeer 
Bewegen 2015-2018 wordt bespro-
ken en het jaarverslag van de stich-
ting Auro. Ter afsluiting van de ver-
gadering staat het vragenkwartier 
op de agenda. Het wordt mogelijk 
een korte vergaderavond. De slui-
ting is gepland om 21.00 uur. De 
commissievergadering begint om 
20.00 uur en belangstellenden wor-
den uitgenodigd op de publieke tri-
bune plaats te nemen.

De oversteek van het karrentransport van FloraHolland op de Hornweg. Deze blijft op de huidige locatie.
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centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
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Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Vrijwilligers gezocht
Mantelzorg: Match op maat
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer zet 
ondermeer vrijwilligers in bij men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Zij wonen zelfstandig of in een 
woonvoorziening. Naast de omgang 
met hun mantelzorgers, is het voor 
de meesten heel fijn om een keer 
per week of per twee weken op pad 
te gaan met een vrijwilliger. 
Leonie Verhoeff, Coördinator Vrijwil-
ligers bij Mantelzorg & Meer, licht 
toe: “De vrijwilligers die we inzet-
ten bij deze hulpvragen staan stevig 
in hun schoenen en vinden het een 
uitdaging om contact op te bou-
wen met iemand met een verstan-
delijke beperking. Zij schrikken niet 
snel van een afwijkende reactie of 
bijzonder gedrag. Zij maken er sa-
men een leuke tijd van. Het aan-
tal aanvragen stijgt echter snel en 
we willen deze mensen graag hel-
pen aan een maatje. Zo hebben 
we een hulpvraag voor een meneer 
die in een woonvoorziening woont 
en werkt als hovenier. Hij is erg op 
zichzelf, reageert soms wat bozig en 
heeft weinig vrienden. Wel een ech-
te liefhebber van Ajax, Frans Bau-
er en Jan Smit. Hij wil graag met ie-
mand fietsen, bowlen, muziek luis-
teren en leuke dingen doen. Er is 
vast iemand, die dit leest en die heel 

goed bij deze meneer past! “Een an-
dere hulpvraag betreft een 28 jarige 
jongeman. Hij is meervoudig gehan-
dicapt en zwakbegaafd. Zijn zussen 
en broer springen vaak bij en helpen 
hun moeder in de zorg voor hem. Dit 
gezin is erg geholpen met een vrij-
williger die met hem in zijn elektri-
sche rolstoel naar buiten gaat, bij-
voorbeeld naar het winkelcentrum. 
Het liefst in het weekend. Of samen 
voetbal kijken, dat vindt hij ook leuk. 
Hij heeft een spraakcomputer, want 
praten kan hij niet. Een vrijwilliger 
met veel geduld is hier helemaal op 
zijn of haar plaats”, legt Leonie en-
thousiast uit. 
Zij koppelt dagelijks vrijwilligers aan 
hulpvragers. “Ik ga altijd eerst op 
huisbezoek en kijk wat de hulpvraag 
is. Daarna zoek ik een geschikte 
vrijwilliger en ga mee op kennisma-
kingsbezoek met de vrijwilliger. Als 
er een klik is, maken ze samen af-
spraken over vervolgbezoeken. Ik 
ben op de achtergrond aanwezig 
voor vragen van beide partijen.” 

Leonie tot slot: “Interesse in een van 
deze of andere hulpvragen? Bel of 
mail mij, ik vertel graag meer!” Leo-
nie is te bereiken via 020-3335353 of 
info@mantelzorgenmeer.nl.

Open Monumentendag 12 september

Markt voor onderhoud 
aan Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 12 sep-
tember is het Open Monumenten-
dag. De Oud Katholieke kerk aan 
de Oosteinderweg 394 opent ook 
haar deuren. Van 11.00 tot 16.00 uur 
wordt een curiosamarkt met oude 
en nieuwe boeken, koopjes, CD’s 
(veel nieuwe) en snuisterijen gehou-
den. Bij mooi weer vindt deze plaats 
in de tuin anders in de kerk. De op-
brengst van de markt is ten gunste 
van het onderhoud en het voortbe-
staan van het monumentale kerkje. 
Ook worden deze dag rondleidingen 
gegeven in de kerk, tuinen en be-
graafplaats met info over het verle-

den en heden van de kerk en be-
graafplaats Oosteinde (‘t Farregat). 
Voor de curiosamarkt kan de paro-
chie nog wel wat spulletjes gebrui-
ken. De inbreng van de te verkopen 
goederen is dezelfde zaterdag 12 
september van 10.00 tot 11.00 uur. 
Op zondag 13 september wordt om 
10.30 uur een extra oud-katholieke 
viering voor belangstellenden ge-
houden in aansluiting op de Monu-
mentendag. Te gast zijn deze dag 
onder andere leden van de Lutherse 
gemeente uit Gorinchem. Na afloop 
is er koffie en thee. Iedereen is van 
harte welkom!

Planten met een hart
Koop een Anthurium en 
steun de Hartstichting
Aalsmeer - September is actie-
maand voor de Nederlandse Anthu-
riumkwekers. Met de verkoop van 
Anthurium, een kamerplant met op-
vallende hartvormig schutblad, za-
melen ze geld in voor de Hartstich-
ting. De ‘planten met een hart’ zijn 
in verschillende kleuren verkrijgbaar 
bij onder meer tuincentrum, bloe-
mist en supermarkt.
 
Hart in actie
Wie een Anthurium ziet, herkent 
meteen in het schutblad van de-
ze stoere kamerplant een opvallen-
de hartvorm. Het is daarom ook niet 
zo gek dat de Nederlandse Anthu-
riumkwekers zich nauw verbonden 
voelen met de Hartstichting. Ze zet-
ten zich niet alleen in als collectant, 
maar halen met de verkoop van An-
thuriums in september ook zoveel 
mogelijk geld op voor de Hartstich-
ting. De Anthuriums zijn voorzien 
van een speciaal hartlabel. Vorig 
jaar leverde deze actie 12.500 eu-
ro op.
 
Vrouwenhart
Hart- en vaatziekten zijn wereld-
wijd doodsoorzaak nummer één bij 
vrouwen. In september en specifiek 
op 26 september (Dress Red Day) 
staat daarom het vrouwenhart cen-
traal. Door middel van rode kleding, 
accessoires, planten of ander ac-
cent wordt stilgestaan bij het werk 

van de Hartstichting voor vrouwelij-
ke hartpatiënten. De opbrengst van 
de Anthuriumverkoop wordt aan-
gewend voor nader onderzoek om 
hart- en vaatziekten bij vrouwen te 
genezen en te voorkomen.
 
Sterk
De Anthurium is behalve een plant 
met een hart ook stijlvol en makke-
lijk. Zonder al te veel moeite blijft de 
Anthurium maandenlang bloeien. 
Geef eens per week water en om de 
twee weken een beetje plantenvoe-
ding. De hartvormige schutbladeren 
zijn er in verschillende kleuren: van 
knalrood tot spierwit en van diep-
paars tot zachtgroen. Laat je ook 
eens verrassen door mini-Anthuri-
um (20 centimeter hoog) of super-
grote (120 centimeter hoog). De ac-
tie ‘Planten met een hart’ duurt van 
1 tot en met 30 september. Kijk voor 
meer informatie op www.anthuri-
uminfo.com.

Kom meezingen
Caritas start zangseizoen
Aalsmeer - Caritas kijkt het afge-
lopen zangseizoen terug op een af-
wisselend programma. Het hele jaar 
door verleende het koor medewer-
king aan diverse kerkdiensten en 
aan onder andere een benefiet-
concert in Oude Wetering ten bate 
van Stichting Help Kinderen in Ba-
li. In mei waren ze van de partij met 
1200 zangers op het korenfestival 
in Edam. Het laatste optreden was 
eind juni toen Caritas deelnam aan 
de Koorbiënnale, met name het on-
derdeel van de Hofjesconcerten, in 
Haarlem. Hierna volgde voor ieder-
een een welverdiende zomervakan-
tie. Nu deze rustperiode er weer op 
zit begint het alledaagse leven met 

een nieuw zangseizoen en nieuwe 
uitdagingen. Om een avond in een 
andere, gezellige sfeer door te bren-
gen nodigt Interkerkelijk Koor Ca-
ritas u van harte uit om op maan-
dagavond te komen zingen in ge-
bouw De Bron, achter de Lijnbaan-
kerk aan de Lijnbaan. Dit onder de 
enthousiaste leiding van dirigent 
Arie Vooijs. Ongeveer 40 leden van 
het Interkerkelijk koor begroeten 
u graag tussen 20.00 en 22.00 uur. 
Zin gekregen om te zingen? Weet u 
welkom en maak een zangrepetitie 
mee. De start van het nieuwe sei-
zoen is vanaf maandag 31 augustus 
om 20.00 uur. Voor meer informatie: 
www.caritasaalsmeer.nl. Nieuwe cursussen EHBO

Aalsmeer - De meeste ongevallen 
gebeuren in en om het huis. Het kan 
iedereen overkomen, niet alleen bij 
de buren. Ook buitenshuis gaat er 
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op 
het werk, de speelplaats, tijdens het 
sporten. Weet u wat u moet doen 
in zo’n situatie? Een nieuwe cursus 
EHBO start op 22 oktober en wordt 
gegeven op donderdagavond. De 
cursus bestaat uit 9 avonden dit is 
inclusief 1 examen avond. De cur-
sisten wegwijs gemaakt in het her-
kennen van letsels na een onge-
val, maar ook de kenmerken van li-
chamelijke aandoeningen, bijvoor-
beeld hartfalen, beroerte, suiker-
ziekte, worden geleerd. De cursisten 
krijgen een gedegen opleiding in-
clusief reanimatie en het bedienen 
van een Automatische Externe De-
fibrillator (AED). Er wordt gewerkt 
met een LOTUS (landelijke organi-
satie tot uitbeelding van slachtof-

fers). De cursus wordt in december 
afgesloten met een examen. Voor 
de kerst kan het EHBO-diploma be-
haald worden.
Ook dit jaar is er weer de cursus Eer-
ste Hulp Aan Kinderen. Deze cur-
sus bestaat uit 4 avonden en start 
op donderdag 17 september. In de-
ze cursus wordt aandacht besteed 
aan de verschillende ontwikkelings-
stadia van zuigelingen en kinderen, 
hun omgeving en welke maatrege-
len genomen kunnen worden om de 
veiligheid te vergroten. Ook komen 
een aantal kinderziekten aanbod en 
hoe dan te handelen. Tevens start 
de EHBO groep Aalsmeer weer di-
verse cursussen reanimatie/AED. 
De eerste is op 7 oktober en duurt 
2 avonden. Belangstelling gewekt? 
Ga dan naar www.ehboaalsmeer.nl 
en download het inschrijfformulier 
of neem contact op met Gerie Veel-
enturf via 06-49227905

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Na de zomervakan-
tie gaat op woensdag 2 septem-
ber de Oost-Inn weer van start in 
de ontmoetingsruimte van de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Op de eerste ochtend is er van 
9.30 tot 11.30 uur gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het ge-
not van koffie en/of thee. Weer ge-
zellig even bijpraten of gewoon een 
keer komen kijken. Iedere belang-
stellende is hartelijk welkom! Voor 
inlichtingen: 0297-325636 of 0297-
345413 of kijk op de website oos-
terkerk-aalsmeer.nl.

Nog plaats op 
Rode Kruis boot

Aalsmeer - Het is nog mogelijk om 
aan te melden voor de boottocht 
van het Rode Kruis op maandag 14 
september. Er zijn al heel wat aan-
meldingen binnen gekomen, maar 
er is nog plaats voor 12 tot 14 perso-
nen. Opgegeven kan tot vrijdag 28 
augustus. De boottocht gaat dit jaar 
over de Ringvaart richting Leiden 
en omgeving en de gasten kunnen 
weer genieten van het uitzicht van 
af de boot, maar ook van de koffie of 
thee met gebak en de lunch die ge-
serveerd wordt aan boord. De kos-
ten voor deze dag varen inclusief de 
drankjes en de lunch komen op 45 
euro per persoon. Aanmelden kan 
bij Ineke Hoogeveen via 328613 of 
Marie Kluinhaar via 342228.

Zing mee met de ACOV
Aalsmeer - De zomervakantie is 
weer zo goed als voorbij. Aan de 
ene kant jammer, aan de andere 
kant ook fijn dat het verenigings-
leven weer wat op gang komt. De 
koorrepetities van ACOV gaan deze 
week weer van start. Na het laatste 
concert in maart zijn de leden be-
gonnen met het repeteren van de 
Petite Messe Solennelle van Rossi-
ni. Op zondagmiddag 15 november 
hoopt het koor dit prachtige werk uit 
te voeren.
Omdat de leden van de Oratorium-
vereniging het altijd heel leuk vin-
den om hun enthousiasme met an-

dere zangers te delen wordt ook de-
ze keer het koor weer opengesteld 
voor gastzangers. Van gastzangers 
verwacht de ACOV dat ze het stuk 
kennen en/of zoveel mogelijk re-
petities tot aan het concert aanwe-
zig zijn. De extra repetitiedagen (op 
5 september en in november) zijn 
min of meer een must. Wil je mee-
zingen? Geef je dan snel op of kom 
een kijkje nemen op de eerste re-
petitiedag op zaterdag 5 september. 
Uiteraard zijn ook nieuwe leden van 
harte welkom. Opgeven kan via de 
website: www.acov.nl of bel voorzit-
ter Annet de Jong via 06-20644802.

Film met inhoud 
bij Zin-Inn

Aalsmeer - Lekker een avondje 
naar een film met inhoud? Kom dan 
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
heeft op dinsdag 1 september weer 
een filmavond. De Zin-Inn toont een 
aantal keer per jaar filmhuisfilms, 
die de mogelijkheid bieden tot dis-
cussie achteraf. Voor informatie over 
de titel of inhoud van de film en de 
filmagenda kan een mail gestuurd 
worden naar filminn@dgaalsmeer.
nl. De vrijwillige bijdrage is 5 euro 
inclusief koffie of thee. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur, aanvang van 
de film is 20.00 uur. 

ga uit Westbroek en 18.30u. ds. 
J.C. Wessels uit Veenendaal, gez. 
dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. in Kloosterhof eucha-
ristieviering met L. Seeboldt. Zon-
dag 9.30u. in Karmelkerk eucha-
ristievering met H. Rivas Franco 
m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 

dienst met pastor Jacob Spaans. 
Orgel: Bart Sonnenschein.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Tijdelijk dienst in dorpshuis De 

Reede, Schouwstraat. Zondag 
10u. dienst met ds. J. Vrijhof.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zon-

dag 9.30u. viering met m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteun-

punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
September t/m april.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw He-

liomare, Zwarteweg 98, 20u. Sep-
tember tot en met mei.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 

Zondag dienst om 10u. met dhr. 
Rob Kool. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 

dienst om 10u. Spreker Jaap Die-
leman. Babyoppas en kinderwerk 
aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. en 18.30u. met 
ds. J.C. Wessels. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Kinkole. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. dienst met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Almere. Or-
ganist W. Spaargaren. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. dienst met 
ds. Th. Wegman uit Den Haag. Or-
ganist C. Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. J.F. Ezin-

Zondag 
30 augustus 

Dierenbescherming zoekt collectanten
Aalsmeer - De voorbereidingen 
voor de collecte van de Dierenbe-
scherming van 4 tot en met 10 ok-
tober zijn in volle gang. 
Collecte coördinator Yvette Koehler 
heeft echter meer hulp nodig om 
in alle wijken in de gemeente huis 
aan huis te kunnen gaan collecte-
ren. Zowel in Aalsmeer, onder an-
dere Aalsmeerderweg, Oostein-

derweg en Machineweg, als in Ku-
delstaart zijn dringend collectan-
ten nodig. Langs de deuren kost 
slechts een paar uurtjes van uw/
jouw tijd. Het werk van de Dieren-
bescherming in Aalsmeer en de re-
gio steunen? Geef op als collec-
tant. Voor informatie of aanmel-
ding kan gemaild worden naar:  
collecteDBAalsmeer@gmail.com. 

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 sep-
tember houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop 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 
aan zieke mensen of om een gesprek 
van mens tot mens te hebben. Kom 
ook en neem gerust iemand mee.









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

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

COLLECTES

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

TER INZAGE

t/m 27-08-15 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. “Horeca-
voorziening Kudelstaartseweg 295-297’ (met 
de bijbehorende stukken)

t/m 03-09-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine) 
en 2B (blokhut) m.b.t. het brandveilig gebruik 
t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.

t/m 17-09-15 Verleende omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Uiterweg 1985.” 
en “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, Uiterweg 
214 met de bijbehorende stukken, waaronder 
de ruimtelijke onderbouwing,

t/m 17-09-15 Verleende omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Spoorlaan”, Ven-
kelhof, met de bijbehorende stukken, waaron-
der de ruimtelijke onderbouwing

t/m 24-09-15 Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbeho-
rende stukken ‘1e Wijziging bestemmingsplan 
Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 10, 
Japan-laan/Thailandlaan’ 

Officiële Mededelingen
27 augustus 2015

ZONDAG 6 SEPTEMBER: 
RIDE FOR THE ROSES IN AALSMEER

Op zondag 6 september 2015 vindt de 18e editie van de Ride 
for the Roses plaats. Bij dit bijzondere wielerevenement stap-
pen jong en oud, getraind en ongetraind, op de fiets om zo-
veel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 
Deelnemers kunnen kiezen uit toertochten van 25 en 50 kilo-
meter of de cycletour van 100 kilometer. 

Schrijf je in! 
Ben je nog niet ingeschreven voor dit bijzondere fietsevene-
ment? Regel dat dan nog snel op de website www.rideforthe-
roses.nl.

Verkeershinder 
De 100 km tour wordt in een peloton gefietst en komt na de 
start en bij de finish door Aalsmeer. Het peloton rijdt over een 
afgezet parcours. Dat betekent dat een aantal wegen op 6 sep-
tember voor alle verkeer en het openbaar vervoer is afgesloten 
op het moment dat het peloton nadert en langskomt (naar 
verwachting ongeveer driekwartier). Omleidingen worden aan-
gegeven met gele borden. Verder zijn er verkeersregelaars om 
het verkeer om te leiden. Als het peloton voorbij is, worden 
de wegen zo snel mogelijk weer opengesteld voor het verkeer. 
Hulpdiensten hebben wel toegang tot de afgezette gebieden. 
Let op: als u uw wijk in of uit wilt, kunt u dat het beste doen 
voor of na de wegafsluitingen!

Route 100 km 

 Start FloraHolland Aalsmeer Wegafsluitingen(*)

Legmeerdijk (N231)  9.45-10.30 uur
Burgemeester Kasteleinweg (N196) 9.45-10.30 uur
Aalsmeerderdijk 9.45 -10.30 uur 

 Terugkomst in Aalsmeer  Wegafsluitingen

N196 vanuit Uithoorn 13.00-13.45 uur 
Legmeerdijk/Bachlaan 13.00-13.45 uur
Kudelstaartseweg 13.15-14.15 uur
Stommeerweg/Van Cleefkade 13.15-14.15 uur 
Oosteindeweg/Machineweg 13.30-14.30 uur
Hornweg 13.30-14.30 uur
Zwarteweg/Lakenblekerstraat 13.30-14.30 uur
Legmeerdijk/Flora Holland 13.30-14.30 uur

(*) tijden zijn onder voorbehoud. 

Meer informatie over wegafsluitingen vindt u op de website 
van de gemeente: www.aalsmeer.nl/wegafsluitingRide. Meer 
informatie over de busverbindingen op: www.connexxion.nl  
Meer informatie over de Ride for the Roses op: www.ride-
fortheroses.nl

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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Distelvlinderstraat 26 (Z-2015/045934), het plaatsen van 

een kast in de tuin en een erfafscheiding (ontvangen 21 
augustus 2015);

- Kudelstaartseweg 166 (Z-2015/045929), het plaatsen van 
2 dakkapellen aan de voorzijde (ontvangen 21 augustus 
2015);

- Lisdoddestraat 35 (Z-2015/045933), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde (21 augustus 2015);

- Witteweg 364 (Z-2015/045257), het afwijken van een be-
stemmingsplan t.b.v. het opstarten bedrijf voor bereiden 
lunch en bezorgen bij bedrijven (ontvangen 18 augustus 
2015);

- Wilgenlaan 16 (Z-2015/046507), het vervangen van de 
dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 25 augustus 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Baccarastraat 15 (Z-2015/046355), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (ontvangen 24 augustus 
2015);

- Jac.P. Thijsselaan 10 (Z-2015/046400), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen (ontvangen 24 augustus 
2015)

- Oosteinderweg 247C (Z-2015/046500), het slopen van een 
deel van het gebouw (ontvangen 24 augustus 2015);

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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening Ge-
meente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

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

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

- Witteweg 364 (Z-2015/045292), het opstarten van een 
bedrijf voor het bereiden van een lunch en het bezorgen 
bij bedrijven (Activiteitenbesluit) (ontvangen 17 augustus 
2015);

- Zwarteweg 77A (Z-2015/046399), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (ontvangen 24 augustus 2015).

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Dorpsstraat 24 A (Z-2015/039847), het plaatsen van een 

dakkapel op de linker- en rechterzijgevel (verzonden 18 
augustus 2015);

- Eiland in Oosteinderpoel (Z-2015/026704), het saneren 
van Oosteinderpoel (verzonden 14 augustus 2015);

- Jan Lunenburg Oever 8,9 en 13 (Z-2015/027325), het 
bouwen van drie woningen (verzonden 21 augustus 2015):

- Ophelialaan 94 (z-2015/041119), Het vestigen van een af-
haal- en bezorgservice van pizza’s, het aanleggen van een 
alarminstallatie en het aanbrengen van reclame in de vorm 
van doosletters en logo (verzonden 19 augustus 2015);

- Zwarteweg 11 (Z-2015/031361), het vergroten en veran-
deren van de woning (verzonden 18 augustus 2015);

- Jan Lunenburg Oever 8,9 en 13 (Z-2015/027325), het 
bouwen van drie woningen (verzonden 21 augustus 2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 503 (Z-2015/045272), het verwijderen 

van asbesthoudende golfplaten van dakstal (verzonden 19 
augsutsus 2015).

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Mijnsherenweg 32A (Z-2015/041829), het plaatsen van 

een brandstoftank (Activiteitenbesluit) (verzonden 13 au-
gustus 2015).

Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie 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 Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2015/045642), Start carnavals-

seizoen/ prinswisseling op 14 november 2015 (ontvangen 
18 augustus 2015).

- Kudelstaartseweg 239 (Z-2015/045644), Kienavond Feest 
commissie Kudelstaart i.h.k.v. 777 jaar Kudelstaart (ont-
vangen 18 augustus 2015).

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Aalsmeer en overige gemeenten (Z-2015/033387), Ride 

For The Roses op 6 september 2015 (verleend 12 augustus 
2015).

- Wijksteunpunt/ Ad Verschuerenplein (Z-2015/039286), 
Jaarlijkse BBQ voor bewoners op 28 augustus 2015 (ver-
leend 20 augustus 2015).

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Gertjan van der Hoeven, clown Hokipoki en kinderburgemeester Vince Boom 
openen de speeltuin aan de Kamerlingh Onnesweg in Kudelstaart.

Kinderburgemeester Vince 
opent natuurspeeltuin
Kudelstaart - Onder leiding van 
clown Hokypoky hebben afgelopen 
donderdag 20 augustus wethouder 
Gertjan van der Hoeven en kinder-
burgemeester Vince Boom samen 
met buurtkinderen en de kinderen 
van BSO Kudelstein/Snoopy de na-
tuurspeeltuin aan de Kamerlingh 
Onnesweg geopend. Nadat Hoky-
poky met enige moeite een goed 
lint en een goede schaar tevoor-
schijn had ‘getoverd’ kon kinderbur-
gemeester Vince echt het lint door-
knippen voor de officiële opening. 
Meteen daarna namen alle kinde-
ren onder luid gejoel bezit van de 
speeltuin. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven: “Buiten spelen is be-
langrijk voor kinderen want spelen 
is bewegen, ontmoeten, ontdekken 
en grenzen verleggen. In de natuur-
speeltuin staan vooral zogenaamde 
speelaanleidingen; kinderen hebben 
genoeg fantasie om daar naar har-

tenlust mee te spelen. Van de kin-
deren en omwonenden heb ik be-
grepen dat de natuurspeeltuin een 
schot in de roos en elke dag door 
heel veel kinderen wordt gebruikt.” 
Kinderburgemeester Vince Boom: 
“Ik ben erg blij met de natuurspeel-
tuinen in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Ik vind spelen erg belangrijk, want 
als kinderen niet spelen worden ze 
meestal boos en vinden ze het niet 
leuk. Met je vrienden spelen is ge-
zellig. Door te spelen en leuke din-
gen met elkaar te doen word je van-
zelf vrolijk.”

Speelvoorzieningen
Er zijn drie natuurspeeltuinen ge-
realiseerd in Aalsmeer; één in 
Aalsmeer-Oost in de Bernhard-
straat, één op het Stokkeland en de 
derde dus aan de Kamerlingh On-
nesweg. Natuurspeeltuinen zijn een 
nieuw fenomeen voor de gemeente 

Hoge boetes voor wegslepen 
auto’s tijdens de Feestweek
Aalsmeer - De feestweek komt er 
weer aan. Op het Praamplein gaat 
de feesttent opgebouwd worden. 
Hiervoor worden eerst het meubi-
lair en lampen verwijderd. Wie van-
af 2 september om 17.00 uur zijn au-
to parkeert op Praamplein of tijdens 
de komende feestweek van 6 tot en 
met 12 september op een niet daar-
voor bedoelde plek, riskeert daar-
mee een boete die tot in de honder-
den euro’s kan lopen. 
De gemeente kan weggesleepte au-
to’s niet op onbewaakte plekken in 
of nabij de gemeente plaatsen. Zou 
er dan schade aan de auto’s ont-
staan, dan is de gemeente immers 
verantwoordelijk. Dus worden de tij-
dens de feestweek weggesleepte 
voertuigen naar een verzamelterrein 
in Amsterdam gebracht. De kosten 
voor het wegslepen en bewaken van 
de auto’s kan in de honderden eu-
ro’s lopen. 

Markt op Raadhuisplein
In verband met de feestweek is de 
weekmarkt op dinsdag 8 september 
weer even terug op haar ‘oude stek-
kie’ op het Raadhuisplein.

en ze zijn gerealiseerd in het kader 
van het uitvoeringsplan Speelvoor-
zieningen. Over het uitvoeringsplan 
is overlegd met wijkoverleggen, 
buurtbewoners en kinderen. Daar-
bij is besproken waar de speeltui-
nen moeten komen en hoe ze er-

uit moeten zien. Speeltuinen moe-
ten uiteraard aansluiten bij de leef-
tijdsopbouw en wensen van kinde-
ren in de buurt. Daarom zijn maar 
liefst 54 speelplaatsen opnieuw in-
gericht voor een andere leeftijdsca-
tegorie.
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Muziek
Zaterdag 29 augustus:
* Goud van Oud met muziek uit de 
jaren tachtig op vier locaties in het 
Centrum vanaf 21u. met o.a. dj Kees 
Markman en band Wild.
Zondag 30 augustus:
* Tribute to Peter Green’s Fleetwood 
Mac in The Shack, Schipholdijk 253 
in Oude Meer vanaf 16u.

Films
Tot en met 30 augustus:
* Ted 2, Minions, Spangas in actie, 
Big Hero 6, Bibi & Tina, De Vijf en de 
Piratenschat, Meester Kees op de 
Planken, Wiplala en Michiel de Ruy-
ter (12jr). Voor volwassenen: Mis-
sion Impossible - Rogue Nation in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Dinsdag 1 september:
* Film met inhoud bij Zin-Inn van 
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 
vanaf 20u.
Woensdag 2 september:
* Film ‘Wild’ in ‘t Baken, ingang 
Sportlaan 86, vanaf 20u.

Exposities
Zaterdag 29 augustus
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. Tevens koffer-
bakverkoop modelbouwers.
29 en 30 augustus:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
vanaf 12u.
* Grootste bloemenkleurplaat te 
zien in etalage winkel naast Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat. 
Tot en met eind augustus:
* Fotoexpositie van echtpaar Mat en 
Bergit in gemeentehuis. Ook foto’s 
winnaars Aalsmeer Photo.
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 27 augustus:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-

delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
Tot en met 28 augustus:
* Lenie v/d Meer Zwem4daagse in 
De Waterlelie, Dreef. Tot en met vrij-
dag banen zwemmen
Vrijdag 28 augustus:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 29 augustus:
* Sportpassie Aalsmeer, open dag 
bij 18 verenigingen in de Bloemhof, 
Proosdijhal, gymzaal Baccarastraat, 
zwembad De Waterlelie en Surfei-
land. Van 10 tot 15u.
* Historische Dorpswandeling in 
Centrum. Start 11u bij Boekhuis in 
Zijdstraat 12.
Zondag 30 augustus:
* Watertoren aan Westeinderplas-
sen, Kudelstaartseweg open 13-17u.
* Open lunchtafel van 13 tot 15u. 
Aanmelden: www.fedeli.nl 
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein vanaf 15u.
* Hondenplons in zwembad De Wa-
terlelie, Dreef van 17.30 tot 18.30u.
Dinsdag 1 september:
* Fietstocht Anbo en Pcob naar 
Groene Hart. Vertrek 13.30u. bij Pa-
rochiehuis, Gerberastraat.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 2 september:
* Koffie in de Spil, zijstraat Bilder-
dammerweg vanaf 10u.
* Inloop in Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan, 9.30-11.30u.
* Babbelkoffie van 10 tot 12u. Aan-
melden: www.fedeli.nl
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 3 september:
* Fietstocht OVAK richting Amstel-
veen. Vertrek 13.30u. bij zwembad 
aan de Dreef.
* Sjoelen bij BV Oostend in het Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 4 september:
* Koffie met spelletjes in het Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 10u.
Zaterdag 5 september:
* Braderie in Zijdstraat, Dorpsstraat 
en Schoolstraat van 9 tot 17u.
* Open dag Van Berkel huur- en 
koopwoningen in Centrum, 10-15u.
* Vuur en licht op het water met en-
tertainment vanaf 20u., vuurwerk 
(23u.) en verlichte botenshow rond 
de watertoren.

Vergaderingen
Donderdag 27 augustus:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u.
Woensdag 2 september:
* Bewonersavond over concept 
startnotitie woningbouw in Polder-
zoom in gemeentehuis, 20-21.30u.

Dagelijks late middag film
Boskampi’s en De Ontsnapping 
in kleine zaal Crown Cinema
Aalsmeer - In de kleine, knusse 
filmzaal van Crown Cinema kan dit 
weekend genoten worden van de 
kinderfilm ‘De Boskampi’s’. Rik Bos-
kamp, zoon van een sullige boek-
houder, wil maar één ding: niet 
meer gepest worden. Geïnspireerd 
door een maffiafilm verzint hij een 
list. Hij zorgt ervoor dat ze verhuizen 
en dat zijn vader in het nieuwe dorp 
wordt aangezien voor de levensge-
vaarlijke maffiabaas Paulo Boskam-
pi. Het plan werkt! Rikkie Boskampi 
wordt niet meer gepest, iedereen is 
bang voor Paulo en behandelt hen 
met respect. Totdat er een pestkop 
uit het verleden opduikt. Hoe lang 
kan Rikkie zijn leugen nu nog vol 
houden? Neem plaats op de kus-
sens op zaterdag 29 en zondag 30 
augustus en woensdag 2 september 
vanaf 16.30 uur. Of ga met de fami-
lie genieten van ‘Minions 3D’, ‘Ted 2’, 
‘Big Hero 6’, ‘De Vijf en de Piraten-
schat’, ‘Binnenstebuiten’, ‘Cinderel-
la’, ‘Timbuktu’ en ‘Shaun het schaap’. 
De kleine zaal leent zich ook perfect 
voor volwassenen om ongedwon-

gen te genieten van een leuke film. 
Op zondag 30 augustus bijvoor-
beeld ‘De Ontsnapping’ om 20.00 
uur. Julia (Isa Hoes) heeft een goe-
de baan, woont in een nieuwbouw-
huis en heeft twee kinderen met de 
zorgzame Paul. Maar in de keuken-
la liggen antidepressiva. Ze had zich 
haar leven zo anders voorgesteld 
toen ze jong was. Na een ruzie met 
Paul besluit Julia het roer radicaal 
om te gooien. Ze vertrekt naar de 
Portugese Algarve. Ze maakt nieu-
we vrienden en meet zich een nieuw 
uiterlijk aan, maar gaandeweg ont-
dekt ze dat ontsnappen niet hetzelf-
de is als gelukkig worden. In de gro-
te zaal van de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade draait nog de spannende 
actiefilm ‘Mission Impossible - Ro-
gue Nation’. 
Nieuw is overigens dagelijks een 
lage middag film in de grote zaal. 
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten zijn te re-
serveren via info@crowncinema.nl 
en via 0297-753700 en zijn te koop 
in de sfeervolle biosbar. 

Ontroerend en adembenemend
Film ‘Wild’ in Het Baken
Aalsmeer - Woensdag 2 september 
wordt de film ‘Wild’ vertoond in Het 
Baken. Deze Amerikaanse biografi-
sche film is gebaseerd op het boek: 
‘Wild: From lost to found on the Pa-
cific Crest Trail’ van Cheryl Strayed. 
Na een gestrand huwelijk, heroïne-
gebruik en het overlijden van haar 
moeder neemt Cheryl (Reese Wit-
herspoon) een drastisch besluit om 
haar leven weer op de rit te krijgen. 
Zij gaat zonder ervaring een deel 
van het lange afstandspad ‘Pacific 
Crest Trail’ lopen. 1600 Kilometer, 

een gruwelijk, zware tocht van gek-
te, kracht en genezing, die uiteinde-
lijk haar leven verandert. Een film 
over jezelf verliezen en terugvinden, 
ontroerend, spannend met adembe-
nemende beelden van het natuur-
schoon van de bergachtige gebie-
den aan de Amerikaans Westkust.

Aanvang ‘Wild’ is 20.00 uur met van-
af 19.45 uur inloop met gratis koffie 
of thee. Er wordt een bijdrage van 5 
euro gevraagd voor de rechten van 
vertoning. Ingang: Sportlaan 86.

Zondagmiddag in The Shack
Tribute to Peter Green’s 
Fleetwood Mac
Oude Meer - Twee weken gele-
den nog genoot een stampvolle 
Shack van een Fleetwood Mac Tri-
bute uit de periode mét Stevie Nicks 
en Lindsey Buckingham. Zondag 30 
augustus weer een eerbetoon aan 
dezelfde band, maar dan van vóór 
de komst van bovenstaand duo. An-
dere muzikanten, andere setting, 
andere hits. Dat ook deze tribute 
van een muzikaal zeer hoog niveau 
is, werd al gauw duidelijk toen deze 
band in januari 2014 op het Shack-
podium stond en daar een weerga-
loos goed concert gaf! Ook zondag 
aanstaande zullen de grote hits vóór 
1975 weer voorbijkomen: Albatross, 
Need Your Love So Bad, Black Ma-
gic Woman, Oh Well en vele ande-
ren. Wie kent ze niet, deze fantasti-
sche songs geschreven door zanger, 
gitarist én oprichter van Fleetwood 
Mac, Peter Green die met zijn band 
eind jaren zestig furore maakte. Vier 
van de beste Nederlandse muzikan-
ten brengen de tribute aan deze le-
gendarische band! Gitarist Will Sop-

hie en gitarist en zanger Richard 
van Bergen sloegen de handen in-
een om hun helden te eren met 
een tribute band. Zij worden bijge-
staan door de beste Blues ritme-
sectie van Nederland, bestaande 
uit drummer en Dutch Blues award 
winnaar Jody van Ooijen en bassist 
Roelof Klijn. Tijdens hun show wordt 
bekend, maar ook obscuur, werk 
van Fleetwood Mac ten gehore ge-
bracht. De nadruk ligt hierbij op de 
Bluessongs. Opzwepende gitaar-
duels, soulvolle zang en een mee-
dogenloos groovende ritme-sectie 
staan garant voor een topmiddag 
voor Peter Green’s Fleetwood Mac-
fans en bluesliefhebbers in het al-
gemeen. 
The Shack is zondagmiddag 30 au-
gustus open vanaf 15.00 uur open 
en aanvang van de Tribute to Pe-
ter Green’s Fleetwood Mac is 16.00 
uur! De entree bedraagt 7,50 euro. 
Voor alle info: www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.

Zondag bij Studio’s Aalsmeer
Start Classic Stars Tour
Aalsmeer - In zijn outfit, op zich al 
een kunstwerk, jeans en T shirt vor-
men één groot kleurrijk schilderij, 
was Dion Varossieau er donderdag-
avond om 19.15 uur helemaal klaar 
voor. In de werkplaats achter de 
showroom van Cor Millenaar stond 
het door hem te schilderen ob-
ject: Een Mercedes 200D uit 1966! 
Voor de liefhebbers een droom. Al-
leen het dak en de voorkap waren 
zichtbaar, de overige carrosserie 
was zorgvuldig ingepakt. De muziek 
ging aan en onder de opzwepende 
klanken werden de eerste verfklod-
ders met de handen aangebracht. 
De kleuren mengden zich wonder-
wel, het is en blijft een feest om de-
ze leuke entertainer aan het werk te 
zien. Het aanwezige publiek raakte 
steeds meer in de stemming. Kort-
om het werd een vrolijk schilder-
feestje met een hoog amusements-
gehalte. Dion is een charmeur en 
weet iedereen voor zich in te ne-
men. 

Leuke dag
Het optreden van Dion bij Cor Mil-
lenaar was slechts een opmaat naar 
de grote Classic Stars Tour van aan-
staande zondag 30 augustus. Dan 
staat Aalsmeer opnieuw een leu-
ke dag te wachten. Het is de be-
doeling van Cor Millenaar om sa-
men met een aantal andere bedrij-
ven de krachten te bundelen, waar-
door Aalsmeer een steeds meer ori-
gineler en eigen karakter krijgt. “Er 
gebeurt veel in ons dorp, maar wij 
kunnen door meer samenwerking 
ons nog beter gaan onderscheiden. 
Want wat is nu leuker dan met el-
kaar te genieten van leuke evene-
menten? Niet alleen voor de lief-
hebbers van mooie oude auto’s valt 
er dan wat te beleven.” Een ietwat 
schorre Millenaar noemt de namen 
van de bedrijven: The Beach, Sylt 
Support, Aalsmeer Roest Niet, Stu-
dio’s Aalsmeer en Dion V. Zij zijn 
het die de gemeente steeds meer 
kleur geven. De reeds door deze 
groep georganiseerde evenemen-
ten zijn voor herhaling vatbaar en 
als het aan de enthousiaste onder-
nemers ligt dan blijft het hier zeker 

niet bij. Zondag 30 augustus wordt 
een nieuw seizoen ingeluid met een 
evenement dat nog lang zal heugen.

Vertrek vanaf The Beach 
Vanaf The Beach vertrekken om 
10.00 uur ruim 150 klassieke Merce-
des Benz auto’s voor een prachtige 
route door de regio. En terwijl deze 
auto’s kunnen rekenen op veel be-
kijks onderweg, is Dion op het ter-
rein van Studio’s Aalsmeer druk in 
de weer met schilderen. De toch al 
bijzondere auto zal door zijn creati-
viteit en goed getimed gevoel voor 
theater op deze plek een waar mu-
seumstuk worden. “Weet je wie mijn 
voorgangers zijn? Jeff Koons, Her-
man Brood en Karel Appel!” Nu be-
weerde de laatste dat hij maar wat 
aan rotzooide, daar kan men Di-
on niet van betichten. Hij weet pre-
cies waar hij mee bezig is. “Voor mij 
is het kicken dat ik deze auto mag 
beschilderen, dat kan ik ook al-
leen maar met zoveel leuke mensen 
om mij heen. Een paar jaar gele-
den dacht ik nog acteur te worden, 
mijn rol in de Gooische vrouwen be-
viel mij, maar door de belangstel-
ling voor mijn schilderijen ben ik 
met schilderen verder gegaan.” In-
middels houdt Dion het niet alleen 
bij het schilderen op doek of paneel, 
het beschilderen van een motorblok 
of zelfs een hele auto, maar heeft hij 
van een schoenontwerper de op-
dracht gekregen om zijn exclusieve 
schoenen nog exclusiever te maken. 
Een aantal BN-ers loopt er al vro-
lijk mee weg.

Programma
Het programma van de Classic Stars 
Tour is als volgt: Van 14.30 tot 18.00 
uur kunnen de klassieke auto’s 
op het buitenterrein van Studio’s 
Aalsmeer worden bekeken. DJ Kees 
Markman gaat van zich laten horen, 
Mariëlle Buskemolen geeft met haar 
meiden een dans demonstratie en 
de Mercedes Benz 200D wordt door 
Dion V tot kunstwerk verheven. Toe-
gang is gratis en wie het leuk vindt 
om te blijven barbecueën betaalt 
daar slechts 15 euro voor. 
Janna van Zon

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

NIEUW: TIP:

Gitaarversterkers
'Stagg'

vanaf € 79,-

Drumstokken
'Eva'

set  € 5,-

WOENSDAG 2 SEPTEMBER 
OPEN MIDDAG

VIOOLLES
VANAF 14.00 UUR

AANBIEDING:

4/4 Viool 'Leonardo'
(met koff er en stok)

 € 169,-

AGENDA

Gevarieerde jazz in Bacchus 
Aalsmeer - In het nieuwe seizoen 
presenteert de stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer weer een gevari-
eerd aanbod aan jazzconcerten in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat. Als eerste is op zaterdag 
12 oktober het podium voor Chris-
tian Pabst, een pianist en compo-
nist uit het Duitse Saarland. Chris-
tian doceert muziektheorie en har-
monie aan het conservatorium van 
Amsterdam. Hij won belangrijke 
jazzprijzen, componeerde filmmu-
ziek en bereisde de hele wereld met 

zijn hechte trio, verder bestaande 
uit bassist David Andres en drum-
mer Erik Kooger. Als gast komt de 
Uruguayaanse gitarist Daniel de 
Moraes naar Bacchus, die het op-
treden zeker een Latin tintje zal ge-
ven. Op zaterdag 14 november gaat 
de spots in het culturele café aan 
voor The Fabulous Jets en zater-
dag 12 december kan genoten wor-
den van Marnix Busstra en zijn Old 
School Band. Alle concerten in Bac-
chus beginnen om 21.30 uur, zaal 
open vanaf 21.00 uur. Entree uw gift.

In Huiskamermuseum 5 september
Aanschuiftafel met Annelien
Aalsmeer - Zaterdag 5 septem-
ber komt in het Huiskamermuseum 
bij de aanschuiftafel beeldhouwster 
Annelien Dekker vertellen over haar 
beelden. Lichamelijk ongemak velde 
haar jaren en kon zij tot groot ver-
driet het vak niet meer uitoefenen. 
Maar als door een wonder kan An-
nelien haar handen weer gebruiken 
en hoe! Alsof zij aan een inhaalslag 
bezig is, werkt zij zoveel als mogelijk 
is en met een uiterste precisie die 
de beelden een extra dimensie ge-
ven. Haar bronsgieter pleegt over-
werk, want zij wil voor de kunstrou-
te wel weer nieuw werk kunnen to-
nen. En dat lukt haar! Hoe dat al-
lemaal in zijn werk is gegaan, ver-
telt zij van 16.00 tot 18.00 uur in 
het Huiskamermuseum aan de Van 
Cleeffkade 12a, naast makelaars-
kantoor. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. 

Kunstroute
Ook zal Annelien een aantal kleinere 
voorbeelden meenemen. Dit alvast 
als opwarmertje in aanloop naar het 
derde weekend van september als 
de Kunstroute weer plaatsvindt. Tij-
dens de Kunstroute zijn de beelden 
van Annelien te zien in het Tuinhuis 
bij de Historische Tuin. Voor ieder-
een een win-win situatie, want zo-
wel Het Tuinhuis als Annelien ver-
heugen zich op de komende pre-
sentatie. 
Haar bloemenbeelden voegen zich 
organisch in deze fantastische om-
geving. De kracht en de schoon-

heid die zij in haar bloemen weet 
weer te geven lukt haar ook zeker 
in haar andere werk: De danseres-
sen. De uitgebeelde gratie en soe-
pelheid is van een plasticiteit die 
vakmanschap uitstraalt. Zoals het 
een balletdanseres betaamt toont zij 
zich bevallig van alle kanten, alles 
is even fraai afgewerkt. De bronzen 
bloemen lijken zich uit te strekken 
naar de zon om zich te laten koes-
teren door de warmte. De spanning 
die daarbij is opgebouwd maken de 
beelden van Annelien tot een kijk-
feest. 
Janna van Zon

Aalsmeer - Een gevarieerd pro-
gramma biedt het Crown Theater 
in het nieuwe (jubileum)seizoen. 
Zo komt Jandino Asporaat op don-
derdag 5 november naar Aalsmeer. 
Hij gaat spetteren, overdonderen en 
vooral de bezoekers laten genieten 
van een ongedwongen avondje uit. 
De voorstelling begint om 20.00 uur 
en wie nu kaarten besteld, betaalt 
nog de jubileumprijs van 21,25 euro 
per kaartje. Reguliere prijs is 25 eu-
ro. Ook een aanrader: ‘Opvliegers’. 
Een sexy, swingende en herkenba-
re komedie voor alle vrouwen die de 
overgang al achter de rug hebben, 
er tegenaan hikken of er juist mid-
den in zitten. Te zien op donderdag 
11 februari vanaf 20.00 uur in het 
Crown Theater. De reguliere prijs 
per kaartje is 28 euro, maar voor de 
snelle beslissers geldt het jubileum-

tarief van 23,80 euro per kaart. La-
chen wordt het vast en zeker met 
‘Chakra’s & Chardonnay’ op woens-
dag 13 april vanaf 20.00 uur in het 
eigen Aalsmeerse theater. Chakra’s 
& Chardonnay is een nieuwe hilari-
sche toneelkomedie over yoga, su-
per foods en menselijke tekortko-
mingen. Maak gebruik van de ju-
bileumactie: Een kaartje voor 22,10 
euro in plaats van de reguliere prijs 
van 26 euro. Nog een tip: ‘Caberet-
teketet’. Gevarieerd, snel en voor-
al heel veel gelach om divers caba-
rettalent op vrijdag 11 maart vanaf 
20.00 uur in het Crown Theater. Via 
de jubileumactie (snel kaarten be-
stellen) is de toegang 16,60 euro. 
De reguliere prijs is 19,50 euro. Kijk 
voor het volledige programma en 
het reserveren van kaarten op www.
crowntheateraalsmeer.nl. 

Veel komedie in nieuwe 
seizoen Crown Theater

Feestweek van 6 t/m 12 september
Een tintje Aalsmeer met 
Xander, Jan en OG3NE
Aalsmeer - Dit jaar op donder-
dag 10 september een mix van 
Aalsmeers en niet Aalsmeers ta-
lent tijdens de Feestweek. ‘Een tint-
je Aalsmeer’ in de feesttent op het 
Praamplein met optredens van Xan-
der de Buisonjé, OG3NE, Jan Leli-
veld en Ruben Thurnim. De avond 
wordt ook dit jaar weer gepresen-
teerd door DJ Kees Markman. Xan-
der de Buisonjé brengt zijn grootste 
hits in de feesttent in Aalsmeer.
OG3NE zijn de zussen Lisa (20), 
Amy (19) en Shelley (19) en zij won-
nen het vijfde seizoen van The Voi-
ce of Holland. OG3NE is voorne-
mens het dak eraf te blazen tijdens 
de Feestweek. Natuurlijk mag de 
Aalsmeerse zanger Jan Leliveld niet 
ontbreken. Ruben Thurnim scoor-
de als leadzanger van The Sunclub 
meerdere Top 40 hits. Hij vloog de 
hele wereld over, maar donderdag-
avond speelt hij een thuiswedstrijd 
in Aalsmeer. Vrijdag 11 september 

presenteert de organisatie van de 
Feestweek een After Summer Par-
ty met optredens van Nielson met 
band, André Hazes Jr., The Originals 
Band en DJ Dolphin. En de Feest-
week wordt zaterdag 12 september 
afgesloten met een jaren negentig 
party. Niets is te gek met ‘Aalsmeer 
Loves the nineties’. Een absolute 
topavond met optredens van DJ Je-
roen Nieuwenhuize, De Party Ani-
mals, Happy Hardkoor met Carolien 
Borgers en Ocker Gevaerts, Mental 
Theo en Alice DJ.
Zowel donderdag als vrijdag en za-
terdag gaat de tent open om 20.30 
uur. De feestavonden zijn van 20.45 
tot 01.00 uur. Kaarten kosten in de 
voorverkoop voor de donderdag en 
vrijdag 17,50 euro. Aan de zaal (in-
dien nog beschikbaar) 22,50 euro. 
Zaterdagavond is de entree 15 eu-
ro en aan de zaal 20 euro. Kijk voor 
meer informatie en het aanschaffen 
van kaarten op www.feestweek.nl.
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Kunstroute Aalsmeer op 19 en 20 september

Het kiezenkommetje van Carla
Aalsmeer - In aanloop naar de 
Kunstroute van zaterdag 19 en 
zondag 20 september besteedt de 
Nieuwe Meerbode de komende we-
ken aandacht aan deelnemende 
kunstenaars. Dit keer wordt kera-
miste Carla Huson in de schijnwer-
pers gezet. Op het idyllische Stok-
kenland staat het donkergroen ge-
verfde keramiek atelier van Carla 
Huson. Binnen zijn de laatste stuip-
trekkingen van de verbouwing nog 
zichtbaar. “Het wordt nog even hard 
aanpoten, maar alles is klaar voor 
de kunstroute”, verzekert Carla. Sa-
men met partner Peter is het afgelo-
pen jaar de metamorfose van bouw-
val tot droomplek gerealiseerd. De 
ruimte ademt creativiteit uit. 

Tastbare herinnering
Prachtig hoe dingen samen kunnen 
vallen en dan leiden tot een bijzon-
der project. De troost die Carla na-
bestaanden biedt met haar zelf uit-
gedokterde procedé is te mooi voor 
woorden. Zo is het ontstaan: “Mijn 
moeder ging regelmatig bij een 
echtpaar op bezoek, na het overlij-
den van de vrouw bleef mijn moeder 
de man bezoeken. Op de salontafel 

stond pontificaal de lelijke urn met 
de as van zijn vrouw. Mijn moeder 
vond dat zo akelig om te zien. De 
in Zeeland wonende dochter van de 
man vroeg veelvuldig: ‘kom nu eens 
lekker bij mij logeren’. Maar stee-
vast was het antwoord. ‘Ik kan ma-
ma niet alleen laten’. Naar aanlei-
ding van dit verhaal heb ik het vol-
gende bedacht. Waarom ga ik geen 
troost steentjes maken, die een na-
bestaande altijd met zich mee kan 
dragen? Ik maakte al glazuur van 
de as uit de houtkachel en waar-
om zou ik dat ook niet kunnen doen 
van de as van overledenen? Het is 
mij gelukt om een prettig aanvoe-
lend object te maken. De belang-
stelling voor mijn ontwerpen wordt 
steeds groter en het voelt voor mij 
zo goed dat ik letterlijk en figuur-
lijk een steentje kan bijdragen bij de 
rouwverwerking.” 
Andere veel gevraagde en gegla-
zuurde ontwerpen zijn olielamp-
jes, vogeltjes, vlinders. Soms komen 
mensen naar het atelier om zelf iets 
te ontwerpen. Uitvaartmaatschap-
pij Yarden organiseert om de twee 
jaar een afscheidsprijs waar ieder 
met een innovatief idee wat betreft 

rouwverwerking, graven of asbe-
stemming via internet aan mee kan 
doen. Er is een publieksprijs en een 
juryprijs. Dit jaar zal Carla ook haar 
ideeën insturen. “Ik vind het span-
nend om er aan mee te doen, maar 
verwacht er wel wat van.” 
Op internet is ook de discussie te 
volgen op een ander door de kera-
miste gemaakt object: Het kiezen-
kommetje! De commentaren zijn hi-

larisch, maar de tandartsen vinden 
het allemaal geweldig. Het kiezen-
kommetje bestaat uit een rond bak-
je waarvan de bovenrand is versierd 
met kiezen. “Het is heel arbeidsin-
tensief om te maken, maar ik ben 
het nog lang niet zat.” Bezoek het 
Stokkeneiland tijdens de Kunst-
route, Carla is een spontane gast-
vrouw en datgene wat zij maakt, zo-
als de priktafeltjes voor in het gras, 
de presse-papiers met de Keltische 
knoop en de zebra’s, zijn te leuk 
om er niet iets van aan te schaffen. 
Daarnaast zijn er nog de zelf ge-
maakte jams en chutneys.

Janna van Zon 

Sjoelen in Rustoord anno 1984.

Nog kaarten voor middagvoorstelling

Bejaardenhuizen in beeld 
op Nostalisch Filmfestival
Aalsmeer - Woonde (één van) uw 
ouders in 1984 in Rustoord, Serin-
genpark of ’t Kloosterhof? Grote 
kans dat ze in beeld komen op het 
Nostalgisch Festival, dat op dins-
dag 8 september in de feesttent op 
het Praamplein wordt gehouden. In 
deze ruim dertig jaar oude film, ge-
maakt door Daan Offerman en Jaap 
Tromp, worden de meeste bewo-
ners op vaak ontroerende wijze ge-
portretteerd. De bewoners van de 
drie toenmalige bejaardenhuizen in 
Aalsmeer zijn gefilmd ’s morgens tij-
dens het koffie uurtje. Maar ook als 
ze bezig zijn met een potje sjoe-
len, scrabble of domino. De vrou-
wen in Rustoord hebben het voor-
al druk met breien en haken. Op-
vallend is dat in ’t Kloosterhof veel 
meer mannen woonden dat in Rust-
oord en Seringenpark. Wat ze in al-
le drie bejaardenhuizen met elkaar 
gemeen hadden, was het roken van 
dikke sigaren. Dat de leeftijdsgrens 
van de bewoners van de bejaarden-
huizen in 1984 nog erg laag lag, is 
duidelijk van hun gezichten af te le-
zen. Zeventigers waren toen beslist 
geen uitzondering. In de film komen 
‘bejaarden’ in beeld, die nog maar 
net 65 waren toen ze al een kamer 
in het rusthuis betrokken. Sommi-
gen van hen hebben er zelfs hun 
25-jarig bewonersjubileum gevierd. 
In de film ook beelden van wethou-
der Ad Verschueren, die mevrouw 
Maarse-Mur in Seringenpark komt 
feliciteren met haar honderdste ver-
jaardag. En van mevrouw ’t Veld in ’t 
Kloosterhof, die vol trots haar pop-
penverzameling aan medebewoners 
laat zien. Ook het personeel komt in 
de film in beeld, meestal koffie in-
schenkend of met elkaar een siga-
retje rokend. ‘Oud’ Aalsmeer anno 
1984, is een uniek tijdsdocument. 
Dick Piet, die het programma van 
het Nostalgisch Filmfestival heeft 
samengesteld en op 8 september 
’s middags en ’s avonds zal presen-
teren, heeft zoveel mogelijk namen 
van de bewoners weten te achter-
halen om de herkenbaarheid van 
de filmbeelden te vergroten. De film 
over de drie vroegere bejaardenhui-
zen is één van de jongste films die 
op het Nostalgisch Filmfestival wor-
den vertoond. De oudste films da-
teren uit de jaren twintig en dertig, 
met schitterende beelden van on-

der meer kwekerijen, de beide bloe-
menveilingen, wegenaanleg in de 
Stommeer, Fanfarecorps Uiterweg, 
bezoek van prins Bernhard aan de 
CAV en Maarse & Kroon. 
Voorts staan films op het program-
ma uit de jaren veertig. Onder meer 
van een schoolreisje van Amster-
damse kinderen per trein naar 
Aalsmeer, die hier in de VIBA gin-
gen zwemmen en een kwekerij be-
zochten op de Buurt. Van de bevrij-
dingsfeesten in Aalsmeer-Oost en 
een huwelijkssluiting in 1949 in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat en 
in de Oosterkerk. Uit de jaren vijf-
tig dateren de films van het school-
voetbaltoernooi op het VVA-terrein 
aan de Sportlaan en een VARA-do-
cumentaire over de CAV aan de Van 
Cleeffkade, die in 1957 op televisie 
werd uitgezonden. Ook staat op het 
programma een (ingekorte) NCRV-
registratie van het Bloemencorso in 
1983 op het Raadhuisplein. En ‘Ver-
anderend Aalsmeer’ laat vele plek-
jes in Aalsmeer anno 1987 zien, die 
inmiddels allemaal zijn verdwenen 
of veranderd. De nostalgische film-
voorstelling start met een muzikale 
film uit 1983, waarin Klaas Tas het 
door hem geschreven en gecom-
poneerde lied ‘Oud Aalsmeer’ ten 
gehore brengt, aangekondigd door 
Martin Verbeek. Het programma 
wordt afgesloten met de Pramen-
race in de jaren negentig, de eerste 
helft van dit jaarlijkse evenement. 
Opnamen van onder meer de start 
bij de Watertoren en finish aan de 
Van Cleeffkade. 
Er zijn alleen nog entreekaarten 
voor de middagvoorstelling (aan-
vang 14.00 uur) beschikbaar en de-
ze zijn voor 5 euro te koop in het 
Boekhuis in de Zijdstraat. Het mid-
dagprogramma is gelijk aan de 
avondvoorstelling en duurt onge-
veer twee en een half uur. Het Boek-
huis is bij de voorstellingen aanwe-
zig met een stand, waarin een ruim 
assortiment boeken over de lokale 
historie gepresenteerd wordt, waar-
onder alle nog verkrijgbare uitga-
ven van Oud-Aalsmeer. Daarnaast 
ook historische uitgaven over de re-
gio, met name Haarlemmermeer en 
Amstelveen. Ook zijn nostalgische 
cadeauboeken verkrijgbaar. Naast 
boeken zijn er ook Aalsmeerse gas-
tendoekjes en wenskaarten. 

Reünie jarig Bindingkoor
Aalsmeer - 2015 Is het jaar dat 
Het Bindingkoor haar 50-jarig be-
staan viert. Op 30 mei hebben de le-
den dit met een fantastisch feeste-
lijk concert mogen vieren met onder 
andere de uitvoering van de ‘Misa 
a Buenos Aires’. Een groot succes 
waar zowel het publiek, waar u mis-
schien onderdeel van uit maakte, als 
het koor enorm van heeft genoten! 
Maar het jubeljaar is nog niet voor-
bij. In de afgelopen 50 jaren zijn ve-
len lid geweest en hebben wellicht 
nog wel goede herinneringen aan 

het koor. Om deze op te halen is het 
idee opgevat om een reünie te orga-
niseren. De koorleden willen onder 
andere oude foto’s kijken en mis-
schien iets zingen. Deze reünie zou 
mogelijk plaats vinden op zondag 4 
oktober van 15.00 tot 17.30 uur in de 
Bindingzaal. De reünie meemaken?
Opgeven kan tot 5 september via 
Bindingkoor@gmail.com of telefo-
nisch bij Annigje Leighton: 0297-
323553. Bij geringe belangstelling 
gaat de reünie misschien niet door 
en dat zou jammer zijn.

Hedendaagse kunst op unieke locatie

Kunstbeurs aan Westeinder
Aalsmeer - Zoekt u een mooi ob-
ject voor in huis, tuin of bedrijf, of 
wilt u gewoon genieten van kunst, 
kom dan naar de vijfde editie van de 
Kunstbeurs aan de Westeinderplas-
sen op 4, 5 en 6 september. De deel-
nemende galeries en kunstenaars 
zijn met zorg geselecteerd en staan 
garant voor een hoge kwaliteit. Alle 
disciplines zijn vertegenwoordigd. 
Schilderijen, bronzen en keramische 
beelden, maar ook glaskunst, foto’s 
en sieraden kunt u in de mooi uit-
gelichte stands bewonderen. In te-
genstelling tot bij vele andere beur-
zen zijn de meeste kunstenaars zelf 
aanwezig. Men koopt direct van de 
makers, die daarbij toelichting kun-
nen geven op hun werk, technie-
ken en inspiratiebronnen. Een aan-
rader voor iedereen die van schoon-
heid en van betaalbare, met vak-
manschap gemaakte, kunst houdt. 
Maak kennis met een breed aan-
bod van hedendaagse kunst op de 
schitterende locatie aan het water 
van galerie Sous-Terre tegenover de 
watertoren.

Win een portret 
Janneke Viegers is een virtuoos 
schilder. Naast haar vrije werk heeft 
zij honderden mensen geportret-
teerd. Met snelle, directe toetsen 
maakt zij in ongeveer twintig minu-
ten een expressief, goed gelijkend 
portret. Wilt u uzelf, een kind of een 
geliefde in olieverf laten vereeuwi-
gen, dan kunt u zich opgeven via 
de nummers 0297-364400 en 0412-
482159 of via inf@kunstbeursaan-
dewesteinderplassen.nl Ook bij bin-
nenkomst op de beurs kunt u zich 
nog aanmelden. De kosten zijn 100 
euro per schilderijtje. U kunt het di-
rect mee naar huis nemen. Tijdens 
de beursdagen wordt aan een aan-
tal bezoekers aangeboden zich gra-
tis door Janneke te laten portrette-
ren. Onder de bezoekers die bij bin-
nenkomst op de beurs hun gege-
vens en e-mailadres achterlaten, 
wordt een kunstcheque van 1000 
euro verloot. Deze cheque kan be-
steed worden bij galerie Sous-Ter-
re, de organisator van de beurs. De 
winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Voor Crash Museum in fort Aalsmeer

Kofferbakverkoop door 
modelbouwers zaterdag
Aalsmeerderbrug - IPMS, dé Plas-
tic Modelbouwclub van Nederland, 
houdt zaterdag 29 augustus de tra-
ditionele zomerbijeenkomst ‘De 
Start’ met kofferbakverkoop van 
plastic modelbouwdozen en model-
len bij het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45. Deze bij-
eenkomst voor IPMS leden is van 
11.00 tot 16.00 uur ook toegankelijk 
voor publiek. 
Voor het Fort bij Aalsmeer zetten 
plastic modelbouwers uit heel Ne-
derland hun kofferbak open voor 
geïnteresseerde clubleden, maar 
ook met niet clubleden wordt infor-
matie uitgewisseld. 
Verkoop voor het fort is voorbehou-
den aan IPMS leden, maar Crash 
’40-’45 heeft eveneens tweede-
handsmodellen in de aanbieding. 
In het museum worden de mooiste 
modellen van de leden tentoonge-
steld. Toegang tot de kofferbakver-

koop vóór het fort is gratis voor be-
zoekers. Toegang tot het Crash Mu-
seum ’40-’45 bedraagt 3,50 euro 
voor volwassenen, kinderen van 6 
tot 12 jaar 1,50 euro. Donateurs van 
de Stichting Crash ’40-’45, de Stich-
ting ARG, veteranen en kinderen tot 
6 jaar hebben gratis toegang. Het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug.

Tijdelijke tentoonstelling
In het Crash Museum ’40-’45 is ook 
nog de tijdelijke tentoonstelling ‘Wie 
wat bewaart die heeft wat te vertel-
len’ te zien waarin tevens opgeno-
men de tentoonstelling over Haar-
lemmermeerse verzetshelden. De-
ze tentoonstelling werd ingericht als 
herinnering aan het uitbreken van 
de oorlog 75 jaar geleden en de vie-
ring van 70 jaar bevrijding. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Win 2 kaarten voor Nationaal Taptoe

Start seizoen voor Show- 
en Jachthoornkorps
Kudelstaart - Na een welverdien-
de vakantie start muziekvereniging 
Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart vrijdag 28 augustus weer 
met een nieuw seizoen. Elke vrijdag-
avond zal er een repetitie plaatsvin-
den en doordeweeks zullen de leer-
lingen weer les krijgen. In het vori-
ge seizoen heeft een aantal kinde-
ren de introductiecursus gevolgd en 
het Jachthoornkorps hoopt hier een 
aantal nieuwe leerlingen aan over te 
houden. 

Bloemen Tour en Play-Inn
Het Show- en Jachthoornkorps 
heeft nog een aantal activiteiten op 
de kalender staan, op 19 septem-
ber is de Aalsmeer Bloemen Tour. 
Dit is een tour waaraan ongeveer 
120 vrachtwagens een route afleg-
gen waarbij mensen met een be-
perking mee mogen rijden. De tour 
wordt afgelegd binnen de gemeen-
te Aalsmeer en het Show- en Jacht-
hoornkorps zal de stoet op verschil-
lende wegen begeleiden. Op 24 ok-
tober zal het korps deelnemen aan 
een Play-Inn, georganiseerd door 
het samenwerkingsverband van 
jachthoornkorpsen, dit jaar vindt het 
plaats in Amsterdam. Verschillende 
jachthoornkorpsen worden samen-
gevoegd om samen muziek te ma-
ken en deze ten gehore te brengen. 

Taptoe in Ahoy
Binnen het Show- en Jachthoorn-
korps doen 8 leden mee aan het 

Nationaal Taptoe in het Ahoy in Rot-
terdam. Het Nationaal Taptoe is een 
kleurrijke indoor-show rond Neder-
landse en buitenlandse militaire mu-
ziek wat vaak wordt aangevuld door 
burgerkorpsen. Hier wordt marsmu-
ziek, moderne- en klassieke muziek 
weergegeven in al zijn veelzijdigheid 
door middel van een show. Het Na-
tionaal Taptoe is dit jaar van donder-
dag 24 tot en met zondag 27 sep-
tember. Deze show duurt 140 mi-
nuten met in totaal 900 deelnemers. 
Tijdens dit Nationaal Taptoe wordt 
de opening verzorgd door de voor-
malige dienstplichtige Tamboer- en 
Jachthoornkorpsen. Dit sluit natuur-
lijk perfect aan voor de leden van 
het Jachthoonkorps. De 8 muzikan-
ten zullen meedoen aan deze ope-
ning die in totaal uit 130 muzikan-
ten bestaat. Voor meer informatie 
over het Nationaal Taptoe kan geke-
ken worden op www.nationaletap-
toe.nl. Voor het Jachthoornkorps is 
dit een uniek evenement. Daarom 
is ervoor gekozen om twee kaarten 
voor de voorstelling op vrijdag 25 
september om 20.00 uur met plaat-
sen op de hoofdtribune, wat de bes-
te plaatsen voor deze Taptoe zijn, te 
verloten. Om kans te maken op de-
ze twee kaarten dient u uw naam en 
telefoonnummer te mailen naar in-
fo@showjachthoornkorps.com. Op 
vrijdag 11 september zal de win-
naar persoonlijk benaderd worden. 
Kijk voor meer informatie op www.
showjachthoornkorps.com. 

Nieuwe leden welkom
Het hoogste lied met Vivace
Kudelstaart - Bijna alle koren zijn 
terug van zomerreces. Zo ook vrou-
wenkoor Vivace. Vanaf dinsdag 1 
september start het koor weer met 
de repetities. En gerepeteerd moet 
er worden: Op 12 september treedt 
Vivace twee keer op tijdens een ko-
rendag in Woerden en op 27 sep-
tember volgen twee optredens in De 
Rustende Jager in Nieuw-Vennep. 

Elke dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur 
zingen de dames het hoogste lied in 
het Dorpshuis te Kudelstaart onder 
leiding van Irma Zethof. Nieuwe le-
den kan het koor altijd gebruiken. 
Bel gerust voorzitter Marijke Brus-
saard voor meer informatie: 0297-
326564. Of kom eens langs. De kof-
fie staat klaar en het koor zal u met 
open armen ontvangen.

Spetterend vuurwerk 
Zaterdagavond 5 september vindt 
het spectaculaire evenement ‘Vuur 
en licht op het water’ plaats. Een 
stoet prachtig verlichte boten vaart 
over de plassen en gaat rond 22.30 
uur voor anker bij de watertoren in 
Aalsmeer. Vanaf 21.00 uur start daar 
een feest met optredens van diver-
se artiesten. Om 23.00 uur is er aan-
sluitend een grote vuurwerkshow 
vanaf een ponton op het water. De 
locatie van de kunstbeurs bevindt 
zich pal achter de watertoren. Van-
uit de beeldentuin en het dakterras 
is het uitzicht op het vuurwerk mag-
nifiek. Vanaf 21.00 uur gratis toe-
gankelijk.

Ride for the Roses 
Op 6 september gaat de 18e Ride 
for the Roses van start. Dit unieke 
fietsevenement, dat start en ein-
digt in Aalsmeer en waarbij het 
peloton de beurslocatie passeert, 
heeft als doel zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor KWF kankerbe-
strijding. Het streven is om 2 mil-
joen euro op te halen voor onder-
zoeken naar huidkanker, want daar 
gaat de opbrengst uit de Aalsmeer-
se editie naar toe. Ook Sous-Ter-
re wil een steentje hieraan bijdra-
gen en zal tijdens de beursdagen, 
namens kunstenaar Clemens Briels, 
een origineel schilderij van deze be-
kende kunstenaar veilen waarbij de 
opbrengst ten goede komt aan het 
KWF. 
De Kunstbeurs is vrijdag 4 septem-
ber van 17.00 tot 20.00 uur voor ge-
nodigden en van 20.00 uur tot 23.00 
uur voor genodigde leden van de 
Rabobank Regio Schiphol. Zater-
dag 5 september van 11.00 tot 18.00 
uur en van 18.00 tot 21.00 uur voor 
genodigde leden van de Rabobank 
Amstel en Vecht. Tussen 21.00 en 
23.00 uur is er een vuurwerkborrel. 
Entree is dan gratis. Zondag 6 sep-
tember van 11.00 tot 18.00 uur. Een 
dagkaart kost 10 euro, 65+ers en 
CJP-houders betalen 5 euro. Kinde-
ren tot 14 jaar, mits onder begelei-
ding, hebben gratis toegang. 
Kaarten zijn met 25% korting te be-
stellen via www.kunstbeursaan-
dewesteinderplassen.nl. Een over-
zicht van de deelnemende galerie-
en en kunstenaars plus overige in-
formatie is ook op bovenstaande si-
te te vinden. De parkeerplaats op 
de beurslocatie is uitsluitend be-
stemd voor minder validen en be-
zoekers die op de fiets komen. Er 
zijn in de omgeving diverse open-
bare parkeerterreinen, onder meer 
bij zwembad De Waterlelie aan de 
Dreef 7. Vanuit hier gratis pendel-
busjes naar de beurs.
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Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Veel te zien in tuinbouwmuseum
Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
29 augustus wordt er weer een vei-
ling georganiseerd in de Histori-
sche Tuin. Er gaan diverse bloemen 
en groenten, waaronder Piet Visser 
snijbonen, geveild worden. De pro-
ducten worden aan de man/vrouw 
gebracht door Dick Oussoren (oud 
veilingmeester) en Joke Rietbroek. 
De veiling begint om 15.00 uur.
De Historische Tuin bezoeken kan 
overigens deze zomer ieder week-
end. Het tuinbouwmuseum heeft 
een prachtige tuin vol planten, 
buxus boompjes in allerlei vormen, 
nostalgische kassen met prachti-
ge rozen en kleurig perkgoed. Ook 

te koop! Tot het einde van het sei-
zoen kan verder ook de tentoonstel-
ling ‘De redding van Aalsmeer’ be-
zichtigd worden.
Het bezoek kan gecombineerd wor-
den met een rondvaart over de 
Westeinderplassen met haar ve-
le doorvaarten en eilanden en af-
gesloten worden met koffie of thee 
met iets lekkers in het nieuwe Tuin-
huis. De Historische Tuin is iedere 
zaterdag en zondag open van 13.30 
tot 16.30 uur. Ingang bij de ophaal-
brug aan het Praamplein. De entree 
is 4 euro voor volwassenen, 3,50 eu-
ro voor 65+ en gratis voor kinderen 
tot en met 12 jaar.

Ook privéles mogelijk
Cursussen Engels en Frans
Aalsmeer - Al eens gedacht aan 
een leuke en leerzame cursus En-
gels of Frans bij u in de buurt? In 
september starten in Aalsmeer weer 
nieuwe cursussen. Op vrijdagmor-
gen zijn er Engelse conversatieles-
sen voor 50+plussers in de Mean-
der bij het Kloosterhof in de Clema-
tisstraat. Er zijn verschillende moge-
lijkheden, zowel voor beginners als 
voor gevorderden. Er wordt gewerkt 
in kleine groepen van minimaal drie 
deelnemers. Alle cursussen worden 

aangeboden per tien lessen van een 
uur. De kosten zijn 86 euro exclu-
sief boeken. Na de tien lessen is het 
mogelijk een vervolgcursus te gaan 
doen. Engels of Frans iets voor u? 
Handig tijdens vakanties en een pri-
ma bezigheid in de wintermaanden. 
Het is overigens ook mogelijk om 
privélessen te nemen, zowel over-
dag als in de avonduren. Voor in-
lichtingen en aanmelding kan con-
tact opgenomen worden met Caro-
lijn van Es-Smith via 0297-364398.

Teloorgang van ‘t Snellius 
prachtig in beeld gebracht
Aalsmeer - In de burgerzaal van 
het gemeentehuis is tot eind sep-
tember een nieuwe foto tentoon-
stelling te bekijken. Een expositie 
die zeker niet alleen de oud leerlin-
gen van Het Snellius (Middelbare 
School Amstelveen) zal aanspreken. 
De foto’s geven een goed en mooi 
beeld weer van de teloorgang van 
een school waar zoveel mensen hun 
jeugd doorbrachten en goede herin-
neringen aan bewaren. Rhea Stuur 
en Astrid van de Bergen - twee oud-
leerlingen van het voormalige Snel-
lius, (nu het Amstelveen College) 
en verwoed fotografes - ontmoet-
ten elkaar bij de laatste reünie van 
het Snellius. Dat de school zou wor-
den gesloopt was bekend. Bij bei-
de kwam bij het zien van de gan-
gen en de lokalen een nostalgisch 
gevoel naar boven, even waren zij 
weer de leerlingen van toen. “Ach ja, 
hier zaten wij te lezen en daar spij-
belden we.” Zij voelden zich weer 
twee ondeugende meiden. “Wat zou 
het geweldig zijn wanneer wij hier 
mogen fotograferen als het gebouw 
helemaal leeg is”, mijmerden zij te-
gen elkaar. Hun wens ging in de zo-
mer van 2014 in vervulling. Met toe-
stemming van de gemeente konden 
zij onder een wakend oog van een 
gemeenteambtenaar en met de ca-
mera in de aanslag de school bin-
nen. “Toen wij binnenkwamen was 
de emotie nog veel heftiger dan tij-
dens de reünie. Het verval was zo 
confronterend om te zien, zeker ge-
mengd met al onze herinneringen. 
Toen wij over onze eerste schok 
heen waren, zijn wij allebei een an-
dere kant opgestoven om maar zo-
veel mogelijk te kunnen fotografe-
ren. Wij hebben de voor ons meest 
herkenbare punten vastgelegd. Wij 
wilden het sentiment zien te vangen 
en waren niet bezig met techniek. 

Gelukkig hebben wij goede came-
ra’s.” Eigenlijk was het nooit de in-
tentie om er een project van te ma-
ken. Maar toen Rhea tijdens de af-
braak mocht plaatsnemen naast 
de kraandrijver en zelfs ook nog 
de kans kreeg om op een knop 
te drukken waarop de grote grij-
per een hele hap uit haar vroege-
re school nam, dacht zij: ‘Hier moe-
ten wij meer meedoen’. “Ik was tij-
dens de afbraak veel te vinden ach-
ter de hekken, zoekend naar mooie 
fragmenten. Tot dat iemand aan mij 
vroeg: Wat bent u toch allemaal aan 
het fotograferen? Ik vertelde mijn 
verhaal. Maar dan staat u helemaal 
aan de verkeerde kant van het hek. 
Ik kreeg een helm op mijn hoofd en 
mocht plaats nemen op de stoel van 
de kraandrijver. Wat ik toen mee-
maakte aan lawaai en geweld, die 
grote grijper, met een wijdopen bek 
verslond hij als het ware het ge-
bouw, onze oude school. Maar de 
foto’s van de afbraak maakte wel 
ons verhaal compleet.” En zo is het 
idee ontstaan om de fraaie sfeerfo-
to’s tentoon te stellen. De voorma-
lige directeur van het Amstelveen 
College was direct enthousiast. Hij 
zorgde voor een feestelijke opening, 
de beide fotografen kregen bloe-
men en veel complimenten. De be-
langstelling van buitenaf was groot 
en omdat Aalsmeer toch ook veel 
‘Snelliusgangers’ kent (onder ande-
re notaris Geert Labordus) leek het 
een goed idee de foto’s ook in de-
ze gemeente te tonen. Al direct bij 
het inrichten van de expositie bleek 
hoe de school nog leeft bij de diver-
se bezoekers, namen van docenten 
kwamen weer bovendrijven. Nu nog 
een boekje maken van deze serie. 
De plannen liggen in de week!

Janna van Zon

Informatief en verrassend uitstapje
Dorpswandeling zaterdag
Aalsmeer - Waar komt de naam 
Aalsmeer vandaan? Waarom ligt 
het centrum tegenwoordig aan de 
rand van het dorp? Wat is er zo bij-
zonder aan de dorpskerk? Waarom 
moest het ontwerp van bloemengo-
din Flora op het Raadhuisplein wor-
den aangepast? En hoeveel verdie-
pingen heeft de Korenmolen eigen-
lijk? Het antwoord op deze en ande-
re vragen krijgt u tijdens de dorps-
wandeling in het Centrum op za-

Nieuwe cursussen vanaf 
september bij Werkschuit
Aalsmeer - De start van het nieu-
we seizoen begint bij stichting De 
Werkschuit op maandag 21 sep-
tember. Deze avond start een cur-
sus tekenen en schilderen met An-
nefie van Itterzon. De cursus bestaat 
uit 6 lessen. Nieuw zijn de cursus-
sen breien en haken met Inez van-
af maandag 9 november, Zentangle 
door Annefie van Itterzon en Man-
dela tekenen door Kitty van Pelt. Bij 
Zentangle wordt met herhaalde pa-
tronen gewerkt waarmee er in kor-
te tijd een klein kunstwerk ontstaat. 
Bij Mandela gaan de deelnemers 
zelf lijnen en vormen ontwerpen en 
daarna inkleuren. De cursus bestaat 
uit vier lessen. 
Voor de mensen die graag sieraden 
willen maken, is er op de maandag-
avond en woensdagavond de cursus 
Edelsmeden met de docent Theo 
van Dieren. Op de woensdagavond 
kan deelgenomen worden aan de 
cursus Tekenen en Schilderen met 
Lia Oudshoorn. Voor de mensen 
die graag iets met klei willen boet-
seren, op de donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur en vrijdagmor-
gen van 10.00 tot 12.00 is er de cur-
sus Blij met klei. Ook op de donder-
dagavond is er ook weer een cursus 
vilten voor beginners en gevorder-
den. Vilten is werken met zeep, wol 
en water dit zijn toepassingen om 
bijvoorbeeld hoeden, kleding, sie-
raden en sculpturen te maken. Ook 
nieuw bij de Werkschuit is de cur-
sus vrijdagmiddag-atelier. Geen zin 
om s avonds de deur uit te gaan? 
Kom dan tekenen of schilderen op 
de vrijdagmiddag! De les begint ge-
zellig met een kopje koffie of thee, 
waarbij Gea van Diemen wat over 
een kunstenaar, stroming, onder-

werp of techniek gaat vertellen. Om 
zo in een creatieve stemming te ko-
men. Op de zaterdagmiddag is er 
weer een cursus Portrettekenen en 
–schilderen. Deze cursus wordt ook 
gegeven door Gea van Diemen. De 
Werkschuit organiseert tevens kin-
derpartijtjes vanaf 6 jaar. De jarige 
job mag zelf uitkiezen met wat voor 
materiaal hij of zij wil werken. Bij-
voorbeeld met klei werken, dat in 
de oven wordt gebakken, fimoklei 
of schilderen op doek en mozaïeken 
op een spiegel of eigen sieraden-
doos. Voor de grotere kinderen is er 
figuurzagen en model boetseren of 
solderen. De partijtjes duren onge-
veer twee uur. Verdere inlichtingen 
www.creatieve-kinderpartijtjes.nl. 
Aanmelden en inlichtingen voor en 
over het uitgebreide cursusaanbod 
kan via de website www.gklein.org/
wsa en telefonisch bij Marion Buc-
kert via 06-11864861 of Margot Te-
pas via 06-12459347.

Sensationele ontknoping peuravond

Voorzitter DIP overweegt 
naamswijziging
Aalsmeer - Zoals in de voorgaande 
jaren werd vrijdag 21 augustus door 
De Illegale Peurders (DIP) weer een 
avond georganiseerd om de paling-
stand in de Aalsmeerse wateren op 
te nemen. Dit keer verschenen 3 
pramen met onderzoekers ten to-
nele. Mede in het kader van de ti-
tel Aalsmeers Peurkampioen 2015 
was de spanning direct vanaf het 
begin om te snijden. Wel werden tij-
dens het rijgen van de peuren nog 
een aantal naalden vriendschap-
pelijk uitgeleend en zelfs een stuk-
je peurlijn werd aan de tegenstan-
ders gegeven. Maar, na de koffie 
veranderde de stemming. Zeer ge-
concentreerd begonnen de onder-
zoeksteams aan hun opdracht: van 
zoveel mogelijk aal zonder proces-
verbaal. In het Vossegat, de eerste 
gezamenlijke vangplaats, klonk wel-
dra vanuit de praam van team Jans-
sen een vreugdekreet (tenminste, 
dat zou zo geïnterpreteerd kunnen 
worden) waaruit zou moeten blij-
ken dat de eerste aal aan boord was 
geslingerd. Na ongeveer 1 uur gin-
gen de teams ieder hun weegs en 
de afspraak werd gemaakt om exact 
24.00 uur de gevangen waar met el-
kaar te gaan vergelijken. Zo kon elk 
team hun favoriete stek gaan be-
peuren. Team Janssens koos voor 
de optie: liggen waar je ligt, want 
vaartijd is geen vangtijd. Team ‘the 
Young Dippers’ koos voor stek de 
kleine Brug en de Dippers (die ver-
raden hun vangstplekken natuurlijk 
niet) veranderden een aantal malen 
van locatie.
Het onderwerp van gesprek tijdens 
de wedstrijd was: hoe zit het met 
de palingstand in de Westeinder 
op dit moment? En, hebben wij niet 
te maken met een meervalplaag in 
Aalsmeer? Op dat moment werd het 

bewijs geleverd. Voorzitter van der 
Meer ving iets groots aan zijn peur. 
Het beest viel in de praam. Hoera, 
een aal. Toen de belichting duide-
lijk maakte dat er door de voorzit-
ter een meerval aan de peur was ge-
vangen, laaide de discussie omtrent 
de consequentie daarvan hoog op. 
De voorzitter werd gesommeerd een 
hoge boete te bepalen of zijn naam 
te wijzigen in Hans van der Meerval 
of de statuten van DIP zouden moe-
ten worden gewijzigd. Ook wordt 
nog overwogen om een nieuwe ver-
eniging op te richten: D.I.M. (de ille-
gale meervalvangers). Daarna brak 
een ontspannend moment aan toen 
de penningmeester een behoorlijke 
knoeperd van een paling aan boord 
slingerde. De eer van DIP was ge-
red. Het was tijd om op de afgespro-
ken plek de vangsten met elkaar te 
gaan vergelijken. Met de zinsne-
de: ‘Als ik de jouwe mag zien, mag 
jij de mijne zien ‘ werden de teilen 
naast elkaar gezet. De ingevlogen 
Miss Flensburg, Julia J., die de prij-
zen uit zou reiken, was zozeer on-
der invloed van het peurgeweld ge-
komen dat zij meer belangstelling 
had voor de peurstok van een van 
the Young Dippers, dan voor het uit-
voeren van haar feitelijke taak. Zo-
doende heeft penningmeester DIP 
haar taak moeten overnemen.
Uitslag is als volgt: Kampioen 2015: 
Jan-Willem H. ( 1 aal zo dik als mijn 
pols), Kampioensteam: DIP (1 aal + 
1 meerval) in de categorie ‘alles telt’. 
Laatste Team Janssens ( 1 aal, iets 
groter dan een dauwpier), dus die 
vreugdekreet van het begin van de 
avond, zou ook een kreet van teleur-
stelling geweest kunnen zijn. Maar 
goed, het weer was fantastisch. De 
sfeer was goed. Dus, tot volgend 
jaar.

Theaterdag als introductie 
op het Wellantcollege
Aalsmeer - Het nieuwe schooljaar 
is weer gestart en vooral voor de 
nieuwe leerlingen in het eerste leer-
jaar is dat behoorlijk wennen. Daar-
om start Wellantcollege de Groen-
strook de eerste week altijd met een 
uitgebreide introductieweek met di-
verse activiteiten voor alle leerlingen. 
Dit jaar mondde deze introductie uit 
in een uiterst succesvol theater-
stuk in het Crown Theater. De nieu-
we brugklassers van Wellantcollege 
de Groenstrook hebben afgelopen 
dinsdag en woensdag gewerkt aan 
een theatervoorstelling met als ti-
tel ‘Respect’, gebaseerd op het boek 
‘Spijt’ van Carry Slee. De boodschap 
was duidelijk: op onze school wordt 
niet gepest en wordt iedereen met 
respect behandeld. Het theaterstuk 
is tot stand gekomen door een sa-
menwerking van een aantal Groen-
strook-docenten, medewerkers van 
‘Dans in School’, die de choreografie 
voor hun rekening namen en Edwin 
de Jongh, die verantwoordelijk was 
voor het script. Op dinsdag werkten 
de leerlingen aan de dansen en het 
eindlied, tevens kregen ze een ac-
teerworkshop. Op woensdag werden 
de dansen en het eindlied nogmaals 
geoefend. Ook werden de leerlingen 
gefotografeerd in situaties die iets te 
maken hebben met pesten. Deze fo-
to’s werden tijdens de voorstelling 
als achtergrond gebruikt. Donder-
dag 20 augustus kwamen de leerlin-
gen bijeen in het Crown Theater in 
Aalsmeer waar ze tijdens de genera-
le repetitie nog wat extra aanwijzin-
gen kregen. Om 18.45 uur ging de 
zaal open. Al snel vulde de zaal zich 
met een enthousiast publiek en wa-
ren vrijwel alle stoelen bezet. De ge-
nodigden genoten van een schitte-

rende show waarbij alle leerlingen 
een rol hadden. Een aantal docen-
ten verbond de verschillende dan-
sen aan elkaar door middel van 
sketches. De mentoren en organisa-
toren zijn bijzonder trots om te zien 
wat de leerlingen neer wisten te zet-
ten in maar twee en halve dag. Een 
feest om het nieuwe schooljaar zo te 
beginnen.

Poldersport en Ardennen
De tweedejaars leerlingen gingen 
vrijdag op de fiets naar De Kwa-
kel waar zij bij Poldersport enthou-
siast deelnamen aan verschillende 
activiteiten. Het mooie weer werk-
te mee aan deze leuke activiteit en 
werd er dus veel gelachten. De der-
dejaars leerlingen zijn het schooljaar 
begonnen met een kennismakings-
kamp in de Belgische Ardennen. De 
week stond bol van de sportieve ac-
tiviteiten zoals kanovaren, abseilen, 
mountainbiken en tokkelen. Ook het 
weer in België werkte lekker mee en 
de sfeer was goed. De leerlingen en 
begeleiders kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde week. 

Ruilen in Amsterdam
Dinsdag begonnen de vierdejaars 
leerlingen aan een dagje Amster-
dam. Ze kregen daar een gerbera. 
Deze bloem moest meerdere malen 
geruild worden voor een zo origineel 
mogelijk artikel. Aan het eind van de 
dag kwamen leerlingen met hele di-
verse dingen terug zoals een karika-
tuurtekening en nog veel meer. Vrij-
dagmiddag werd de eerste week af-
gesloten met een zeilmiddag, de-
ze middag was super en de meeste 
leerlingen en docenten kwamen te-
rug met een aardig kleurtje.

Finale blijft nog even geheim
Zes zondagmiddagen bij 
‘Exclusief bij Bob & Gon’
Aalsmeer - Vanaf zondag 1 novem-
ber voeren Bob & Gon u weer mee 
naar Parijs en Berlijn. De sfeer van 
deze theaters is te vinden in de Club 
van het Crown Theater. Met de ron-
de tafeltjes, sfeervolle verlichting, 
leuke jonge obers, een glas wijn en 
bijzonder artiesten. Ook zullen dit 
seizoen kunstenaars uit de regio 
worden uitgenodigd om werk te to-
nen. Het is alweer het derde seizoen 
en er is al grote belangstelling voor 
de abonnementen.

Zazi, Sven Ratzke en cabaret
Alle Bob & Gon voorstellingen wor-
den gehouden op zondagmiddag en 
beginnen om 15.30 uur. Op zondag 
1 november komt het verrukkelij-
ke damestrio Zazi. Een Nederland-

se pop-folkband met een jazzy tint-
je. Samen met hen trekt u de wereld 
over naar Spanje, Frankrijk, Noor-
wegen, Duitsland, maar er wordt 
ook in het Nederlands gezongen. 
De prachtige meiden Sabien, Daf-
ne, en Margriet zingen en bespe-
len onder andere cello, accordeon, 
piano en gitaar. Ze zijn bekend van 
de hit ‘Turn me On’. Denise Jannah 
zorgt op 29 november voor ‘A Jazzy 
Christmas Afternoon’. Begeleid door 
haar trio Danny van Kessel (piano), 
Pieter Althuis (bas) en Walther Mu-
ringen (drums) zingt zij de mooiste 
december songs. Zij weet exact de 
sfeer te brengen die past in de Club. 
Zondag 10 januari, als het jaar nog 
maar net begonnen is, kan geno-
ten worden van een nieuwjaars-

concert met de flamboyante enter-
tainer Sven Ratzke. Samen met zijn 
muzikale geweten, de pianist Char-
ly Zastrau, komt hij na zijn tour naar 
Londen, Parijs, New York, Wenen, 
Zürich en Hamburg naar Aalsmeer. 
Dit bijna traditionele nieuwjaars-
concert in de Club wordt een sen-
satie van de bovenste plank. En 
daar hoort natuurlijk champagne 
bij! Zondag 14 februari ontvangt Cor 
Bakker Gerard Alderliefste! Twee 
geweldige muzikanten die zeer aan 
elkaar gewaagd zijn met hun prach-
tige vertolking van Franse en Ne-
derlandse chansons. Alderliefste 
zette al eerder de Club op zijn kop 
en dat zal deze middag mede door 
Cor Bakker zeker worden herhaald. 
Zondag 20 maart muzikaal caba-
ret Lankmoed uit België. Lankmoed 
betekent: barmhartig, genadig en 
edelmoedig. De muzikale cabare-
tiers Jan Geubbelmans en Peter 
van Ewijk maken deze mooie woor-
den met hun programma waar. Mis-
schien een nieuwe stijl voor Bob & 
Gon, maar niemand krijgt spijt van 
deze bijzondere middag. Tot slot 
zondag 24 april alweer de laatste 
voorstelling ‘De grande finale’ en 

hoe deze er uit gaat zien? Dat blijft 
nog even een geheim, maar dat het 
een mooie uitsmijter wordt dat staat 
vast. 

Weeshuis in Ecuador
Alle voorstellingen beginnen om 
15.30 uur. Wilt u verzekerd zijn van 
de allerbeste plaatsen dan wordt 
geadviseerd een Golden of Silver 
abonnement te nemen. Vier voor-
stellingen naar keuze voor 70 eu-
ro per persoon of 99 euro voor vijf 
voorstellingen. U krijgt dan de zes-
de voorstelling cadeau! Losse kaar-
ten zijn 19,50 euro met uitzondering 
van de voorstelling van Cor Bakker 
deze is 21,50 euro. Kaarten bestel-
len kan bij Het Boekhuis in de Zijd-
straat, Primera op het Poldermees-
terplein, Espago in de Ophelialaan 
en De Marskramer in Kudelstaart. 
Dit seizoen viert het Crown Theater 
het 5-jarig jubileum. Bob & Gon vie-
ren mee door 1 euro per ticket af 
te staan aan het weeshuis San Vin-
cente de Paul in Ecuador. De kaart-
verkoop begint op 5 september. Kijk 
voor meer informatie op de website 
www.crowntheateraalsmeer.nl.
Janna van Zon

terdag 29 augustus. Onder leiding 
van een gids wandelt u langs mo-
numentale gebouwen en plaat-
sen in de oude dorpskern. Onder-
wijl hoort u de verhalen, ontdekt u 
verrassende kenmerken en krijgt u 
een indruk van de geschiedenis van 
Aalsmeer. De wandeling voert on-
der andere langs het Oude Raad-
huis, de dorpskerk en over een deel 
van de Historische Tuin. Eindpunt is 
doorgaans de prachtige korenmo-
len op het Molenplein. 
De wandeling zaterdag staat onder 
leiding van gids Joost Hoffschol-
te (oud-burgemeester) en start 
om 11.00 uur in het VVV-agent-
schap, Zijdstraat 12. De kosten zijn 
3,50 euro per persoon. Duur van de 
wandeling is vijf kwartier à ander-
half uur. Reserveren is gewenst en 
dit kan bij het VVV-Agentschap in 
het Boekhuis, via 0297-324454 of 
info@beleefaalsmeer.nl.
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Export bloemen en planten 
tot en met juli in de plus
Aalsmeer - Tot en met juli dit jaar 
is de exportwaarde van bloemen en 
planten vanuit Nederland in verge-
lijking met vorig jaar 3,5% geste-
gen tot bijna 3,5 miljard. Dit maakt 
brancheorganisatie VGB bekend. 
Bij de snijbloemengroep werd een 
toename gerealiseerd van 6,5% tot 
2,2 miljard. De pot- en tuinplanten 
staan op een achterstand van bijna 
3% op 1,3 miljard. In zes van de top-
10 bestemmingen realiseerden Ne-
derlandse exporteurs een groei die 
de daling in de vier achterblijvers 
ruim compenseert. Spreiding van 
de export is voor de Nederlandse 
groothandel, die naar zo’n 105 lan-
den exporteert, essentieel.
In juli werd met een bovengemid-
delde groei van ruim 5% een expor-
tomzet gerealiseerd van 347 miljoen. 
Alleen in 2007 lag de exportom-
zet in de juli maand nog hoger. De 
snijbloemenomzet klom in juli met 
6,8% tot 216 miljoen, waardoor de 
cumulatieve groei werd opgetrok-
ken naar 6,5%. Bij de pot- en tuin-
planten bracht de krimp met ruim 
1% de cumulatieve achterstand iets 
terug tot bijna 3%. Deze ontwikke-
ling is structureel: op januari na no-
teerden exporteurs volgens de VGB 

dit jaar met de snijbloemen in al-
le maanden een plus. Bij de plan-
ten was dat in slechts twee maan-
den het geval. In vergelijking met de 
twee voorgaande jaren lijkt dit een 
trendbreuk, want in 2014 en 2013 
deden de planten het qua export-
omzet juist beter. 
Een andere structurele impuls voor 
de exportstijging is de lage koers 
van de euro. In de top-10 landen die 
in euro’s afrekenen is er op totaal-
niveau een lichte krimp. De top-10 
is goed voor bijna 83% van de to-
tale exportwaarde. In top-10 lan-
den waar niet in euro’s wordt afge-
rekend is de totale groei ruim 7%. 
In de overige landen ligt de groei 
onveranderd op 9%, zo blijkt uit 
de door Floridata verzamelde ex-
portstatistieken. De VGB publiceert 
maandelijks de top-10. Gedetail-
leerde informatie is voor VGB leden 
die gegevens bij Floridata aanleve-
ren online toegankelijk via Mijn VGB 
op www.vgb.nl
De VGB is de brancheorganisa-
tie voor de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothandel 
in bloemen en planten. Haar leden 
hebben een jaaromzet van 3,5 mil-
jard in deze branche.

Activiteit ‘Musica’ in het inloopcentrum, wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Muziek heeft een positief effect op de hersenen. Muziek verbindt, 
geeft ontspanning en werkt stimulerend. Daarnaast maakt muziek 
emoties los en haalt herinneringen naar boven. We willen naar 
muziek luisteren, samen zingen, quizvragen beantwoorden en we
laten beelden van vroeger de revue passeren.
Iedere donderdagmiddag is er vanaf 14.00 uur inloop met koffie & 
thee. De activiteit is van 14.30w tot 15.30 uur. 
Het Inloopcentrum is gevestigd in wijkpunt ‘Voor Elkaer’, te Kudelstaart. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
activiteitenbegeleidster Nina Oudshoorn tel. 06-83 44 13 13

Opening van ‘de Voorkamer’
Maandag 31 augustus wordt de nieuwe activiteitenruimte in 
Zorgcentrum Aelsmeer geopend, genaamd ‘de Voorkamer’.
De activiteitenruimte is de hele week geopend en bewoners kunnen 
deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals; geheugentraining, 
koken/bakken, creatieve inloopochtend, mannensoos enz. 
Om 14.00 uur is er een toespraak van zorgmanager Ron Szarafinski in 
de grote zaal. Om 14.30 uur zal mw. Doeve-van Raam officieel het lint 
doorknippen om de nieuwe ruimte te openen. Mw. Doeve-van Raam is 
één van de eerste bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer. 
Ze is al jaren verbonden aan de handwerkgroep van het Rode Kruis. 
De handwerkgroep van het Rode Kruis maakt op maandagmiddag 
gebruik van de Voorkamer. 
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in ‘de 
Voorkamer’ van Zorgcentrum Aelsmeer.
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Zaterdag officiële opening
Oogheelkundekliniek bij 
Ziekenhuis Amstelland
Amstelveen - Zaterdag 29 augus-
tus opent oogheelkundekliniek Zie-
kenhuis Amstelland Eyescan offici-
eel haar deuren aan de Laan van de 
Helende Meesters 431. Sinds 1 ja-
nuari werkt het ziekenhuis samen 
met Eyescan en is de bouw van de 
nieuwe kliniek aan de overkant van 
het ziekenhuis gestart. Aanstaan-
de zaterdag om 11.00 uur zal burge-
meester drs. Mirjam van ‘t Veld van 
Amstelveen namens de gemeente 
de nieuwe kliniek officieel openen.
Tijdens de open dag is iedereen 
welkom, die de kliniek van binnen 
wil zien. Het complete team van 
oogartsen, optometristen, orthop-
tisten, TOA’s en assistenten is aan-
wezig om belangstellenden te ont-
moeten. Er worden diverse rondlei-
dingen gegeven en u kunt zelfs de 
operatiekamers van binnen zien. 
Om 12.00 uur start er een bijzonde-
re lezing van Jimmy Nelson. Deze 
beroemde Britse beroepsfotograaf 
vertelt middels indrukwekkende fo-
to’s over het leven van inheemse 
stammen die hij tijdens zijn reizen 
heeft ontmoet. “Met de lezing wordt 

benadrukt hoe belangrijk het oog 
als zintuig is en hoe mooi de waar-
nemingen zijn die we ermee kun-
nen doen. De lezing is vrij te bezoe-
ken en ook voor hapjes en drankjes 
wordt gezorgd”, aldus Daniel Ger-
ritsen, vestigingsmanager van de 
nieuwe kliniek van Ziekenhuis Am-
stelland Eyescan. Om 15.30 uur is de 
open dag afgelopen.
Ziekenhuis Amstelland Eyescan is 
een zelfstandig behandelcentrum 
waar men terecht kan voor prak-
tisch alle oogaandoeningen. De 
nieuwe kliniek is zo ingericht dat ie-
dere patiënt persoonlijk en snel ge-
holpen kan worden. Er zijn afspra-
ken met alle zorgverzekeraars. Con-
sulten, behandelingen en operaties 
(op medische indicatie) worden dus 
volledig vergoed. U heeft hiervoor 
wel een verwijsbrief van uw huisarts 
nodig. Bezoekadres is Laan van de 
Helende Meesters 431 in Amstel-
veen in het gebouw van Amstelring 
op de tweede etage. De open dag 
is van 11.00 tot 15.30 uur. Parkeren
kan op het parkeerterrein van Zie-
kenhuis Amstelland.

Totaal liefst 75 volle kratten!
Succesvolle inzameldagen 
voor de Voedselbank
Aalsmeer - Voor de derde keer 
sinds haar ontstaan in de gemeente, 
streken de vrijwilligers van de Voed-
selbank Aalsmeer en Kudelstaart 
zaterdag 23 augustus neer bij su-
permarkt Hoogvliet voor een voed-
selinzamelingsactie. Voor het eerst 
werd bij deze winkel ook op de vrij-
dagse koopavond ingezameld. On-
danks of misschien toch ook dank-
zij het vorstelijke zomerweer, werd 
er massaal boodschappen gedaan 
en namen vrijwel alle klanten van de 
Hoogvliet de inmiddels bijna beken-
de groene flyers welwillend in ont-
vangst. In de winkel stonden de be-
nodigde houdbare artikelen duide-
lijk zichtbaar en netjes uitgestald op 
een aparte tafel, zodat de klanten 
niet lang hoefden te zoeken naar 
een donatie van hun keuze. Aardap-
pelpuree, pannenkoekenmix, houd-
bare melk, jam, suiker, soep, toilet-
papier en diverse schoonmaakarti-
kelen gingen het hardst en moesten 
vaak en in hoog tempo worden aan-
gevuld op de tafels. Nadat op vrij-
dagavond de score voorzichtig werd 
geopend met 11 kratten, groeide het 
aantal op zaterdag al vrij vlot door 
tot bijna dertig stuks rond het mid-
daguur. Slechts heel even leek het 
erop dat de hoge temperaturen er-
voor zouden zorgen dat het rustiger 

werd in de winkel en dat de loop er 
dan ook echt uit zou zijn. Niets was 
minder waar, zo bleek gelukkig weer 
snel. In gestadig tempo werden in 
totaal 75 kratten met dagelijkse ba-
sisbehoeften gevuld door de gul-
le gaven van het winkelend publiek. 
Aan het einde van de winkelactie 
bleek dat er ook nog eens een fiks 
bedrag van 85 euro in de collecte-
bus terecht was gekomen. Dit be-
drag werd volgens VBA-bestuurs-
besluit meteen bij gastwinkel Hoog-
vliet omgezet in producten waar-
aan op dit moment bij de Aalsmeer-
se en Kudelstaartse cliënten speci-
fiek behoefte is, maar welke niet op 
de uitgedeelde flyers vermeld ston-
den. Zodoende konden er ook nog 
een flinke hoeveelheid extra artike-
len worden ingeslagen, waarmee op 
de komende uitgifte dag weer 52 
gezinnen een klein beetje extra blij 
gemaakt kunnen worden. Telkens 
weer blijkt dat een super gemeen-
te gezamenlijk heel erg veel voor el-
kaar krijgt, daarom waren het vrij-
dag en zaterdag weer een hele goe-
de actiedagen voor de Voedselbank 
Aalsmeer en Kudelstaart. Aan allen 
die hebben bijgedragen aan dit suc-
ces door middel van donaties en de 
aankoop van extra boodschappen: 
Hartelijk dank voor uw hulp! 

Open lessen op 2 september
Vioollessen in Aalsmeer
Aalsmeer - Viooldocente Elizabeth 
Liefkes opent in september haar 
nieuwe lespraktijk in Aalsmeer. Een 
eerste kennismaking met Elizabeth 
en haar vioollessen kan worden ge-
maakt op de open proeflessen op 
woensdagmiddag 2 september in 
muziekwinkel Stage Music Shop in 
de Schoolstraat 7.
Elizabeth is geen nieuwkomer in 
het vak: ze heeft 21 jaar in het Me-
tropole Orkest gespeeld als violiste 
en ook het lesgeven beoefent ze al 
ruim 25 jaar.
In haar woonplaats Soest heeft 
ze een lespraktijk aan huis. In 
Aalsmeer, waar ze regelmatig komt, 
kreeg ze van verschillende kanten te 
horen: waarom ga jij niet híér les-
geven? Na het idee een poosje te 
hebben laten borrelen hakte ze de 
knoop door om dit seizoen een start 
te maken met een lespraktijk in 
Aalsmeer. Elizabeth zegt over haar 
lessen: ‘“Ik probeer altijd zo veel 
mogelijk af te stemmen op de be-
hoeften en mogelijkheden van ie-
dere leerling. Samen maken we het 
resultaat, dat in mijn ogen bestaat 
uit twee componenten: kwaliteit 
én plezier!” Elizabeth heeft in 1988 
haar bevoegdheid ‘Docerend Musi-
cus’ voor het hoofdvak viool behaald 
bij de vioolpedagoge Jeanne Lem-
kes-Vos. Daarna volgde ze lessen bij 
Emmy Verhey. Enkele jaren geleden 
heeft ze ook een opleiding Docent 
Muziek (ofwel schoolmuziek) afge-
rond. Dit komt goed van pas bij on-
der andere het werk dat ze doet in 
Amsterdam voor de Stichting Leer-
orkest. Daar geeft ze groepslessen 
viool op basisscholen.

In de nieuwe lespraktijk, waar privé-
lessen worden gegeven, zijn leerlin-
gen van alle leeftijden welkom. Kin-
deren en jongeren kunnen ook duo-
lessen nemen: je hebt dan les sa-
men met een ‘maatje’ van ongeveer 
hetzelfde niveau en dezelfde leef-
tijd. Dat is gezellig en leerzaam. En: 
voor de ouders is dit een keuze met 
een voordelig prijskaartje! Ouders 
met een laag inkomen, die muziek-
les toch belangrijk vinden voor hun 
kind, wil Elizabeth graag wijzen op 
de mogelijkheid in Aalsmeer een te-
gemoetkoming aan te vragen bij het 
Jeugdcultuurfonds. Elizabeth vindt 
toegankelijkheid voor iedereen heel 
belangrijk. Het moet geen elite-ding 
zijn. Voor degenen die nieuwsgie-
rig zijn geworden: Kom langs tijdens 
de open proeflessen op woensdag 
2 september tussen 14.00 en 16.00 
uur bij Stage Music Shop in de 
Schoolstraat 7 in het Centrum. Om 
zeker te zijn van een kans om zelf 
de viool uit te proberen, graag even 
aanmelden bij Elizabeth via info@
elizabethliefkes.nl of 06-20347409.

Nu ook elektrische fietsen 
bij Auto Maas
Aalsmeer - Momenteel bestaat 
Auto Maas maar liefst honderdvier 
jaar en staat de vierde generatie 
aan het roer van het familiebedrijf 
in Aalsmeer. Drie jaar geleden werd 
Casper van der Geest officieel een 
van de eigenaren. Samen met zijn 
vrouw Daniëlle vertelt hij enthousi-
ast over de nieuwe ontwikkelingen 
van de Seatdealer op het industrie-
terrein. Ze zijn namelijk begin van 
dit jaar gestart met de verkoop van 
E-bikes, oftewel elektrische fietsen 
en dat dat helemaal niet zo vreemd 
is legt Casper uit: “Ruim honderd 
jaar geleden is de vader van mijn 
opa begonnen met de verkoop van 
fietsen in Kudelstaart, dus de cirkel 
is nu juist rond. Maas Fietsen is een 
feit. Een collega dealer heeft ons be-
naderd over het Spaanse merk BH 
(spreek uit op z’n Engels: bie-eetsj). 
In totaal zijn er slechts vier dealers 
in Nederland van deze zeer sportie-
ve serie.” Daniëlle vult aan: “BH doet 
veel in de wielrennerij, ze hebben 
mountainbikes en zelfs een 45km 
per uur fiets; de speed pedelec.” 
Daarnaast voert Maas Fietsen te-
vens het Nederlandse merk QWIC. 
“Dat zijn meer stadsfietsen, toerfiet-
sen. Ze staan bekend om hun ge-
weldige accu’s. Daar is maar liefst 
honderdtachtig kilometer mee te 
fietsen voordat hij opnieuw opgela-
den moet worden. QWIC is gewoon 
wat verder in de ontwikkeling.” Het 
is duidelijk. Het stoffige imago dat 
elektrische fietsen soms nog had 
laat Maas Fietsen als sneeuw voor 
de zon verdwijnen. Daniëlle: “We 
hebben dames- en herenmodellen, 
maar ook voor de jeugd is er genoeg 
keuze. Het weerhoudt scholieren er 
bijvoorbeeld van om een scooter te 
gaan rijden. Dat kost brandstof. Dit 
kost niets. En voor de prijs hoef je 
het ook niet te laten. E-Bikes zijn bij 
ons te koop vanaf 1249 euro en daar 

gaat met onze seizoensopruiming 
nog eens tien procent korting vanaf! 
Er staan tevens twee prijswinnende 
fietsen in de showroom, die zeker 
een bezoekje waard zijn.”

Zaterdag introductiedag 
De grootste focus van de Seatdealer 
blijft auto’s, maar Auto Maas biedt 
de klant met Maas Fietsen gewoon 
een extra service. “Men kan bij ook 
kosteloos een e-bike leenfiets mee-
krijgen als de auto ter reparatie bij 
ons staat. Kunt u meteen ervaren 
hoe dat fietst met ondersteuning.” 
Aldus echtpaar van der Geest dat 
verder meldt dat zij bijzonder trots 
zijn op hun twaalf koppige enthou-
siaste personeelsteam. Zaterdag 29 
augustus is er een introductie dag 
om kennis te maken met de nieu-
we Seat Ibiza. Dat zal op een leu-
ke en gezellige manier geschie-
den. Van 10.00 tot 16.00 uur is ie-
dereen welkom voor een hapje en 
een borrel. Om 13.00 uur start een 
workshop ‘We Connect’, waarin uit-
leg wordt gegeven over het Full Link 
systeem van Seat. Hiermee wordt 
Sms’en en WhatsAppen kinderspel 
via spraakbesturing in de auto. Ook 
is Spotify, google maps, podcast en 
nog veel meer veilig te bedienen tij-
dens het rijden. “Om 13.30 uur star-
ten wij met een tweede workshop 
over privé lease en verder zijn er 
leuke acties. We maken er samen 
een gezellige dag van!” Lees er al-
les over op de actuele Facebookpa-
gina’s van Auto Maas en Maas Fiet-
sen. Hier kunt u zich tevens aanmel-
den voor de workshops. Het bezoe-
kadres is Teelmanstraat 3. Telefoon-
nummer 0297-324320. De reguliere 
openingstijden zijn van maandag tot 
en met vrijdag van acht tot zes en op 
zaterdag van tien tot vier uur. www.
automaas.nl 
Door Miranda Gommans

Zondag open dag, gratis workshops
Nieuw seizoen Raja Yoga
Aalsmeer - Zondag 30 augustus 
organiseert Raja Yoga Aalsmeer 
een open dag met gratis workshops. 
Dit seizoen start Raja Yoga met een 
compleet yoga aanbod waarin nu 
ook Hatha yoga en zwangerscha-
psyoga vertegenwoordigd zijn. Lau-
ra’s Yoga, reeds bekend van haar 
Hatha yoga lessen in Kudelstaart, 
kijkt er naar uit haar Yoga lessen uit 
te breiden naar Aalsmeer met naast 
Hatha yoga ook zwangerschapsyo-
ga. Deze lessen worden gegeven op 
de zaterdagochtend. 

Zelfontwikkeling
Raja Yoga is de meest uitgebreide 

vorm van Yoga. In de lessen wordt 
niet alleen aandacht besteed aan de 
fysieke oefeningen, maar staan ook 
meditatie en filosofie op het pro-
gramma. Aandacht op het menta-
le deel wordt hier getraind volgens 
klassieke meditatie technieken Een 
deel hiervan staat tegenwoordig be-
kend onder de naam mindfullness. 
Zowel de uitwisseling van ervarin-
gen, de theorie en de daaruit voort-
vloeiende discussie zorgen voor een 
groei aan zelfontwikkeling. Dit alles 
in een ontspannen en toegankelij-
ke sfeer waar humor een belangrijk 
onderdeel van is. Wil je meer balans 
in je leven en sterker in je schoenen 
staan? Dan is de opleiding Raja Yo-
ga Basis een goede start. De lessen 
worden op dinsdagavond en woens-
dagochtend gegeven. Heb je al Yo-
ga ervaring of heb je de basis les-
sen gevolgd? Dan ben je welkom op 

de zondagmorgen of de maandag-
avond voor de cursus Raja Yoga ge-
vorderd. Hiermee maak je jouw ken-
nis van deze klassieke vorm van yo-
ga compleet. Bij de gevorderde les-
sen wordt er naar gestreefd, jezelf 
zo te leren kennen dat je de talen-
ten die in je zitten naar boven haalt 
en zo het beste uit je zelf haalt. De 
gevorderde lessen zijn zo opge-
bouwd dat in elk seizoen enkele on-
derwerpen extra worden behandeld 

met cycli van 4 jaar. Deze gevorder-
de lessen zijn door deze opbouw bij 
de Internationale Yoga federatie for-
meel erkend als docentenopleiding.
Kom naar de open dag aanstaande 
zondag voor informatie of een gra-
tis workshop, alleen sfeer proeven 
mag ook. Iedereen is welkom, kof-
fie en thee staat klaar. Voor meer in-
formatie zie de websites: www.ra-
jayogaaalsmeer.nl en www.laurasy-
oga.nl.

Ride zoekt krachtpatsers 
en verkeersregelaars
Aalsmeer - De werkgroep vrijwilli-
gers heeft zich de afgelopen maan-
den druk bezig gehouden met het 
werven van zo’n tweehonderd vrij-
willigers die meehelpen tijdens de 
Ride for the Roses in het week-
end van 4, 5 en 6 september. Er zijn 
mensen gevonden die enthousiast, 
slim, handig, gastvrij en pietje pre-
cies zijn, maar er zijn nog krachtpat-
sers nodig die hun handen niet om-
draaien voor het zware werk. Er zijn 
nog mannen of vrouwen nodig die 

van wanten weten voor het monte-
ren van borden op vrijdagmiddag, 
het plaatsen van dranghekken op 
zaterdagochtend of zaterdagmid-
dag en voor het opruimen en weer 
gebruiksklaar opleveren van het vei-
linggebouw op zondagmiddag en 
-avond. Ook zijn er nog verkeersre-
gelaars nodig bij FloraHolland, maar 
ook onderweg op de routes van 100, 
50 en 25 kilometer. Dit is een be-
langrijke taak, waarvoor bepaal-
de richtlijnen en wetten gelden. Om 
de veiligheid te kunnen waarborgen 
werkt de organisatie met gecertifi-
ceerde verkeersregelaars. Lijkt het 
je leuk om hieraan je steentje bij te 
dragen, maar heb je nog geen cer-
tificaat? Dan kun je je toch aanmel-
den en krijg je bericht hoe je gecer-
tificeerd kunt worden via een online 
cursus. Fiets je niet mee, maar wil 
je wel iets doen? Meld je dan aan 
als vrijwilliger voor de Ride for the 
Roses. Stuur een mail naar vrijwilli-
gers@ridefortheroses.nl en je krijgt 
snel bericht met meer uitleg.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/



2e katern

Fons Fortier winnaar van 
Henk Pieterse bokaal

De Kwakel - Nadat de competitie-
kampioen bekend is geworden werd 
er bij biljartclub Apollo in het Fort 
van De Kwakel wederom gestreden 
om de Hein Pieterse Bokaal. Er ont-
brandde zich in de bovenste regio-
nen een hevige strijd los om deze 
felbegeerde prijs. De eerste weken 
wisselden de eerste drie plaatsen 
geregeld, maar aan het einde was 
het toch Fons Fortier die zijn eerste 
plaats veilig wist te stellen. Een pri-
ma prestatie, zeker omdat Fons pas 
op late leeftijd heeft leren biljarten 
en nu met een behoorlijk gemid-
delde zijn rondjes in de club mee-
draait. Nu de competitie 2016 weer 
is begonnen met een nieuwe op-
zet zal het dit jaar ook weer span-
nend gaan worden. Het spelen om 

gewonnen partijen en bonuspun-
ten kan op den duur wel eens een 
verrassende wending krijgen. Mede 
hierdoor krijgt een ieder de kans om 
te scoren. De biljart 60+club speelt 
iedere woensdag van 12.30 tot 17.00 
uur. Geïnteresseerde kunnen inlich-
tingen krijgen via de wedstrijdleider: 
06-20656631.

Training voor 
ontspanning

Amstelland - Donderdag 2 sep-
tember van 9.30 tot 10.30 uur wordt 
een (gratis) training verzorgd door 
Vita, die geschikt is voor men-
sen met stress en spanningsklach-
ten. De onderwerpen die behan-
deld worden zijn: Stress en span-
ning (waar liggen de oorzaken en 
hoe ga je ermee om); Piekeren (kost 
tijd en energie maar levert niets op, 
hoe stop je dat?); Energie (hoe ver-
deel je het en hoe zorg je dat je 
weer oplaadt); Netwerk (wat haal je 
eruit en wat heb jij te bieden). De 
training wordt gegeven door een 
Maatschappelijk werker geeft de 
training en is bedoeld voor alle in-
woners uit de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Ouder Amstel en Uit-
hoorn. Locatie is dr. Willem Drees-
weg 2 in Amstelveen. De training 
bestaat totaal uit 4 bijeenkomsten. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Belangstellenden kunnen zich 
op werkdagen telefonisch aanmel-
den tussen 09.30 en 12.30 uur via 
020-5430440 of www.vitawelzijnen-
advies.nl

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 29 augus-
tus zullen de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en HBV Target weer 
het oud papier op komen ophalen. 
De lopers hopen natuurlijk weer 
op medewerking van alle inwoners. 
Gevraagd wordt het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg te 
plaatsen. De opbrengst van het oud 
papier komt ten goede aan beide 
verenigingen. De volgende ophaal-
ronde is op 26 september.

Taxatiedag oude 
boeken in bieb

Uithoorn - Heeft u oude boeken, 
bijbels, handschriften, ansichtkaar-
ten of prenten in huis? En bent u 
altijd al nieuwsgierig geweest naar 
wat deze materialen waard zouden 
zijn? Pak ze dan goed in en neem 
ze mee daar de bibliotheek in Uit-
hoorn. Op zaterdag 29 augustus is 
taxateur, antiquaar en veilinghouder 
Arie Molendijk samen met taxateur 
en bijbelverzamelaar Marc Claeys 
aanwezig om oude boeken en meer 
te taxeren. De taxatie wordt zoveel 
mogelijk gedaan aan de hand van 
recent verschenen veilingcatalogi. 
Een nauwkeurige vaststelling van 
de waarde van de boeken is afhan-
kelijk van de druk en de staat waar-
in het boek verkeert. Met enige re-
gelmaat komen er op dit soort da-
gen uiterst zeldzame werken voor 
de dag en soms doemen zelfs ge-
heel onbekende boeken op. Moch-
ten er interessante werken tussen 
zitten dan kunt u deze direct verko-
pen; voor een eventuele restauratie 
kan een afspraak gemaakt worden. 
Heel zeldzame boeken kunnen in 
aanmerking komen voor een taxa-
tierapport voor de verzekering. Zo’n 
rapport kan deze dag worden opge-
maakt. De inloop op zaterdag 29 au-
gustus in de bibliotheek Uithoorn is 
tussen 11.00 en 15.00 uur. Deelna-
me en wachttijden zijn afhankelijk 
van de opkomst.

Nieuwe workshops ‘Kleur 
je Kalm’ in Boekhuis
Aalsmeer - Het kleuren voor vol-
wassenen blijft onverminderd po-
pulair. Kleuren zorgt voor ontspan-
ning en brengt rust in ons druk-
ke bestaan. Bovendien is het heer-
lijk om creatief bezig te zijn. Vanwe-
ge de aanhoudende vraag organi-
seren het Boekhuis en kunstdocent 
Annefie van Itterzon in de komende 
maanden opnieuw een aantal work-
shops Kleur je Kalm. Deelnemers 
krijgen hier inzicht in de techniek 
van het kleuren en natuurlijk gaan 
zij de adviezen ook direct zelf in de 
praktijk brengen. In de workshops 
behandelt Annefie de verschillen-
de aspecten van kleur. Hoe leg je 
getemperde laagjes kleur over el-
kaar en hoe spaar je licht uit? Hoe-
veel kleuren blauw en groen zijn 
er en hoe krijg je de juiste meng-
tonen? Hoe breng ik meer contrast 
en sfeer in de voorstelling? Hoe laat 
ik een kleur schijnen als in een go-
tisch kerkraam? Haar analytische 
benadering van kleur en techniek 
zorgt ervoor dat cursisten met nieu-
we inzichten de kleurplaat op een 

hoger niveau brengen. Door kennis 
over licht en schaduwtonen krijgen 
de voorstellingen meer diepte. Ook 
door het bespreken van de 12-deli-
ge kleurencirkel vergroot je de ken-
nis over kleur. Deze en andere on-
derwerpen komen aan bod tijdens 
de workshops, die plaatsvinden in 
het Boekhuis, Zijdstraat 12. Vrijdag 
11 september wordt hier van 20.00 
tot 21.30 uur een workshops voor 
beginners gehouden. Deelname 
kost 10 euro en is inclusief kleurpla-
ten en koffie of thee. Op de vrijda-
gen 25 september, 2 oktober en 23 
oktober zijn er van 19.30 tot 21.30 
uur cursusavonden voor de meer 
gevorderde kleurliefhebbers. Aan-
bevolen wordt om alle drie de avon-
den te volgen, maar het is ook mo-
gelijk om één of twee keer te komen. 
Deelname kost 45 euro voor de hele 
cursus of 15 euro per keer. Voor alle 
avonden geldt een maximum van 20 
deelnemers. Wacht dus niet te lang 
met inschrijven! Aanmelden kan via 
boekhuis@boekenhof.nl, tel. 0297-
324454 of in de winkel.

Initiatiefneemster Zorg voor elkaar
Nominatie Esmé Tol voor 
Sterke vrouw Nederland
Aalsmeer - Mede-initiatiefneem-
ster van Zorgvoorelkaar.com Es-
mé Tolsma uit Aalsmeer is genomi-
neerd voor Sterke vrouw van Neder-
land verkiezing. Esmé Tolsma is ook 
betrokken bij de klussendienst van 
Cama Gemeente. Daar en ook op 
andere gebieden ontdekte ze dat er 
veel hulpbehoevende mensen zijn 
die wat extra praktische steun goed 
kunnen gebruiken. Daarom zette ze, 
samen met een groep andere vrij-
willigers en de gemeente, het initi-
atief zorgvoorelkaar.com op in haar 
Aalsmeer. Esmé Tolsma: “Zorgvoor-
elkaar is een online marktplaats die 
vraag en aanbod van hulp én zorg 
samenbrengt. Je kunt hier iemand 
enorm mee helpen. Aalsmeer is de 
beste Zorgvoorelkaar-gemeente 

van Nederland. Best iets om trots 
op te zijn.” Zorgvoorelkaar is meer 
dan alleen een vacaturebank: Ook 
particulieren kunnen hun hulpvraag 
plaatsen, net zoals dat organisaties 
hun hulpaanbod kunnen plaatsen. 
Een extra manier voor inwoners van 
Aalsmeer om de hulp te vinden die 
ze nodig hebben. Tegelijkertijd geeft 
Zorgvoorelkaar een steeds comple-
ter beeld van vraag en aanbod van 
hulp in Aalsmeer. Op Zorgvoorel-
kaar.com is in één oogopslag te zien 
wie u in uw buurt kan helpen. Een-
voudig, gemakkelijk en bovendien 
gratis.

Stem op Esmé
Het tijdschrift Libelle heeft een ver-
kiezing voor sterke vrouwen die 

Sanne en Coen winnaars van 
project Zomerondernemers
Aalsmeer - Op woensdag 19 au-
gustus is het project Zomeronder-
nemer 2015 feestelijk afgesloten bij 
de Rabobank in Amstelveen. Dan-
seres, zangeres en presentatri-
ce Sophia Maria Kienhuis presen-
teerde de Zomerondernemer 2015 
in aanwezigheid van regionale on-
dernemers, gemeente, bank, vrien-
den en familie. De diverse onder-
nemingen streden voor de prijs: 
Award Zomer Ondernemer Amstel-
land 2015. De prijs werd gewonnen 
door Sanne en Coen, die een droom 
hebben om een ecologisch vakan-
tiepark te stichten. Om de benodig-
de middelen hiervoor bijeen te krij-
gen zijn zij het bedrijf ‘De Uitdeel-
beer’ gestart. Zij presenteren be-
drijven op bijeenkomsten, fees-
ten, markten en andere evenemen-
ten door middel van een grote, op-
vallende, bruine beer die het bedrijf 
onder de aandacht kan brengen. Er 
waren ook andere, zeer succesvolle 
Zomerondernemers, zoals een web-
shop voor mangastrips (Japanse te-
kenstrip), een app voor presentatie 
kledingwinkels, een dj – organisa-
tiebureau, een dierenoppas, textiel-
tekenares, kinderfeestenorganisa-
tie, natuurlijke verzorgingsproduc-
ten en een social media toepassing. 
Zomer Ondernemer is een prachtig 

initiatief waarbij jongeren de kans 
krijgen om hun droom te verwezen-
lijken. Na drie dagen training volgt 
een zes weken durend program-
ma waarin de jongeren hun onder-
neming vorm kunnen geven en ook 
een kijkje gaan nemen in de keuken 
van gerenommeerde bedrijven en 
met hen in gesprek gaan over wat 
ondernemerschap betekent. Zo zijn 
de deelnemers op bezoek geweest 
bij de Meerlanden, NJoy media, 
Schiedon schoentechniek en Berg-
hoef accountants. 
De jury was onder de indruk van het 
zeer hoge niveau van ondernemer-
schap, maar vooral van de gedre-
venheid en de passie. De Zomer-
ondernemers zijn enthousiast, in-
novatief en laten zich niet uit het 
veld slaan door beren op de weg. 
Het programma wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de gemeen-
ten Aalsmeer en Amstelveen en 
de Stichting TNE (The New Entre-
peneur). De jongeren hoeven geen 
bijdrage te geven aan de cyclus en 
krijgen van de Stichting 200 eu-
ro startkapitaal, professionele be-
geleiding en training van enthousi-
aste ondernemers. De jongeren ga-
ven aan veel geleerd te hebben en 
vol enthousiasme hun bedrijf verder 
willen laten groeien.

In Aalsmeer en Kudelstaart
Senioren gaan digitaal meer 
ontdekken in inloopcentra
Aalsmeer - Senioren kunnen soms 
wel wat hulp gebruiken op het ge-
bied van digitalisering. De mede-
werkers van het Inloopcentrum ho-
ren het regelmatig. Senioren heb-
ben een tablet, mobiele telefoon of 
een laptop, maar maken er geen ge-
bruik van omdat ze niet weten hoe 
het werkt en wat ze er allemaal mee 
kunnen. 
Zonde vinden de medewerkers dit! 
Digitalisering brengt vooral moge-
lijkheden en uitdagingen met zich 
mee. Denkt u bijvoorbeeld aan con-
tact met uw (klein)-kinderen via 
Skype. De mogelijkheid om met el-
kaar te praten en tegelijkertijd te 
kunnen zien. Foto’s te maken, be-

werken en deze met anderen te de-
len via de email. Kennissen, fami-
lie en vrienden opzoeken via Face-
book en zo met elkaar in contact ko-
men. Denk-, of ontspanningspelle-
tjes kunnen downloaden en deze 
zelf of met anderen op het internet 
spelen. Er valt zoveel te ontdekken. 
In het Inloopcentrum zijn senioren 
van harte welkom op vrijdagoch-
tend in de Kanaalstraat. Op woens-
dagochtend staat de deur open in 
Kudelstaart op het Nobelhof. Vanaf 
10.00 uur staan koffie en thee klaar. 
Voor informatie kan contact opge-
nomen worden met Ellen Millenaar, 
coördinator ontmoetingscentrum, 
via 06-22468574.

Opdrachten in teken Commercials
Bloemenzegels en bedenk 
slogan voor Pramenrace
Aalsmeer - Nog maar iets meer 
dan 2 weken en dan is het tijd voor 
de 30ste pramenrace. Dit betekent 
dat er nog maar twee weken zijn om 
de outfits compleet te maken, de 
praam te versieren en de opdrach-
ten voor te bereiden. De opdrach-
ten staan ook dit jaar weer in het 
teken van het thema. Het thema is 
Commercials. De opdrachtposten 
hebben allemaal een naam gekre-
gen gelinkt aan commercials, zoals 
‘Mannen weten waarom’ en ‘Geen 
bommetje’. Bij de Ijzeren brug het de 

post dit jaar: ‘Dat verdient een bloe-
menzegel’ en hier moeten de teams 
bloemenzegels inleveren. Uiter-
aard netjes opgeplakt in een boek-
je. De opbrengst wordt ook dit jaar 
weer gedoneerd aan een Aalsmeers 
goed doel. De leukste prijs van de 
pramenrace: het etentje met het 
bestuur, is de inleveropdracht. Dit 
jaar een slogan bedenken, waar 
of Praam, pramenrace of Penta in 
voor komt. Het team met de leukste, 
grappigste slogan mag met het be-
stuur uit eten gaan.

Femke Kempkes: Altijd op 
zoek naar ‘rafelplekjes’
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. De laatste keer was 
eind juni en dat was Roland Hof-
man. Dit keer is kunstenares Fem-
ke Kempkes aan de beurt. Ze praat 
over haar veelzijdige werk en leven.

Wie ben je?
“Nou ja, ik ben dus Femke en ben 
uhh.. drieënveertig. Daar moet ik al-
tijd even over nadenken hoor, leef-
tijd zegt niet zoveel. Ik heb een ge-
zin. Ik heb een verloofde, of hoe zeg 
je dat.. Serge en ik zijn in ieder ge-
val niet getrouwd. We hebben een 
zoon van twee, die heet Siem en de 
oudste is vier; Haas. Dat is wel leuk 
om te vertellen: mijn vriend komt uit 
Groningen en daar heb je het over 
kroeghazen, of klushazen, als daar 
matties mee worden bedoeld. Het 
woord haas is dus letterlijk ‘vriend’. 
Leuk toch? Haas is net vier gewor-
den en vorige week voor het eerst 
naar school gegaan.”

Waarom woon je in Kudelstaart?
“Ik ben geboren en getogen in 
Kudelstaart, heb in Aalsmeer op 
school gezeten en ben na mijn stu-
die in Amsterdam weer terug naar 
mijn roots. Ik woon nu al twintig jaar 
op een eiland op de grens van Ku-
delstaart en De Kwakel. Met een 
boot moet je overvaren om bij ons 
huis te komen. We wonen heel lan-
delijk, midden in de polder. Het is 
zo’n mooi plekje. Heerlijk buiten! 
We hebben zelfs een schaapskud-
de. En dat allemaal in de randstad. 
We hebben tevens een woonschip, 

een zeiltjalk, in Groningen. Daar zijn 
we dus ook veel te vinden.”
Heb je werk, zo ja, wat doe je?
Femke woont op Beeldeneiland ge-
situeerd aan het Jaagpad. Naast 
haar woning heeft zij een ruim ate-
lier. “Ik ben beeldend kunstenaar 
en maak de meest uiteenlopen-
de kunstwerken. Ik ben opgeleid 
als steenhouwer bij de Hogeschool 
voor de kunsten in Amsterdam en 
ik werk veel met aardse materia-
len. Steen, klei, brons. Soms maak 
ik realistische portretten, dan weer 
iets abstracts. Het is eigenlijk heel 
breed wat ik doe. Daarnaast geef ik 
les. En dat werkt op basis van een 
strippenkaart. Je kunt komen wan-
neer je wilt. Een van mijn leerlingen 
heeft vorige week de eerste prijs 
van Amazing Amateurs gewonnen. 
Daar ben ik natuurlijk bijzonder 
trots op.” Op de website www.fem-
kekempkes.nl staat haar werk en is 
verdere informatie te vinden over 
alles wat de veelzijdige kunstena-
res doet. Ze is namelijk tevens be-
trokken bij ‘De Kunstploeg’, die mo-
menteel bezig is met het ‘Selfie-pro-
ject’ en uiteraard is Femke te vinden 
op de Kunstroute. “En dan is er nog 
de Amb8route.. Ja het is behoorlijk 
veelzijdig, maar allemaal zo leuk.” 
Aldus de bezige dame, die enthou-
siast nog veel meer vertelt, maar 
daar is deze rubriek gewoonweg te 
kort voor.

Wat zijn je hobby’s?
“Bijna alles wat ik doe is verwe-
ven met mijn werk. Dus eigenlijk; 
mijn leven is mijn hobby! Het wa-
ter en varen, daar ben ik gek op. Ik 
ben ook graag in de bergen. Als het 

 De Schijnwerper op...
maar buiten is. De natuur. Heerlijk. 
In ieder geval daar, waar niet zoveel 
mensen zijn.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Het dorpse karakter. Dat vind ik 
hier leuk. En uiteraard het water, dat 
spreekt voor zich.”

En wat zou je willen veranderen 
in het dorp?
Er gebeuren gelukkig zat mooie 
dingen, maar de economische 
groei heeft helaas altijd de boven-
hand. Het verandert allemaal erg 
snel en dat gaat ten koste van ruim-
te en natuur. Het wordt zo vol ge-
bouwd. Ik weet dat dat niet anders 
kan, maar het is wel jammer. Het is 
nooit meer terug te draaien. Verbe-
ter de wereld en begin bij jezelf is 
zo’n slogan waar ik qua kunst re-
gelmatig wat mee doe. Ik heb, om 
een voorbeeld te noemen, een com-
munity art project met bewoners 
opgezet in Kudelstaart, waarbij de 
bedoeling was om hun omgeving 
eens te laten zien. Echt laten kijken. 
Waar komt de naam van je woon-
wijk vandaan? Wat betekenen die 
straatnamen? Want wat is rietlan-
den en Lisdodde nou eigenlijk? We 
zijn het Kleine Poelgebied ingegaan 
met bootjes onder begeleiding van 
een natuurgids. Vervolgens hebben 
die mensen tekeningen gemaakt en 
dat heb ik als uitgangspunt geno-
men om een mooi beeld te creëren 
bij een ontmoetingsplek in hun wijk. 
Die bewustwording is zo belang-
rijk. Wat ik zou willen is meer plek-
jes met een ‘rafelrandje’. We moeten 
meer kunnen klooien. Ja ook grote 
mensen, niet alleen kinderen.”

Wil je een leuke (of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
“Dan kom ik vooral weer terug op 
dat dorpse karakter van Aalsmeer. 
Als ik bijvoorbeeld ’s avonds laat zin 
heb in een biertje kan ik gewoon 
in mijn uppie naar de plaatselijke 
kroeg. Daar zijn altijd wel beken-
den en daar ontstaan dan de meest 
prachtige gesprekken mee over het 
leven. Dat is toch een cadeautje. Dat 
maakt het wonen hier zo leuk.” We 
zijn na het interview nog even naar 
het Beeldeneiland gefietst aan het 
Jaagpad en overgevaren met het 
bootje. Het buitengevoel dat Femke 
Kempkes bedoelt is direct merkbaar 
als ik met mijn neus in de wind en de 
zon op mijn gezicht naar de overkant 
vaar en Vice Versa. De foto wordt ui-
teraard buiten genomen, tussen een 
aantal prachtige stenen beelden, ge-
maakt tijdens het project ‘Woefs’. 
Door Miranda Gommans

hun energie inzetten voor resultaat. 
Tien weken lang zette het tijdschrift 
vrouwen in het zonnetje die zich in-
zetten voor een goed doel. Je kunt 
nu stemmen op de Ster van 2015. 
Zij krijgt een speciaal ontworpen 
wisselster uitgereikt. De prijs wordt 
op 26 oktober uitgereikt in café Du-
dok in Den Haag. Stemmen op de 
Aalsmeerse favoriet kan nog tot en 
met 20 september via www.libelle.
nl/libelle-ster/2015.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Bewonersavond op 2 september
Start participatie rond 
startnotitie Polderzoom
Aalsmeer - Dinsdag 28 juli heeft 
het College van Burgemeester en 
Wethouders de concept startnoti-
tie Polderzoom vrijgegeven voor in-
spraak. Om iedereen hierover te in-
formeren organiseert de gemeen-
te op woensdag 2 september van 
20.00 tot 21.30 (inloop vanaf 19.30 
uur) in het gemeentehuis. Iedereen 
die hierbij aanwezig wil zijn is van 
harte welkom. Het deelgebied Pol-
derzoom is onderdeel van het pro-
ject ‘De Tuinen van Aalsmeer’ en 
ligt in het gedeelte achter de Stom-
meerkade (gedeelte tussen Bur-
gemeester Kasteleinweg en de 
Aalsmeerderweg). Het totale pro-
ject richt zich op de herinrichting 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
en de invulling van de onbebouwde 
gebieden die direct aan de Burge-
meester Kasteleinweg grenzen. 
Wethouder Jop Kluis: “Het doel is 
in het deelgebied woningen te rea-

liseren. De ruimtelijke invulling van 
dit woongebied zal aansluiten bij de 
wijk Stommeer en overwegend be-
staan uit grondgebonden wonin-
gen.”

Wat is een startnotitie?
De startnotitie vormt het kader 
waaraan het te ontwikkelen bouw-
plan moet voldoen. De ruimtelijke 
en andere randvoorwaarden wor-
den gebruikt als leidraad bij het la-
ter dit jaar op te stellen bestem-
mingsplan en de toetsing van het 
bouwplan door de gemeente. Daar-
naast worden in de startnotitie bij-
voorbeeld voorwaarden gesteld aan 
de architectuur en beeldkwaliteit en 
zijn voorwaarden gesteld aan het 
parkeren. 

Geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de 
mening en adviezen vernemen van 

Janna van Zon: “Ga je schamen”
Stoepenplan Dorpsstraat 
door vandalen vernield!
Aalsmeer - Meer dan een jaar zijn 
een enthousiaste werkgroep en be-
woners bezig geweest om het stoe-
penplan - gelegd van de Dorps-
straat tot aan de Samen Een basis-
school - te verwezenlijken. Leerlin-
gen van de basisschool in het Cen-
trum maakten voor het stoepen-
plan fraaie en originele tekeningen 
en keramiste Anneke Harting zorg-
de voor de keramische voorstelling. 
Met elkaar zijn de tegels op een za-
terdag in augustus 2014 gelegd en 
daarna was er een klein feestje! Wat 
waren alle tekenaars trots op het re-
sultaat. Hun weg naar school was er 
een stuk vrolijker op geworden. Ver-
leden week liep bedenkster Janna 
van Zon de route nog een keer en 
zag tot haar grote verbijstering dat 
een groot aantal tegels op de ver-
keersbiggen is vernield. Janna van 
Zon: “Je kunt je afvragen waarom 
doen mensen dit? Hebben diegenen 
geen enkel inlevingsvermogen, be-

seffen zij niet dat zij hier scholieren 
en al degenen die vrijwillig aan dit 
plan hebben meegewerkt schade 
berokkenen? Op geen enkele wijze 
valt te begrijpen wat hier de lol van 
is. Nu houd ik de hoop dat dege-
nen die dit hebben gedaan beseffen 
dat zij op de totaal verkeerde weg 
zijn. Blijf gewoon met je handen af 
van datgene wat ooit zo zorgvuldig 
is gemaakt. Probeer je voor de toe-
komst te realiseren wat dit voor heel 
veel mensen betekent en hoe groot 
hun teleurstelling is. Hier kan toch 
geen enkele veroorzaker lol aan be-
leven? Ga je nu eerst maar eens een 
poosje zitten schamen voor datge-
ne je hebt gedaan. En trek er ver-
volgens zoveel lering uit dat je je in 
de toekomst wel twee keer bedenkt 
voor je weer zoiets doet!” 

Mogelijk zijn er getuigen, zij worden 
verzocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. 

Grote brand in loods Aarbergerweg
Caravanstalling in rook op
Rijsenhout - Rond vijf uur in de 
ochtend van dinsdag 25 augustus is 
brand uitgebroken in een caravan-
loods aan de Aarbergerweg. Hier-
bij zijn honderden caravans in vlam-
men opgegaan. De brandweer heeft 
het gebouw van zo’n 12.000 vier-
kante meter niet meer kunnen red-
den. Rond kwart over zeven had de 
brandweer het vuur onder contro-
le. Het nablussen heeft nog enkele 
uren in beslag genomen. Dit kwam 
mede omdat een overkapping naar 
beneden viel en diverse brandhaar-
den bedekte. Dit bemoeilijkte het 
nablussen. Door de brandweer zijn 
onder andere waterkanonnen inge-
zet. 

Konijnen gered
Gevaarlijke stoffen zijn niet vrijgeko-
men, ook vielen er geen gewonden. 
De brandweer heeft zelfs twee niets-
vermoedende konijnen van de dood 
gered. Vanwege de sterke rookont-

wikkeling door brandende autoban-
den heeft de brandweer twaalf na-
bij gelegen woonhuizen ontruimd. 
De dertig bewoners waren in een 
bedrijfspand opgevangen, maar zijn 
inmiddels weer thuis. In de richting 
van Aalsmeer waaiden dikke, zwar-
te rookwolken. Omwonenden had-
den het advies gekregen om ra-
men en deuren te sluiten. De stal-
ling had volgens de veiligheidsregio 
een capaciteit van zeshonderd ca-
ravans. Het gebouw stond nog niet 
vol, omdat het zomerseizoen nog 
niet ten einde is. Er stonden wel al 
enkele honderden caravans. Het ge-
hele pand, inclusief alle aanwezige 
caravans, moet als verloren worden 
beschouwd. De brandweer Rijsen-
hout heeft bij het blussen hulp ge-
kregen van de korpsen Kennemer-
land en Aalsmeer. Naar de oorzaak 
van de brand wordt een onderzoek 
ingesteld.
Foto: Marco Carels

Steen door raam
Kudelstaart - Om kwart voor 
twee in de nacht van woensdag 
19 op donderdag 20 augustus 
is het bovenraam van een voor-
deur van een woning in de Edi-
sonstraat vernield. Onbeken-
den hebben een steen gegooid 
door het glas van de flatwoning 
op de derde verdieping. De be-
woners werden wakker van het 
glasgerinkel. Er zijn geen per-
sonen gezien. Mogelijk zijn er 
omwonenden die de vandalen 
wel hebben opgemerkt, zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-
8844.

Gewond na val 
van fiets

Kudelstaart - Op dinsdag 18 
augustus is rond het middag-
uur een fietsster ten val ge-
komen op de Bilderdammer-
weg. Mogelijk is een toeval 
de oorzaak dat de 56 jarige 
Kudelstaartse over haar fiets 
klapte en met haar kin op het 
wegdek belandde. De politie 
en de ambulance zijn ter plaat-
se geweest. Voordat de hulp-
diensten arriveerden hadden 
omstanders zich al om de ge-
wonde vrouw ontfermd. Ze is 
met letsel aan haar gezicht en 
hoofd naar ziekenhuis Amstel-
land vervoerd.

Hengel weg na 
auto-inbraak

Aalsmeer - In de nacht van 
vrijdag 21 op zaterdag 22 au-
gustus is ingebroken in een 
in de Schoolstraat geparkeer-
de auto. Om binnen te komen 
hebben de dieven het slot van 
het linkerportier geforceerd. 
De hele wagen is doorzocht 
en flink overhoop gehaald. On-
der andere is een doos sigaren 
leeg over de stoelen verspreid. 
In de Audi lagen drie hengels, 
één ervan is meegenomen 
door de inbrekers.

Onwel door 
alcohol

Aalsmeer - Om vier uur in de 
nacht van vrijdag 21 op zater-
dag 22 augustus kreeg de po-
litie een melding dat een per-
soon onwel was geworden in 
de Zijdstraat. Agenten zijn ter 
plaatse gegaan. Ze troffen een 
21 jarige vrouw uit Kudelstaart 
aan, die te diep in het alcohol-
glaasje gekeken bleek te heb-
ben. De inwoonster is door 
haar ouders opgehaald.

Aanpak politiek en inwoners Landelijk Gebied Oost

Wijkplatform Aalsmeer-Oost 
wil inhaalslag in ‘eigen’ gebied
Aalsmeer - Afgelopen week is het 
Wijkplatform Aalsmeer Oost opge-
richt. De aanleiding tot de oprich-
ting van dit platform is onder ande-
re het vaststellen van het bestem-
mingsplan Landelijke Gebied Oost 
het afgelopen jaar. De initiatiefne-
mers van dit platform waren teleur-
gesteld in het ontbreken van een 
toekomstvisie in dit bestemmings-
plan. Het wijkplatform Aalsmeer 
Oost is opgericht met als doel om 
een volwaardige partner te zijn voor 
de politiek en de ambtelijke orga-
nisatie bij het verder uitwerken van 
genoemde structuurvisie. Naast het 
participeren in de ontwikkeling van 
een structuurvisie wil het wijkplat-
form ook betrokken worden bij za-
ken, zoals de herinrichting van de 
Aalsmeerderweg. Tevens wil het een 
aanspreekpunt c.q. doorgeefstation 
zijn voor bedrijven en particulieren 
uit Aalsmeer-Oost richting de ge-
meente.

Ongenoegen
De oprichting van dit wijkplatform 
komt mede voort uit het ongenoe-
gen dat de drie oprichters van dit 
wijkplatform ervaren met betrekking 
tot de aandacht van de politiek voor 
Aalsmeer-Oost. Aalsmeer-Oost, met 
zijn rijke historie vanwege de bloe-
men en plantenteelt, is de afgelo-
pen 40 jaar een achter geschoven 
wijk geworden. Het is in die periode 
afgezakt tot een wijk van Aalsmeer 
waar geen beleid en visie voor is 
ontwikkeld. Door het ontbreken van 
een visie is er in Aalsmeer Oost een 
ruime mate van verrommeling ont-
staan. De oprichters van het wijk-
platform, Ger Loogman, Harry 
Doornbos en Hans Zandvliet, heb-
ben zich de afgelopen jaren geër-

gerd aan dit tekort aan aandacht en 
visie waardoor hun woon-, werk- en 
leefgebied is geworden tot wat het 
nu is. “Aalsmeer-Oost verdiend veel 
beter en is nu een keer aan de beurt 
om een inhaalslag te gaan maken”, 
zo is hun mening. 

Samen aan de slag
Het platform wil de politiek uitdagen 
om met hen in gesprek te gaan en 
zijn op zoek naar bij Aalsmeer-Oost 
betrokken inwoners om zich aan te 
melden als kandidaat voor dit plat-
form. Tijdens de presentatie maan-
dag 24 augustus in het wijkover-
leg Oost kregen de heren veel com-
plimenten en bijval. Er hebben zich 
zelfs al drie gegadigden, waaronder 
twee vrouwen, gemeld. 
Afgelopen dinsdag 25 augustus 
stond de Nota van Uitgangspunten 
voor het Landelijk Gebied Oost op 
de agenda van de commissie Ruim-
te en Economie. De heren van het 
Wijkplatform kwamen hier ook in-
spreken. Allereerst werd een com-
pliment gegeven aan de wethouder 
en de ambtenaren vanwege het feit 
dat er nu eindelijk een nota is waar-
mee aan de slag kan worden ge-
gaan. 
Ger Loogman noemde de ingestor-
te en vervallen kassen aan zowel de 
Oosteinder- als de Aalsmeerder-
weg. “Ik schaam me kapot. Het doet 
mij echt pijn om dit te zien.” Hij gaf 
aan dat het Wijkplatform een vol-
waardige partner van de gemeen-
te wil worden en raadde de politiek 
tot slot aan gebruik te maken van 
dit aanbod. Ger Loogman kreeg di-
rect positief gehoor van alle partijen. 
De raad gaf aan deze ‘noodkreet’ ter 
harte te nemen en zei te hopen in 
het Wijkplatform, dat overigens pas 

acht dagen bestaat, een waardige 
gesprekspartner hoopte te vinden. 

Woningbouw meest reëel
De aanpak van het Landelijk Gebied 
Oost vergt nog veel tijd en inzet. De 
nota met uitgangspunten, waarover 
in de vergadering van de commissie 
Ruimte en Economie werd gespro-
ken, moet verrommeling tegengaan 
en een einde maken aan het illegaal 
wonen achter het lint. Het gebied, 
van oudsher een agrarisch glas-
tuinbouwgebied, staat onder druk 
en vraagt om herontwikkeling. Wat 
dit betreft wordt vooral gedacht aan 
woningbouw. Woningen bouwen is 
volgens wethouder Gertjan van der 
Hoeven op dit moment de meest re-
ele oplossing. Er zijn al gesprekken 
geweest met eigenaren die graag 
met de transformatie naar woning-
bouw aan de slag willen. 
Met achter de linten huizen bou-
wen, gaven de fracties aan geen 
probleem te hebben. De VVD stelde 
in deze voor hofjes achter de linten 
te bouwen, zodat vanaf de weg één 
entree blijft. AB pleitte om alterna-
tieve woonvormen een kans geven. 
Het Luchthavenindelingbesluit is 
overigens zowel een kans als een 
bedreiging voor het gebied, maar 
feit is dat grote stukken van het 
plangebied niet binnen het beper-
kingengebied qua woningbouw val-
len. De Nota van Uitgangspunten 
voor het Landelijk Gebied Oost gaat 
nu ter besluitvorming behandeld 
worden in de eerste raadsvergade-
ring na de zomer, op donderdag 10 
september. 

Voor meer informatie of aanmelding 
voor het Wijkplatform Aalsmeer-
Oost: gloogman@loogman.nl.

Wens gedifferentieerd woongebied realiseren

Woningbouw in Hornmeer
nog beetje ‘open boek’
Aalsmeer - Goed gevuld was de 
raadskelder van het gemeente-
huis afgelopen maandag 24 augus-
tus voor de tweede informatie- en 
participatieavond over de woning-
bouwlocatie in de Meervalstraat en 
de Roerdomplaan. De schoolgebou-

belanghebbenden voordat ze de 
startnotitie definitief vaststellen. 
Van 26 augustus tot en met 16 sep-
tember ligt de concept startnoti-
tie ter inzage op het gemeentehuis. 
De adviezen en reacties kunnen 
op de bewonersavond van 2 sep-
tember worden ingediend. Mocht 
u geen tijd hebben om naar de in-
formatieavond te komen kunt u tot 
en met 16 september ook schriftelijk 
uw reactie sturen naar: Het College 
van Burgemeester en Wethouders 
van Aalsmeer, postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer o.v.v concept startno-
titie Polderzoom fase 1 of via een e-
mail naar: projecten.aalsmeer@am-
stelveen.nl onder vermelding van: 
‘Reactie startnotitie Polderzoom fa-
se 1’. Na 16 september worden de 
reacties verwerkt en wordt de start-
notitie met alle adviezen en in-
spraakreacties ter vaststelling voor-
gelegd aan het college van Burge-
meester en Wethouders en vervol-
gens aan de gemeenteraad. Daarna 
start het opstellen van het ontwerp 
bestemmingsplan dat later dit jaar 
in procedure zal worden gebracht. 
De concept Startnotitie is vanaf 26 
augustus te downloaden op: www.
aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer.

wen hier, waarvan 1 in gebruik als 
buurthuis, en de gymzaal gaan ver-
dwijnen en de gemeente is voor-
nemens hier woningen te bouwen 
voor senioren, jongeren en starters. 
Aantrekkelijk, betaalbaar en duur-
zaam met een streefpercentage van 
30 procent sociale woningbouw is 
opgenomen in de woonvisie voor dit 
gebied. Kenmerkend in dit deel van 
de Hornmeer zijn de vijvers en de 
sloot met daar omheen al behoorlijk 
oude bomen. Een gevarieerd scala, 
zo blijkt. Essen, Iepen, Wilgen, Kas-
tanjes, Platanen, Esdoorns, Popu-
lieren, Elzen en Sierappels vormen 
samen de hoofdgroenstructuur van 
dit gebied. Overigens kunnen niet 
alle bomen gehandhaafd blijven. 
Een deel is te oud om te laten staan 

en sommige worden zelfs op korte 
termijn weggehaald om gevaarlij-
ke situaties te voorkomen. De goe-
de bomen behouden vindt de ge-
meente essentieel voor het behoud 
van het karakter van dit gebied. De 
exacte invulling met soorten wonin-
gen is overigens nog min of meer 
een ‘open boek’. 

Twee varianten
De gemeente heeft weliswaar twee 
varianten gepresenteerd, maar 
geeft in het concept van de start-
notitie aan de voorkeur aan om een 
globaal bestemmingsplan voor het 
plangebied te maken waarmee eni-
ge mate van flexibiliteit kan wor-
den behouden. Op deze manier 
kan ingespeeld blijven worden op 

marktomstandigheden. In model 1 
worden zeven kleinschalige appar-
tementengebouwen met drie en vier 
bouwlagen (totaal 84) gebouwd. 
Centraal in het plangebied is een 
woon-zorgcomplex in een langge-
rekt blok (40 stuks) en aan de bin-
nenzijde worden twee blokjes een-
gezinswoningen gebouwd (12 tot 
24). Deze woningen sluiten aan bij 
de bestaande woningen langs de 
Meervalstraat. Model 2 is een mix 
van appartementen, grondgeboden 
woningen, woon/zorgappartemen-
ten en starterwoningen. Tegenover 
de Roerdomplaan komt het woon/
zorgcomplex met een bouwhoog-
te van maximaal drie of vier bouw-
lagen (40 tot 60 stuks). In het ge-
bied langs de Meervalstraat wor-
den maximaal 40 grondgebonden 
woningen (met tuinen) afgewis-
seld met appartementenblokjes met 
maximaal drie bouwlagen. Het ap-
partementengebouw aan de zijde 
van de Dreef kan mogelijk wat ho-
ger worden en daarmee als steden-
bouwkundig hoogteaccent funge-
ren. In totaal kunnen in dat geval 20 
tot 30 appartementen worden gere-
aliseerd. Binnen het plangebied is 
daarnaast een strookje met 5 tot 15 
starterwoningen (bijvoorbeeld ve-
randawoningen) gesitueerd. 
Bij beide modellen wordt een extra 
ontsluiting van de wijk gemaakt op 
de Dreef. “De wens is om een meer 
gedifferentieerd woongebied te re-
aliseren waar wordt ingezet op ver-
schillende woonvormen voor uit-
eenlopende doelgroepen. Hier 
wordt aan voldaan”, zo stelt de ge-
meente tot slot in de concept start-
notitie. Wie een (zorg)woning of ap-
partement hier in de Hornmeer wel 
ziet zitten, nog even geduld: De ver-
wachting is dat dit project medio 
2018 in de verkoop kan gaan. 
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kinder- en jeugdkrant

Korfbal voor de allerkleinsten 
Kangoeroe-ochtend VZOD
Kudelstaart - Zaterdag 29 augus-
tus start het korfbalseizoen weer bij 
VZOD in Kudelstaart met thuiswed-
strijden vanaf 9.00 uur ’s ochtends 
tot circa 15.00 uur ’s middags. De-
ze dag is er ook de mogelijkheid om 
een kijkje te nemen bij verschillen-
de sportverenigingen in Aalsmeer 
en Kudelstaart georganiseerd via 
‘Sportpassie’. Natuurlijk geldt dit 
ook voor de gezellige korfbalvereni-
ging VZOD. 
Tijdens de ochtend zijn er jeugd-
wedstrijden waar een kijkje bij kan 
worden genomen en in de middag 
zijn de senioren aan de beurt. Voor 
kinderen van circa 3 tot en met 6 
jaar wordt er een speciale spelle-

tjesochtend georganiseerd met als 
thema ‘Dieren’. De kangoeroe-och-
tend begint om 10.30 uur en is om 
12.00 uur weer afgelopen. Tijdens 
de ochtend maken de kinderen op 
spelenderwijs kennis met de kind-
vriendelijke sport korfbal. De spelle-
tjes hebben een ‘dierlijk karakter’ en 
alle kinderen kunnen zich helemaal 
uitleven! Bent u nog op zoek naar 
een geschikte sport voor uw zoon of 
dochter of bent u nieuwsgierig wat 
korfbal nu precies is? Kom dan za-
terdag 29 augustus naar het korf-
balveld van christelijke korfbalver-
eniging VZOD aan de Wim Kand-
reef 2. Kijk voor meer informatie op 
www.vzod.nl.

OBS Kudelstaart houdt regelmatig sponsorlopen voor goede doelen. Sneeuw 
of regen, niets houdt ze tegen (foto 2010).

OBS Kudelstaart gaat lopen 
voor Ride for the Roses
Kudelstaart - Leerlingen van OBS 
Kudelstaart gaan hun beste been-
tje voorzetten om geld in te zame-
len voor de Ride for the Roses. Let-
terlijk hun beste beentje, want ze 
gaan proberen om zoveel moge-
lijk rondjes te lopen tijdens de door 
de school georganiseerde sponsor-
loop op vrijdagmiddag 4 september. 
De komende dagen zullen de kinde-
ren bij hun familie, buren, vrienden 
en kennissen langs te deur gaan om 
te vragen of ze hen willen sponso-
ren met een klein bedrag per rond-
je of een totaalbedrag. Al het in-
gezamelde geld wordt dan bij el-

kaar opgeteld en later met een gro-
te cheque overhandigd aan de pro-
jectleider van de lokale organisatie 
van de Ride for the Roses. De school 
maakt hiermee een vuist tegen kan-
ker. “Ik vind het belangrijk dat ook 
kinderen leren dat het belangrijk is 
om hun steentje bij te dragen, thuis, 
op school en in de samenleving”, 
zegt Margriet van der Zalm, direc-
teur OBS Kudelstaart. “Dat je door 
iets kleins te doen samen iets groots 
kunt bewerkstelligen, namelijk een 
bijdrage leveren aan het bestrijden 
en genezen van een ziekte die groot 
en klein kan treffen.”

‘Blij visje’ voor kleintjes op 
Broersepark Familiefestival
Amstelveen - Na een tour langs 
vier stadsparken in Amsterdam spe-
len Kees en Koos op zondag 30 au-
gustus om 13.30 uur hun voorstel-
ling ‘Blij Visje’ in het Broersepark 
Amstelveen. Vanaf 2 jaar. ‘Blij Vis-
je’ is een peuter en kleuter theater-
programma, waarbij kinderen wor-
den uitgedaagd om mee te spelen. 
Met zijn allen wordt gespeeld met 
het visje in de golven. Er wordt naar 
schatten gedoken, een liedje gezon-
gen en een verhaal verteld geïnspi-
reerd op het boekje ‘Vrolijk’. De toe-
gang is gratis en de voorstelling is 
geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. 

Middeleeuws spektakel 
En om 15.00 uur op zondag 30 au-
gustus speelt Hilaria hun voorstel-

ling ‘Het Jaarfeest van St Hilarius’ 
in het Broersepark. Op het jaarfeest 
stroomt het volk tezamen op het 
marktplein. Voor één dag in het jaar 
bestaan er geen rangen en stan-
den; de slachter drinkt met de rent-
meester, de boer met de schout, de 
bezembinder speelt met de jonker! 
Zelfs jonkvrouw Isabelle vertoont 
zich in het openbaar. Een voorstel-
ling gespeeld door slechts twee 
spelers, maar de muziek, de opval-
lende attributen en deelname door 
veel vrijwilligers, maken de voorstel-
ling tot een middeleeuws spektakel 
met veel visueel geweld en humor.
De toegang is gratis! 
Meer informatie en het complete 
programma op: www.amstelveens-
poppentheater.nl .

Soort ‘Koningsdag’ in het klein
Kinder-Ride-activiteiten 
op het Raadhuisplein
Aalsmeer - Op zondag 6 septem-
ber wordt op het Raadhuisplein een 
‘Kids-Ride-Sponsor-Stepactie’ ge-
organiseerd met daarnaast tal van 
activiteiten. Leerlingen van de basis-
scholen in Aalsmeer en Kudelstaart 
uit de groepen drie tot en met zes 
zijn hiervoor uitgenodigd middels 
een brief via de scholen. Doel van 
de actie is om zoveel mogelijk geld 
bijeen te steppen voor de Ride for 
the Roses. Bijna alle scholen staan 
achter dit evenement. Veelal zijn de 
jongere kinderen nog wat te klein 
om de routes van 25, 50 of 100 kilo-
meter te fietsen van het wielereve-
nement Ride for the Roses. Daarom 
hebben de vrijwilligers van de loka-
le organisatie in samenwerking met 
de vrijwilligers van het Oranje Comi-
té Aalsmeer en Meer Aalsmeer Win-
keldorp een actie bedacht zodat ook 
zij hun steentje kunnen bijdragen 
voor KWF Kankerbestrijding. 

Sponsorsteppen en spelletjes
De kinderen worden uitgedaagd om 
zich zoveel mogelijk te laten spon-
soren door hun familie, vrienden en 
kennissen. Ze halen geld op en mo-
gen dit meenemen op 6 september 
naar het Raadhuisplein. Er wordt 
niet per rondje gedoneerd, maar 
met een vast bedrag. Op die zondag 
tussen 11.30 en 14.00 uur mogen de 
kinderen proberen om binnen een 
bepaalde tijd zoveel mogelijk rond-
jes steppen op het plein. De stepjes 
worden voor hen geregeld.
Naast het steppen, is er van alles 
te doen op het Raadhuisplein. Kin-

deren kunnen voor 2,50 euro een 
stempelkaart kopen en daarmee 
verschillende spelletjes doen. Zo 
zijn er springkussens en staat er een 
schiettent, ze kunnen eendjes van-
gen, goud zoeken of touwtje trek-
ken, spijkerbroek hangen, bananen 
vangen, strijkijzer ‘smijten’ en meer. 
Kortom, het is een soort ‘Konings-
dag’ in het klein. Ook aan de inwen-
dige mens wordt gedacht, want er 
zijn drankjes, ijsjes, poffertjes en 
andere versnaperingen te koop. Er 
is zelfs een heuse dj, want Peter Dol 
van Fireball Light & Sound Service 
komt draaien op het plein. Tegen 
twee uur wordt het eindbedrag ken-
baar gemaakt wat de kinderen bij 
elkaar hebben gestept en gespeeld. 
Een cheque wordt diezelfde middag 
nog namens de kinderen overhan-
digd tijdens de officiële slotmanifes-
tatie van de Ride for the Roses bij 
FloraHolland. Rond die tijd zullen er 
ook prijzen zijn voor de kinderen die 
de meeste rondjes hebben gestept. 

Iedereen welkom
Rond half twee komt het grote pe-
loton met Ride for the Roses-fiet-
sers voorbij ‘gescheurd’. De spelle-
tjes worden dan even gestaakt om 
deze groep van dappere fietsers ge-
zamenlijk aan te moedigen. De kin-
deren van groep drie tot en met 
zes zijn uitgenodigd om te steppen, 
maar uiteraard zijn ook jongere en 
oudere kinderen welkom om deel te 
nemen aan de spelletjes. Door het 
kopen van een stempelkaart helpen 
zij ook het KWF. 

Workshop en schaaksimultaan
Schaken tegen Nederland 
kampioen Hing Ting Lai
Amstelland - Tijdens de Schaak-
week Amstelveen kunnen kinderen 
van 8 tot 12 jaar in de bibliotheek op 
het Stadsplein in Amstelveen de uit-
daging aangaan met de huidige Ne-
derlands Jeugdkampioen schaken 
t/m 20 jaar Hing Ting Lai. Op don-
derdag 1 oktober organiseert de bi-
bliotheek in samenwerking met de 
Schaakweek deze speciale activiteit 
waarbij de kinderen eerst een korte 
workshop krijgen van Internationaal 
Meester Robert Ris waarin hij niet 
alleen de regels uitlegt maar ook 
verschillende schaaktips zal geven. 
Daarna kunnen de kinderen kijken 
of ze echt iets geleerd hebben want 
dan mogen zij het opnemen tegen 
de 18-jarige Hing Ting Lai, spe-
ler van Schaakvereniging Zukertort 
Amstelveen. Hing geldt als één van 
de grootste talenten van Nederland 
en zal bovendien op zondag 4 okto-
ber meedoen aan het NK Rapid in 
P60. Voor de kinderen dus een unie-
ke kans om beter te leren schaken 

en de strijd aan te gaan met een 
nationale topspeler! De toegang is 
gratis, maar aanmelden van te vo-
ren is wel verplicht via e-mailadres 
info@debibliotheekamstelland.nl
Het programma op donderdag 1 ok-
tober: 16.00 tot 16.30 uur Workshop 
IM Robert Ris en van 16.30 tot 17.30 
simultaan schaken tegen Neder-
lands Jeugdkampioen Hing Ting Lai.

Ballonnenactie ‘Scholen weer 
begonnen’ op de Jozefschool
Aalsmeer - De scholen in de ge-
meente zijn weer van start gegaan. 
Om hier extra aandacht voor te vra-
gen was vorige week bij de Jozef-
school de ballonnenactie ‘De Scho-
len zijn weer begonnen’. Wethouder 
Ad Verburg van Verkeer liet samen 
met leerlingen van de Jozefschool 
ballonnen op. De leerling van wie de 
ballon het verst komt mag een nieu-
we fiets uitzoeken. 
De komende weken is er meer 
drukte op de weg. Niet alleen meer 
autoverkeer, maar ook meer fiet-
sende kinderen. Kleuters die op een 

Nieuwe cursus bij De Werkschuit
‘Mozaïek voor kinderen’
Aalsmeer - Stichting De Werk-
schuit start vrijdag 25 september 
met een cursus mozaïek voor kinde-
ren. Het is een nieuwe cursus, die 
op de vrijdagmiddag van 16.00 tot 
17.30 uur gegeven gaat worden door 
Annemieke de Hollander en Bettine 
Clemens. 
De cursus ‘Mozaïek voor kinderen’ 
bestaat uit 4 lessen. De kinderen 
gaan een spiegel, een kistje of een 
klein dienblad versieren met stuk-
jes tegel. De stukjes mogen ze zelf 
knippen, maar er zijn ook kant en 
klare scherven van tegels en glas-
druppels in allerlei vrolijke kleuren. 
Na de laatste les gaat ieder kind met 
iets heel moois naar huis. 

Aanmelden of Inlichtingen via de 
webside www.gklein.org/wsa of te-
lefonisch bij Marion Buckert via 
06-11864861 of bij Margot Tepas 
via 06-12459347. De folders met 
het complete cursuspakket van De 
Werkschuit liggen onder andere in 
het gemeentehuis.

Handbalcompetitie jeugd
E1 en E2 klaar voor seizoen
Aalsmeer - Zaterdag 22 augus-
tus konden de E1 en E2 van FIQAS 
Aalsmeer in stralend weer vast wat 
wedstrijdervaring opdoen met de 
nieuwe regels tijdens het jaarlijkse 
veldtoernooi bij Legmeervogels in 
Uithoorn. De E2 moest al vroeg in de 
ochtend beginnen. Helaas kon niet 
het hele team meedoen: Lindsey 
was tijdens de eerste training door 
haar enkel gegaan, maar kwam wel 
even kijken, en Nino had andere 
verplichtingen. Gelukkig konden Ki-
ki (uit de F) en Koen (uit de E1) in-
vallen. Voor de eerste wedstrijd werd 
door coach Pascal rustig uitgelegd 
wat er dit seizoen veranderd is in de 
speelwijze bij de E, namelijk dat er 
een man minder in het veld staat en 
dat er niet meer met de hakken op 
de cirkel verdedigd mag worden. Hij 
had een duidelijk schema gemaakt, 
en hiermee gingen ze aan de slag. 
Dat pakte de eerste wedstrijd goed 
uit: van DSG werd ruim gewonnen. 
Helaas werd van Legmeervogels en 
KDO verloren, maar de laatste wed-
strijd tegen WeHaVe werd weer ge-
wonnen. Dit leverde uiteindelijk voor 
het team bestaande uit Lars, Sven, 
Jan Bas, Emma, Leonoor, Kiki en 
Koen een mooie derde plaats en te-
vreden coach op. Hierna mocht de 
E1 ook vier wedstrijden spelen. In-
middels was het flink warm gewor-
den, dus de bidons moesten regel-
matig bijgevuld worden. Ook in dit 
team een geblesseerde speler: Max 
had in de laatste week van de va-
kantie zijn arm gebroken, dus zal 
voorlopig niet mee kunnen doen. 
Hij was er wel om zijn team aan 
te moedigen. Het team bestaat dit 
jaar verder uit Ella, Quinty, Marij-
ne, Koen, Sjors, Danny en Benjamin. 

Deze laatste speler is net een paar 
weken geleden in Nederland ko-
men wonen, maar heeft in Finland 
al een tijdje gehandbald en bleek 
een goede aanwinst voor de ver-
eniging. Ook voor dit team werden 
de nieuwe regels door coach Pieter 
nog even doorgenomen en daarna 
moest er direct hard gewerkt wor-
den tegen thuisclub Legmeervo-
gels. Deze wedstrijd werd helaas 
met 1 punt verschil verloren. Daarna 
werd er van Lelystad gewonnen en 
was het weer spannend tegen Lo-
tus: 4-4. De laatste wedstrijd tegen 
Najaden werd weer gewonnen en 
hiermee eindigde de E2 op een uit-
stekende tweede plaats. De teams 
hebben lekker kunnen oefenen met 
het nieuwe systeem en bijna ieder-
een heeft zijn of haar eerste doel-
punt al weer gemaakt. Zowel de E1 
als de E2 van handbalvereniging FI-
QAS lijken klaar voor de competitie 
die komend weekend begint.

Kom zelf zaterdag handballen! 
Aanstaande zaterdag 29 augustus 
geeft de hoofdtrainer van de da-
messelectie van FIQAS Aalsmeer 
een handbaltraining voor ieder-
een die dat leuk vindt. Van 12.00 tot 
14.00 uur mag jeugd lekker komen 
trainen in de Bloemhof en krijgen 
de jongens en meiden na afloop nog 
een leuke attentie ook. Vriendjes en 
vriendinnetjes meenemen mag ook, 
iedereen is welkom om te komen 
ervaren dat handbal echt een super 
leuke sport is! Tijdens de training 
krijgen de deelnemers oefeningen 
in balvaardigheid en schotoefenin-
gen en er wordt natuurlijk ook nog 
een partijtje gespeeld. Dus, kom ook 
29 augustus naar de Bloemhof! 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

fiets naast papa of mama mee mo-
gen trappen en kinderen die einde-
lijk alleen naar school mogen. Maar 
ook brugklassers die voor het eerst 
naar de nieuwe school moeten fiet-
sen en tieners die na de vakantie bij 
moeten praten met hun vrienden. Al 
deze fietsers, voetgangers en brom-
merrijders hebben de afgelopen 
weken minder deelgenomen aan 
het verkeer. Ze moeten weer een 
beetje wennen. Net als de mensen 
in auto’s en op brommers die juist 
net gewend waren aan het feit dat 
het zo lekker rustig was op de weg. 

Om iedereen erop te wijzen dat er 
meer mensen zijn op straat om re-
kening mee te houden, doen de ge-
meenten uit de stadsregio Amster-
dam mee aan de landelijke cam-
pagne ‘De scholen zijn weer begon-
nen’. Kinderen kunnen onvoorspel-
baar zijn. Er hangen spandoeken 
boven wegen en borden aan palen, 
maar uiteindelijk maakt u als weg-
gebruiker het verschil en zorgt u dat 
iedereen veilig op zijn plaats van 
bestemming komt. 



Gezond en Wel Zijn weekendbeurs
Centrum Zonnewijzer 
opent seizoen feestelijk
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
29 en zondag 30 augustus luidt Cen-
trum Zonnewijzer (Centrum voor Be-
wust, Gezond en Wel Zijn) op een wel 
erg bijzondere wijze haar activiteiten 
voor het nieuwe seizoen in! Dit week-
end wordt op de voormalige Rijks-
tuinbouwschool (nu Business Center 
ProefStation in de Linnaeuslaan 2) 
een uniek Gezond & Wel Zijn week-
endbeurs georganiseerd, als voor-
proefje op wat U allemaal kunt ver-
wachten in 2015 en de nabije toe-
komst. Dit weekend zijn er niet alleen 
diverse gezondheid bevorderende 
standhouders op het gebied van ge-
zondheid, welzijn en duurzaamheid, 
maar ook diverse bewustmakende 
en informatieve lezingen. Verder kunt 
u zich laten verassen door prachti-
ge verbindende live muziek, zang en 
dans, Pilates, Yoga en danslessen, 
workshops Detoxen, Kung Fu, Tai Chi 
en Qigong, maar ook Ayurveda, Shi-
atsu en massages. Natuurlijk zullen 
ook de gezonde drankjes, smoothies 
en hapjes, Superfoods en Raw Foods 
niet ontbreken deze dagen. Er is ook 
een speciaal kinderprogramma en er 
zijn speciale verrassingen! Het Cen-
trum wordt zondag 30 augustus om 
12.00 uur officieel geopend door bur-
gemeester Jeroen Nobel.

Bevorderen en optimaliseren
In het ‘GezondZijnsHuis’ ligt het ac-
cent op gezondheid bevorderen en 
het zelfgenezend vermogen van het 
lichaam ondersteunen en optimali-
seren (werken aan gezond zijn, wor-
den en blijven), en niet zozeer ziekte 
bestrijden en symptomen verschui-
ven. En in de toekomst met de juis-
te aansluiting en ondersteuning van 

een te ontwikkelen ‘Helende Tuin’, ei-
gen biologische producten, een thee-
huis of groen en duurzaam ‘park-ca-
fé’ en projecten op het gebied van 
duurzaamheid, ecologie, kinderac-
tiviteiten en educatie presenteren. 
Een plek waar preventie, gezondheid, 
welzijn, vitaliteit, duurzaamheid, eco-
logie en gezonde voeding en produc-
ten, maar ook diverse opleidingen, 
trainingen, work (en play)shops, eve-
nementen en research en develop-
ment samen komen. Een plek waar 
verbinding, co-creatie en ‘edu-tain-
ment’ (een combinatie van educa-
tie en entertainment) tot stand wordt 
gebracht.

Ontmoetingsplek
Het GezondZijnsHuis dient uitein-
delijk een ontmoetingsplek te wor-
den, een trefpunt waar je wilt vertoe-
ven en verbinden, een ‘ervaringspark’ 
waar je naar terug wilt komen. Een 
plek waar diverse initiatieven, projec-
ten en activiteiten elkaar bekrachti-
gen vanwege de unieke combinatie, 
afgestemd op wat er leeft bij de men-
sen, maar ook met een voortrekkers-
functie als het om bewustwording en 
gezond en wel zijn gaat.
Deze ruwe (maar zeer groene) ‘Pa-
rel van Aalsmeer’ mag en kan de 
trots gaan worden van de Gemeen-
te Aalsmeer! Dus wees allen (ook 
de kids) welkom dit weekend en 
kom niet alleen de sfeer, de inspira-
tie, de passie, de vitaliteit, maar ook 
de inhoud en producten proeven dit 
weekend in het ProefStation, waar op 
feestelijke wijze het nieuwe seizoen 
gevierd gaat worden. Voor meer in-
formatie en het volledige programma: 
http://www.centrumzonnewijzer.nl/

MODEHUISMODEHUIS

Dorpsstraat 9-11 • Mijdrecht • Tel 0297-281313 •     OUTLET ALLÉÉN CONTANTE BETALING

€ 5,-

€ 40,-

€ 20,-

€ 10,-

€ 20,-
€ 50,-

€ 30,-

€ 45,-

€ 20,-
€ 35

€ 25

RUIMEN WIJ
DE ZOMER OP!!

Zaterdag 29 en Zondag 30 augustus

Op onze eerste verdieping!

TE KOOP: 4PERSOONS
HELLWIG TOUR/

SPEED BOOT

INCLUSIEF:
• 50pk mercury 

buiten boord
motor met
elektrische start

• Trailer in zeer 
goede staat

• boeien en peddels

NU: 2150,-COMPLEET EN VAARKLAAR!Je kan er prima achter waterskien
of wakeboarden, maar de boot kan natuurlijk ook 
begrenst worden, zodat je geen vaarbewijs nodig hebt.

VOOR MEER INFO: 06-54 935 925

Te koop in Spanje (van nederlanderS)

Prachtige villa
(4 slaapkamers en 2 badkamers) op 550 m2 eigen grond

met prive zwembad en prachtig uitzicht.

voor meer
informaTie:
Whatsapp naar
06-570 63 159

de villa staat in
rojales (Costa
Blanca) circa 6 km 
van het strand, op 
loopafstand van
golfbaan en winkels.

ideaal voor vaste
bewoning maar
zeker ook voor
vakantie en
ook verhuurbaar. 

     van Walraven b.v.                  
    
         verwarming   -   ventilatie   -   sanitair   -   water
                riolering  -  gas  -  dakwerk  -  duurzame energie
                                

                                  Nijverheidsweg 3  Uithoorn  -  tel.0297-561312  -  www.walravenbv.nl 

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanlienden.nl
www.mikevanlienden.nl

Naailes!
‘s morgens en ‘s avonds

Er zijn nog
enkele

plaatsen vrij

Telefoon 0297-285943
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PIET VAN DER ZWAARD

ACTIE-
ZAKKEN

DROGISTERIJ

Geen zak 
ontvangen?
KNIP DE BON UIT EN DEACTIEZAK LIGT VOOR U KLAAR!

ACTIE LOOPT T/M
2 SEPTEMBER

ZIE VOOR DE BON
ADVERTENTIE ELDERS 

IN DEZE KRANT

Piet v.d. Zwaard

Aangeboden:
Voor de liefhebber: maquette 
Aalsmeerse corsowagen. Er 
staat een boot op jaartal en 
comité onbekend. 
Tel. 0297-341971
Te koop:
Oefenpad remo op verstelbare 
standaard. Vanaf €5,-. Speel-
goedgarage aral. Met lift en 
wasstraat. €10,-.
Tel. 06-42126192

Aangeboden:
Gratis af te halen splinter-
nieuwe opklap logeerbed. 
Tel. 06-23620499
* Te koop:
Boeken 3 voor €1,- opbrengst 
zorgcentrum Aelsmeer. 5 
september op de braderie, 
Zijdstraat 5, Aalsmeer
Te koop:
Giant jongensfiets 26 inch. Pas 
onderhoudsbeurt gehad. 21 
versnellingen, handremmen. 
Rekje voorop. €80,-. 
Tel. 06-81384340
Te koop:
Autobahnvignet Zwitserland 
geldig tot 31-1-2016 €20,-. 
Tel. 06-43105632
Gevraagd:
Cadeaubonnen voor 
Ouwehands Dierenpark (post-
code loterij) om er met buiten-
landse gasten heen te gaan. 
Tel. 0297-327562
Gevraagd:
Oud ansichtkaarten van Neder-
land. Tel. 0297-560920

Gevraagd:
Boekje “Kudelstaart rondom 
de kerk” uitgeg. door Rie 
Lammers/Jan Buskermolen 
isbn 9064711178
Tel. 06-43522719
Gevraagd:
Biljartclub Apollo in het Fort van 
De Kwakel zoekt nog 60+ leden 
op de woensdagmiddag.
Tel. 06-20656631

Hitlijst met 50 zonnigste 
platen bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Voor een groot deel van 
de Aalsmeerders is de vakantie af-
gelopen. Maar niet getreurd! Met 
Radio Aalsmeer houd je het zomer-
gevoel nog even vast. Op zondag 30 
augustus zendt de lokale omroep 
namelijk van 16.00 tot 20.00 uur de 
Zomerse 50 uit, een hitlijst met de 
vijftig meest zonnige platen. Daar-
naast zitten de andere programma’s 
deze week natuurlijk ook weer bom-
vol interessante gasten en fijne mu-
ziek.

Terug in de tijd
‘Halte Zwarteweg’ neemt haar luis-
teraars op donderdag 27 augustus 
van 18.00 tot 19.00 uur aan de hand 
van muziek mee terug naar de jaren 
zeventig. Een uur lang is het genie-
ten geblazen van nummers van on-
der meer van Earth Wind & Fire, Ti-
na Charles en the Bee Gees. 
En ook ‘Sem op Zaterdag’ gaat za-
terdag 29 augustus van 11.00 tot 
12.00 uur terug in de tijd. De uitzen-
ding van Sem van Hest staat deze 
week namelijk in het teken van de 
dit jaar 91 jaar geworden muzikaal 
grootmeester Charles Aznavour. Hij 
heeft meer dan 1200 songs op zijn 
naam staat en treedt 22 november 
waarschijnlijk voor de laatste keer 
op in Amsterdam. Reden voor Van 
Hest om bekende en minder be-
kende nummers van de Franse zan-
ger, songwriter en acteur op de 
Aalsmeerse radiozender te draaien. 

Brugpieper en vette prijs
Het Jeugdprogramma ‘Let’s Go2the-
Disco’ heeft vrijdag 28 augustus als 
thema Back2School. Met name de 
overgang van groep 8 naar de brug-
klas staat centraal. Zo komt kersver-
se ‘burgpieper’ Jaimy den Haan ver-

tellen over haar eerste twee weken 
in de brugklas en geeft Caroline van 
Training2Learn tips over plannen en 
het maken van huiswerk. Daarnaast 
mag het programma een super vette 
prijs weggeven! Wat de prijs is? Dat 
hoor je vrijdag tijdens de uitzending. 
Ook ‘Door de Mangel’ is deze week 
weer de moeite om naar te luiste-
ren. Maandag 31 augustus is het 
Thomas Zekveld van Feesterij De 
Bok die plaatsneemt achter de mi-
crofoon. De vorige gast, zanger Jas-
per Schouten, koos volgens het 
doorgeefsysteem deze gast en ver-
telt: “Er staan bij De Bok veel leu-
ke dingen op de agenda. Er wordt 
een nieuwe weg ingeslagen. Dit wil 
ik graag aan Thomas overlaten om 
over te vertellen.” 

Frequenties en programma’s
Radio Aalsmeer is de lokale omroep 
van Aalsmeer en omgeving. De om-
roep is te beluisteren via 105.9 FM in 
de ether, 99.0 FM op de kabel en via 
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl. Elke avond en in 
het weekend overdag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en inte-
ressante programma’s. In de nacht 
en doordeweeks overdag kunt u ge-
nieten van fijne muziek. Uitzendin-
gen zijn terug te beluisteren via de 
website. Volg Radio Aalsmeer ook 
op Twitter en Facebook

Bacchus trakteert weer op 
gevarieerd cabaret aanbod
Aalsmeer - KCA presenteert een 
bijzonder gevarieerde serie van ze-
ven cabaret voorstellingen op de 
zaterdagavond vanaf 21.00 uur. De 
voorstellingen vinden plaats in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Bacchus is niet groot en 
daardoor kunnen er maximaal 55 
mensen per keer een soort ‘privé’ 
voorstelling bijwonen. Op tijd voor 
de deur staan is de beste garan-
tie om binnen te komen, open van-
af 20.15 uur, of een abonnement 
voor de cabaret-serie aanschaffen. 
Dit kan via ans@kunstencultuur-
aalsmeer.nl tot 1 september. 
Op zaterdag 19 september brengt 
Jasper van Kuijk de voorstelling ‘On-
der de Streep’. De absurde werke-
lijkheid vlijmscherp verwoord. Naast 
tirades, die uit zijn tenen lijken te 
komen, heeft hij een lichte toon, die 
alles beter verteerbaar maakt! Op 
zaterdag 24 oktober is het Bacchus 
podium voor Berry Lussenburg met 
‘De Drenkeling’. Afgeluisterd en niet 
gehoord. Bekeken, maar niet gezien. 
Vrij, maar toch gevangen. Lukt het 
hem redding te vinden of slaat hij 
overboord in de stroomversnelling 
van de tijd? 
Op zaterdag 21 november trak-
teert Pepijn Schoneveld op ‘Mor-
gen klaart ‘t op’. Het ‘jongetje’ uit 
z’n vorige show is een ‘meneer’ ge-

worden, die is gemaakt om op een 
berenvelletje voor zijn grot te zit-
ten. Hoe overleeft hij in de jungle 
van auto’s, telefoons en boze men-
sen? Op zaterdag 9 januari kan ge-
noten worden van Omar Ahaddaf 
met ‘Grenzeloos’. Omar won in 2012 
het Leids Cabaret Festival. Na een 
‘bezinningsperiode’ van twee jaar 
gaat hij solo met een voorstelling 
over vrijdenkers en durvers, met ra-
ke grappen en trefzekere observa-
ties. Zo kan zijn publiek kennisma-
ken met zijn frisse blik op het leven. 
Op zaterdag 13 februari gaan de 
spots aan voor Soundos met ‘Gebo-
ren met ervaring’. “We willen men-
sen met ervaring”, is een zin die 
Soundos al haar hele leven hoort. 
Voor Soundos géén probleem, want 
ze is geboren met ervaring. Op za-
terdag 19 maart komt Martijn Hille-
nius met ‘Nu’ naar Bacchus. In zijn 
tweede cabaretprogramma richt 
Martijn zijn pijlen op deze tijd, met 
toch óók aandacht voor alles wat 
tijdloos is, want nu gebeurt het. En 
de laatste cabaretvoorstelling van 
dit seizoen wordt gegeven door De 
Partizanen op zaterdag 9 april. De 
Partizanen Merijn Scholten en Tho-
mas Gast komen met een try-out 
van hun nieuwe programma. Ken-
ners noemen het cabaret, de Parti-
zanen noemen het een beweging.
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Challenge voor diabetes
Amstelveen - Op maandag 17 au-
gustus begon een natte start voor 
de training van de diabetes challen-
ge. Het regende non-stop, maar het 
was niet koud. De sfeer zat er met-
een goed in. Mensen met een ge-
lijk tempo liepen met elkaar op en 
er ontstonden leuke gesprekken. 
De fysiotherapeut had meteen een 
stevig begin van 1,5 uur wande-
len op de kaart gezet. Donderdag, 
de tweede training, waren de weer-
goden beter gestemd, een zonnetje 
met een aangename temperatuur. 

Er zijn 45 deelnemers, deze deel-
nemers trainen twee keer per week 
onder begeleiding van een fysiothe-
rapeut en diabetesverpleegkundige, 
om op 14 november, Wereld Diabe-
tes Dag, de afstand van 20 kilome-
ter te kunnen wandelen. Lijkt het u/
jou leuk om ook mee te doen? Dan 
moet u/jij aan drie voorwaarden vol-
doen: U heeft diabetes; U bent in 
staat om 1,5 te wandelen en aan-
melden kan tot uiterlijk 29 augustus.
Zie voor meer informatie de websi-
te: www.amstellandzorg.nl.

Wethouder: ‘Sporten is vooral leuk’
Kom sporten uitproberen
tijdens open dag zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 29 augustus staan Aalsmeer 
en Kudelstaart tijdens Sportpassie 
Aalsmeer in het teken van het uit-
proberen van sporten. Bij 18 sport-
verenigingen wordt tussen 10.00 en 
15.00 uur een open dag gehouden 
en kunnen veel sporten bekeken en 
gratis uitgeprobeerd worden. Om 
13.00 uur is wethouder Gert Jan van 
der Hoeven te gast bij Duikvereni-
ging Thamen in zwembad de Water-
lelie. “Aalsmeer is een echte sport-
gemeente”, aldus de wethouder. 
“We mogen ons gelukkig prijzen 
dat je in Aalsmeer bijna elke sport 
dichtbij huis kunt beoefenen. Spor-
ten is vooral leuk en levert boven-
dien een positieve bijdrage aan di-
verse andere thema’s, zoals gezond-
heid, integratie en omgaan met el-

kaar. Om nog meer mensen kennis 
te laten maken met sport en sport-
verenigingen wordt voor de derde 
keer Sportpassie Aalsmeer georga-
niseerd door enthousiaste vrijwilli-
gers. Als wethouder Sport nodig ik 
u van harte uit om bij een of meer 
sportverenigingen langs te gaan en 
mee te doen met de activiteiten!” 
Voor in de sportzalen van Bloemhof, 
Proosdijhal, Mikado, Thijsselaan en 
Weteringstraat is het handig je ei-
gen sportschoenen mee te nemen. 
Ook voor zwemmen, duiken, sur-
fen en waterskiën is passende kle-
ding gewenst. De activiteiten van al-
le verenigingen en de tijdsplanning 
staan op www.sportpassieaalsmeer.
nl. Niet alle verenigingen hebben de 
hele dag een programma, dus kies 
waar je wanneer wilt zijn!

Gezellig druk was het afgelopen vrijdag. Foto: www.kicksfotos.nl

Koppelkaarten in Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 28 
augustus is er weer koppelkaar-
ten voor liefhebbers in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. Het bestuur van buurtver-
eniging Hornmeer heet belangstel-
lenden van harte welkom. Ook wie 
geen maat heeft kan plaatsnemen 
aan de kaarttafels. Voor een partner 
wordt ‘gewoon’ gezorgd. Aanvang is 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. Het 

koppelkaarten op vrijdag 21 augus-
tus is gewonnen door Frits de Jong 
en Henk Been met 5686 punten, op 
twee zijn Ben Blom en Marry Ak-
se geëindigd met 5683 punten en 
op drie Plony de Langen en Mart-
ha Zeldenthuis met 5088 punten. 
De poedelprijs was voor het koppel 
Mia Huijkman en Coen Vis met 3375 
punten. De hoogste eer bij het joke-
ren is behaald door Frieda met 425 
punten.

Wedstrijden veldvoetbal
ZAterdAg 29 Augustus
F.C. Aalsmeer
Pancratius 1 (Zon.) - F.C.A.1 17.00 u
F.C.A.2 – Zuidvogels 2 12.00 u
VVC 3 - F.C.A.3 12.00 u
F.C.A.4 – RKAVIC 2 14.30 u
F.C.A.5 – Ouderkerk 2 14.30 u
Legm.vogels 35+1-F.C.A.45+ 14.45 u
Vrouwen
F.C.A. VR.1 – Roda’23 VR.1 14.30 u
Junioren
HBC A1 - F.C.A. A1 15.00 u
F.C.A.A2 – Reiger boys A2 14.30 u
F.C.A.B1 – Legm.vogels B2 12.00 u
SCW B1 - F.C.A. B2 10.15 u
VEW B1 - F.C.A. B3 10.30 u
F.C.A.B4 – UNO B4 12.00 u
Overbos C1 - F.C.A. C1 12.30 u
Legm.vogels 014-F.C.A. C2 13.15 u
F.C.A.C3 – Legm.vogels014 10.15 u
F.C.A. C4 – Maarsen C3 10.15 u
F.C.A. C5 – Legm.vogels C3  8.45 u
UNO C3 – F.C.A. C6 12.30 u
Pupillen
HBC D1 - F.C.A. D1 9.50 u
SDW D1 - F.C.A. D2 8.45 u
Overbos 012-1 - F.C.A. D3  9.00 u
VVC D3 - F.C.A. D4 9.15 u
F.C.A. D5 – DIOS D8 8.45 u
F.C.A. D6 – Legm.vogels D5  8.45 u
Amstelveen D5 - F.C.A. D7 10.30 u
Legm.vogels E2 - F.C.A. E1 10.30 u
DIOS E3 - F.C.A. E2 10.00 u
F.C.A. E3 – Overbos E2 10.15 u
KDO E3 - F.C.A. E4 9.00 u
F.C.A. E5 – Roda’23 E5 10.15 u
VVC E8 - F.C.A. E6  8.30 u
RKDES E6 - F.C.A. E7 9.30 u
F.C.A. E8 – VVC E9 10.15 u
F.C.A. E9 – Roda’23 E9  8.45 u
Legm.vogels F2 - F.C.A. F1  9.00 u
VVC F2 - F.C.A. F2  8.30 u 
F.C.A. F3 – Overbos F2  8.45 u
F.C.A. F4 – RKDES F4 10.15 u
Hoofddorp F7 - F.C.A. F5  8.45 u
KDO F4 - F.C.A. F6G 10.15 u
F.C.A. F7G – Legm.vogels F8 10.15 u
KDO F3 - F.C.A. F8 11.30 u
F.C.A. F9 – KDO F2 8.45 u
F.C.A. F 10 – SCW F2 8.45 u
F.C.A. F 11 – Hoofddorp F13  8.45 u
F.C.A. F 12M – Roda’23 16M  8.45 u
Meisjes
VVC MA1 - F.C.A. MA.1 15.15 u
F.C.A. MB1–Graveland MB 10.15 u
Martinus MB.1-F.C.A. MB.2 13.15 u
Uitgeest MD.1 - F.C.A.MD.1 13.00 u
DSS MD.1 – F.C.A. MD.2 8.30 u
Argon ME.1 - F.C.A. ME.1  8.45 u 
F.C.A.ME.2 – Legm.vogels  10.15 u
R.K.D.E.S.
Odin’59 D1 - RKDES D1 10.30 u
RKDES D2 – Argon D6 11.00 u
Wormerveer D9-RKDES D3 12.45 u

VVC E1 - RKDES E1 10.45 u
Martinus E2 - RKDES E2  8.30 u
RKDES E3 – VVC E3 11.00 u
RKDES E4 – DIOS E13  9.30 u
DIOS E10 - RKDES E5 8.30 u
RKDES E6 – F.C.A. E7 9.30 u
Legm.vogels E4–RKDES E7 10.05 u
RKDES E8–Legm.vogels E8 11.00 u
RKDES F1 – Roda ’23 F1 11.00 u
RKDES F2 – VVC F1 11.00 u
RKDES F3 – CSW F2  9.30 u
F.C.A. F4 - RKDES F4 10.15 u
Hoofddorp F5 - RKDES F5 8.45 u
Roda’23 F13 - RKDES F6  9.00 u
RKDES F7 – Roda’23 F6 9.30 u
Legm.vogels F6-RKDES F8 9.00 u
RKDES F9–Legm.vogels F4 11.00 u
Meisjes
DIOS MB.1 - RKDES MB.1 16.30 u
KDO MC.1 - RKDES MC.1 12.30 u
RKDES MC.2 – Nederhorst   9.30 u
RKDES MD.1–Argon MD.1 11.00 u 
CSW MD3 – RKDES MD.2 11.15 u
SCW ME.1 - RKDES ME.1  8.45 u 
S.C.W.
SCW 1 – AGB 1 17.00 u
SCW 3 – VVC 5 14.30 u
SCW 4 – UNO 3 12.00 u
Roda’23 2 - SCW 5 12.30 u
SCW 35 +1 – MSV’19 35+1 14.30 u
Junioren
SCW A1 – RCH A1 14.30 u
SCW B1 – F.C.A. B2 10.15 u
Overbos C3M - SCW C1 13.00 u
SCW C2 – DIOS C5 11.00 u
Pupillen
SCW D1 – F.C.A. D2 8.45 u
DIOS D 10 - SCW D2 15.15 u
SCW E1 – Legm.vogels E1 10.15 u
SCW E2 – VVC E5  8.45 u
VVA/Spartaan F3 - SCW F1  9.00 u
F.C.A. F10 - SCW F2  8.45 u
Meisjes
De Meern MB.1-SCW MB.1 10.00 u
SDZ MC.1 - SCW MC.1 16.30 u
SCW ME.1 – RKDES ME.1  8.45 u
ZondAg 30 Augustus
F.C. Aalsmeer
Roda’23 6 - F.C.A. 2 12.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Ouderkerk 1 (zaterdag 
29 augustus) 17.00 u
RKDES 2 – F.C.A’dam 2 11.30 u
Roda’23 4 - RKDES 3 14.30 u
Diemen 3 - RKDES 4 14.00 u
Argon 2 - RKDES 5 11.00 u
RKDES 6 – DIOS 5 12.00 u
Junioren
RKDES A2 – Diemen A4 12.00 u
RKDES B1 – Martinus B2 10.00 u
RKDES B2 – Roda’23 B5 10.00 u
RKDES C1 – Diemen C3 10.00 u
Legm.vogels C1-RKDES C2 10.00 u
RKDES C3 – Roda’23 C8 10.00 u

De twee winnaars Piet van der Meijden en Cees van Vliet met een nieuwsgie-
rige kijkende olifant van het circus.

Postduivenvereniging De Telegraaf
Cees wint de Natourvlucht, 
Piet de jonge duivenvlucht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
22 augustus stonden twee vluch-
ten op het programma, een Natour 
vlucht vanuit het Belgische St. Job 
in ’t Goor en de jonge duivenvlucht 
vanuit Morlincourt-Noyon. De dui-
ven in Morlincourt-Noyon werden 
om 08.00 uur gelost, en om 11.34.38 
uur klokte Piet zijn 537, en die maak-
te gemiddeld 1517,409 meter per 
minuut, en dat is 91 kilometer per 
uur. De duiven in St. Job in ’t Goor 
werden om 09.30 uur gelost, en de 
289 van Cees was om 10.35.58 weer 
op het honk terug. Deze maakte 
1579,448 meter per minuut, 95 kilo-
meter per uur. 
Uitslag Morlincourt-Noyon met 283 
duiven en 11 deelnemers:
1. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp
3. J.H. van Duren Amstelveen
4. C. van Vliet Kudelstaart

5. Tim Rewijk De Kwakel
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
7. A. v.d. Wie Aalsmeer
8. W. Wijfje De Kwakel
9. J. Vijfhuizen De Kwakel
10. L. v.d. Sluis Uithoorn
11. M. de Block Aalsmeer
Uitslag St. Job in ’t Goor met 394 dui-
ven en 13 deelnemers.
1. C. van Vliet Kudelstaart
2. Comb. van Ackooy Hoofddorp
3. A.J. van Belzen Kudelstaart
4. Gerard & Lies v.d. Bergen
5.  V. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer
6. M. de Block Aalsmeer
7. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
8. D. Baars Kudelstaart
9. A. v.d. Wie Aalsmeer
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. Darek Jachowski Mijdrecht
12. W. Wijfje De Kwakel
13. Th. v.d. Wie Aalsmeer

Zaterdag vanaf 1 uur in Waterlelie
Wethouder en duikers 
openen Sportpassiedag
Aalsmeer - Zaterdag 29 augus-
tus wordt voor de derde maal een 
Sportpassiedag gehouden. Duik-
team Thamen zal hiervoor aanwe-
zig zijn in zwembad de Waterlelie 
aan de Dreef 7. De organisatie van 
Sportpassie heeft Duikteam Tha-
men gevraagd om, in verband met 
het 40 jarig bestaan, samen met 
wethouder Gertjan van den Hoe-
ven de Sportpassiedag te openen. 
Om 13.00 uur zal wethouder van de 
Hoeven Sportpassie officieel ope-
nen met behulp van enkele duikers. 
Nieuwsgierig of en hoe de wethou-
der te water gaat? Kom allemaal kij-
ken! Leden van Duikteam Thamen 
zullen met een kraam in de hal van 
het zwembad staan om het een en 
ander over duiken te vertellen en 

Zaterdag Sportpassie editie drie
Basketballen in Bloemhof
Aalsmeer - Ook Basketbalvereni-
ging Aalsmeer doet zaterdag 29 au-
gustus mee aan de derde editie van 
Sportpassie. Van 12.00 tot 14.00 uur 
is er in de Bloemhof gelegenheid 
om kennis te komen maken met het 
basketballen en de vereniging, die 
overigens naarstig op zoek is naar 
nieuwe (jeugd) leden. Tijdens Sport-
passie zal er op een leuke manier 
wat technieken worden bijgebracht 
en uiteraard staat een wedstrijdje 
‘doelschieten’ ook op het program-

ma. In het afgelopen seizoen 2014-
2015 is er een plotselinge belang-
stelling gekomen voor het basket-
ballen en hebben zich een aantal 
jeugdleden aangemeld. Echter om 
die allemaal in de competities te la-
ten spelen hoopt BV Aalsmeer dat 
er tijdens of na de activiteiten van 
Sportpassie nog meer jeugdleden 
bijkomen. In de afgelopen maanden 
meldden er zich 4 meisjes in de leef-
tijd van 13 tot 14 jaar aan en om die 
als team in de competitie te kunnen 

Thriatlon in Veenendaal
Geweldige prestatie van 
eredivisie team Oceanus
Aalsmeer - Het eredivisie team van 
het Bowers & Wilkins - Oceanus Tri-
athlon Team heeft een geweldige 
prestatie geleverd door als (oplei-
ding) vereniging de 6e plaats op te 
eisen tussen de professionele teams 
tijdens de  Eredivisie wedstrijd in 
Veenendaal. Het team bestaande 
uit Donald Hillebregt, Sander Berk, 
Martin Pet en Raymond Pet wisten 
tijdens de Sprintafstand; 750 meter 
zwemmen, 20 kilometer fietsen en 
5 kilometer lopen, voldoende pun-
ten te halen om een 6e plaats op te 
eisen. Met deze prestatie werd een 
9e plaats in het tussenklassement 
behaald. Dit belooft wat voor de fi-
nale wedstrijd in Almere op 13 sep-
tember. Donald Hillebregt miste net 
het podium en werd knap 4e op het 
NK nadat hij de gehele race op me-
daillekoers lag. Sander, Martin en 
Raymond lieten zien dat zij nog al-
tijd getalenteerd zijn om bij de beste 
atleten in het land te horen. Uitslag 
Oceanus leden: Donald (4e) 55.34 
min; Sander (18e) 56.30 min; Mar-
tin (42e) 57.57 min; Raymond (59e) 
59.09 min. Naast het team kwamen 
nog een drietal Oceanus atleten uit 
op het NK Sprint. Menno Koolhaas 
werd op een imposante wijze 2e op 
het NK en kreeg de zilveren medail-
le omgehangen. Jeffrey Reijnders 
werd 15e. Zowel Menno als Jeffrey 
zijn vanuit de opleidingsvereniging 
doorgegroeid naar de professione-
le teams. Davy Heijsteeg kwam uit 
op het NK als eerste jaar junior. Zijn 
wedstrijd werd in dezelfde race ge-
reden als de NK sprint voor senio-
ren. Een leerzame wedstrijd waar 
hij het eerste deel goed meedraai-
de, maar helaas het tweede deel tijd 
moest toegeven en in een tijd van 
1.03.53 (22e junior) binnen kwam. 
Eerder op deze mooie triathlon dag 
in Veenendaal had het Oceanus Tri-
athlonTeam Aalsmeer ook afvaardi-
gingen op het NK Jeugd, 1/8e en de 
Olympische afstand. De jeugd van 
Oceanus TriathlonTeam Aalsmeer 

heeft het weer super gedaan tij-
dens hun Nederlands Kampioen-
schap. In de wedstrijd lieten zij zien 
dat ze het ‘vak’ triathlon goed onder 
de knie hebben en dat zij trainings-
uren moeten gaan maken. NK meis-
jes: 15e Mirjam van der Luit 45.29 
min. NK Jongens: 11e Justin Heijs-
teeg 39.09 min, 15e Job van der Luit 
42.38 min en 16e Milan Biesheuvel 
45.21 min. Hans de Groot finishte in 
de tijd van 2.23.53 uur als 73e op de 
olympische afstand. Daan Snater-
se werd 45e 1.04.49 uur op 1/8 tria-
thlon. Dennis Reijnders debuteerde 
op dezelfde afstand in een geweldi-
ge tijd van 1.07.52 uur.

Frans wint reach ride run 
De deelnemers aan de Reach Ride 
Run op 22 augustus moesten 5 kilo-
meter lopen, 20 kilometer fietsen en 
5 kilometer suppen! Frans van Hete-
ren had op het fietsen en lopen een 
enorme voorsprong gemaakt van 
bijna 15 minuten. Het was de eerste 
keer dat hij op een Sup stond, maar 
hij zette door! Alleen zat er een Ne-
derlands kampioen supper achter 
hem aan die het hem nog moeilijk 
maakte. Het was een super span-
nende wedstrijd, maar Frans is op 
twee peddelslagen na eerste ge-
worden in de categorie Men!

triathlon en zwemloop
Wil jij, en je vrienden en vriendin-
nen meer weten over de mooie tri-
athlonsport? Kom aanstaande za-
terdag 29 augustus om 13.00 uur 
naar de Waterlelie tijdens de Sport-
passie alwaar trainers klaar staan 
om alles te vertellen over triathlon, 
maar waar je ook een proeftraining 
kan mee doen. Ook zijn leden in het 
Oosterbad om 13.00 uur alwaar de 
zwemloop ingehaald worddt welke 
door het (te) koude water aan het 
begin van de vakantie niet door kon 
gaan. Ook hier kan je gewoon bin-
nen lopen en na aanmelden gezel-
lig mee doen!

inschrijven hoopt BV Aalsmeer dat 
er nog 3 tot 4 meisjes van die leeftijd 
bijkomen. Maar uiteraard is ieder-
een welkom van welke leeftijd dan 
ook. De vereniging heeft onlangs 
een tenue-sponsor kunnen interes-
seren en daarom zal de hele vereni-
ging het nieuwe seizoen, waarvan 
de eerste wedstrijden in september 
beginnen, in compleet nieuwe te-
nues de competities ingaan. 
Geïnteresseerden kunnen uiter-
aard ook, los van Sportpassie, een 
keertje meetrainen bij BV Aalsmeer 
en wel op de donderdagavond in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg. De eerste maand kan men 
gratis meetrainen. Meer informatie 
en trainingstijden staan op de web-
site www.bvaalsmeer.nl

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

een duikuitrusting te laten zien. Te-
vens zal er een film vertoond wor-
den waarop het onderwaterleven in 
Nederland te zien is. In het binnen-
bad worden demonstraties gege-
ven, zoals lijnseinen en diverse ma-
nieren om te water te gaan. Wan-
neer je belangstelling voor duiken 
heb en je ouder dan 14 jaar bent 
is het mogelijkheid om een gratis 
proefduik te maken in het binnen-
bad. Als je een proefduik wilt ma-
ken, neem dan wel zwemkleding en 
eventueel zwemvliezen en duikbril 
mee. De proefduiken worden gege-
ven door ervaren instructeurs. 
Wil je weten wat duikteam Tha-
men allemaal doet en wat het kost 
om een duikbrevet te halen? Kom 
dan langs zaterdag tussen 10.00 en 
15.00 uur.  Mocht je na de sport-
passie dag nog twijfelen of duiken 
wat voor je is, dan kan je ook nog 
op donderdagavond 17 september 
langskomen op de open avond van 
21.00 tot 22.30 uur.
Aanmelden hiervoor kan via de 
website www.thamen-diving.nl.



Zoals het was.
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Duizenden kubieke meters bagger zijn er gestort in het gat wat nu weer in 
volle glorie het Reigersbos te vinden is. Het Reigersbos ligt ter hoogte van het 
Kloppenburgergat waar vroeger het café Husemeyer aan de Leimuiderdijk stond. 
Dat gat was vooral ontstaan door de tankervaart die jaar in jaar uit met kerosine 
door de Ringvaart naar Schiphol-Oost voer. Het is het uiterste puntje in het westen 
van het gebied waar stichting De Bovenlanden actief is. De bagger werd gestort 
nadat er rondom het hele Reigersbos een palenrij was geslagen. In dat jaar werden 
ook de eerste rietplanten gepoot, gewoon om te kijken of rietplanten er een kans 
hadden. Nou dat bleek. Nu staat er weer veel riet en allerlei jongen bomen en is het 
Reigerbos weer heel hard op weg het Reigersbos te worden zoals het oorspronkelijk 
was. Het is een project waarin de stichting veel heeft samengewerkt met het 
hoogheemraadschap van Rijnland.

Het Reigersbos bestond bijna niet meer

Zoals het geworden is.

Het is inmiddels twintig jaar geleden 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer met 
algemene stemmen akkoord ging met de 
instelling van Stichting de Bovenlanden 
Aalsmeer. De achtergronden voor dit 
besluit waren de landschappelijke 
en historische waarden van het 
Bovenlandengebied. Die stonden destijds 
onder grote druk. De raad was unaniem 
van mening dat bescherming van die 
waarden tot stand kon komen door 
samenwerking tussen diezelfde lokale 
overheid en betrokken partijen uit 
het gebied. De oplossing lag in dat 
wat tegenwoordig een Publiek Private 
Samenwerking heet, een PPS-constructie. 
Dat bleek een goede gedachte. Stichting 
de Bovenlanden behaalde direct na de 
start opvallend goede resultaten met 
het werven van fondsen. Eén van de 
uitschieters was wel de bijdrage van één 
miljoen guldens waren dat toen nog van 
de provincie Noord-Holland. Het was de 
eerste donatie uit een compleet nieuw 
fonds dat was opgezet uit de verkoop 
van de provinciale Nutsbedrijven, het 

Plannen voor 
de toekomst
Er is al veel gedaan, maar er is 
nog genoeg te doen zoals de 
voorzitter in zijn voorwoord al 
schreef. En daar zijn ook plannen 
voor gemaakt. Plannen die er 
voor moeten zorgen dat er in 
2020 nog 15 hectare natuur- en 
cultuurgronden zijn aangekocht. 
De Bovenlanden zou dan ruim 50 
hectare in beheer hebben door het 
hele Westeinderplassen-gebied. 
Als belangrijkste uitvoerder van 
de provincie voor de Aalsmeerse 
Groene AS staat er 2,5 miljoen euro 
gereserveerd voor de Stichting 
om deze aankopen uit te voeren. 
Het behoud van het eeuwenoude 
strokenlandschap met de daarin 
gelegen cultuurpercelen, waarop 
sinds jaar en dag kwekers hun 
bedrijf uitoefenen staan daar bij 
voorop. De Bovenlanden wil door 
aankoop en herinrichting van 
akkers het voortbestaan van de 
nog resterende tuinbouwbedrijven 
ondersteunen. Tegelijkertijd 
wil de stichting investeren in 
de ontwikkeling van natuur. 
Samen moet dat een afwisselend 
landschap opleveren met 
cultuurakkers, landjes met berken, 
elzen, laag rietland met ruimte 
voor fl ora en fauna. Mooie plaatjes 
en doorvaartjes voor de varende 
recreant.

De stichting heeft hiervoor een 
zestal blokken geselecteerd 
waarvan 9 hectare al in eigendom 
is. De blokken liggen als een lint 
verspreid door het hele gebied 
en zijn elk voor zich ongeveer 4 
hectare groot. Elk daarvan zal min 
of meer haar eigen karakter krijgen 
en behouden. Het gaat om drie 
blokken in Oost, te weten; ‘Nabij de 
Zwarte Ruiter’, bij ‘Bloemenlust’, 
en bij ‘Jaap Bollebrug’. Voor het 
westelijk deel van de Bovenlanden 
zijn ‘Nabij de Historische Tuin’, ‘het 
Rozijntje’ en de ‘Boogerd van Kees 
Bij als speerpunten benoemd.

Van de voorzitter:

“Er is al veel gedaan, 
er is nog genoeg te doen”

tijd goed samen, zoals dat eigenlijk 
bij de start was beoogd. Daarnaast 
werken we in een heel divers netwerk 
samen met partijen als de gemeente 
Amsterdam, de Provincie en het Rijk 
maar ook met Mainport en Groen en het 
Hoogheemraadschap Rijnland.

Met deze speciale editie van het 
Bovenlanden Bulletin willen we u een 
beeld geven van de bereikte resultaten 
en over onze toekomstplannen. We zijn 
absoluut op de goede weg. Er is al veel 
gedaan en tot stand gebracht, maar er is 
nog genoeg te doen. Dat laatste is zeker 
als het gaat om het veiligstellen van ons 
cultureel erfgoed. Het betekent dat wij 
als Bovenlanden nog zo’n 15 hectare 
akkers willen aankopen. Daar hebben we 
plannen voor klaar en daarvoor vragen 
wij uw steun. Voor slechts 15 euro�per 
jaar bent u al een begunstiger. 
www.bovenlanden.nl

     

Nico Borgman
voorzitter

zogeheten FINH-fonds. De toenmalige 
gemeentebestuurders hadden echter 
wat moeite met onze successen, zo 
bleek. Ze probeerde zelfs de op gang 
gekomen geldstromen naar hun kant 
om te buigen. Ze wilde grip krijgen op 
de geldstromen. Het leidde er zelfs toe 
dat de gemeente de PPS-constructie 
eenzijdig opzegde. Dat wil zeggen dat de 
gemeentelijke vertegenwoordigers werden 
teruggetrokken.
Wij als Stichting waren echter niet van 
plan ons te laten muilkorven en gingen 
succesvol op de ingeslagen weg voort. 
Terugkijkend durf ik nu wel te stellen 
dat er de afgelopen 20 jaar heel wat is 
gedaan. Dat er heel wat is gebeurd. Ik 
noem alleen maar de 150 percelen natuur 
en cultuur die we hebben aangekocht, in 
totaal zo’n 38 hectare. Daar was inclusief 
inrichting- of herinrichtingskosten, ruim 
vier miljoen euro mee gemoeid. Verderop 
in deze special kunt u daar veel meer 
over lezen.

Gelukkig heeft de gemeente haar 
standpunt in de loop der jaren 
aangepast. We werken nu al geruime 

Subsidie
Belangrijkste subsidieverstrekkers 
in procenten:
Stichting Mainport Groen 31%
Provincie Noord Holland 29%
Eigen Financiering 14%
Diversen  8%
Gemeente Amsterdam 7%
Gemeente Aalsmeer 5%
Het Rijk  5%
Hoogheemraadschap Rijnland 1%

Parels van de Bovenlanden
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Een van de allereerste bomen die de 
stichting plantte waren die op het 
recreatie-eiland aan de Jac Takkade 
in Aalsmeer Oost. Het uiterste puntje 
van het Bovenlandengebied waar de 
stichting actief is. Het recreatie-eiland 
was een voormalige vuilnisstortplaats 
en sterk verontreinigd met zware 
metalen. In twee jaar tijd is het 
omgetoverd tot een groene oase 
en een recreatieterrein waar in de 
loop der jaren gretig gebruik van is 
gemaakt. De eerste boom werd er 
in 2000 geplant. Helaas heeft het 
eiland jarenlang te lijden gehad onder 
voortdurend vandalisme. De stichting 
kon het beheer niet langer betalen 
en is er daarom mee gestopt. Op 
dit moment is er overleg met aantal 
partijen over het beheer. Een daarvan 
is het Amsterdamse Bos. Hiermee zou 
een stuk Bovenlanden een klein beetje 
Amsterdams kunnen worden.

Bomen planten doet de Bovenlanden 
al heel wat jaren één keer per jaar 
met een heleboel helpende handen. 
Dit was het jaar 2012 in Oost. Straks 
voor de recreatievaart in de Ringvaart 
een groene oase en een mooi stuk 
natuur. Het land van voormalig kweker 
Spaargaren werd daar vol gezet met 
jongen bomen die typisch zijn voor 
het Bovenlandenlandschap. In totaal 
is er 3.000 m2 beplant met in totaal 
1.900 bomen en struiken. Voor deze 
akker is een beplantingsschema 
gemaakt waarbij diverse soorten zijn 
toegepast met verschillende functies. 

Zo zijn aan de kanaalzijde essen gezet 
omdat deze een bijdrage leveren aan 
de oeverbescherming. Meer centraal 
zijn ook struiken gebruikt die zaden en 
bessen voortbrengen die weer vogels 
aantrekken. Een dergelijke oppervlakte 
beplanten lijkt een hele klus maar met 
ruim 20 vrijwilligers kon deze gemakkelijk 
geklaard worden. Zonder vrijwilligers 
waren er geen Bovenlanden. In de 
loop van die twintig jaar zijn er door 
de vrijwilligers van de stichting 20.000 
bomen geplant en die hebben er met 
elkaar weer voor gezorgd dat er 5000 
bijkwamen. Een groene stap vooruit.

In de vijftiger en zestiger jaren was het 
milieubewustzijn nog niet zo groot als 
tegenwoordig. De Westeinderplassen, 
de eilanden en de rietzuddes werden 
nogal eens misbruikt om afval weg 
te werken. Naast gewoon huisvuil uit 
Amsterdam waren dat soms olierestanten 
van een kweker met een raffi naderij 
of waren het autobusbanden van een 
in Aalsmeer bekend busonderneming. 
Deze laatste heeft bij Topsvoort heel wat 
autobusbanden gedumpt. Het heeft de 
Bovenlanden met behulp van vrijwilligers 
heel wat hoofdbrekens gekost om zo’n 
800 van die banden opgeruimd te krijgen. 

Daar is bijvoorbeeld weer goedkeuring 
van de provincie voor nodig. Dat werk 
is nog steeds niet geklaard. Nog steeds 
duiken er autobusbanden op. Ook het 
gebruik van asbestplaten destijds om 
te beschoeien gebruikt, geeft ons tot 
op de dag van vandaag problemen. Op 
meerdere akkers hebben we tegen niet 
onaanzienlijke kosten asbest opgeruimd. 
Asbest opruimen is tegenwoordige een 
klusje dat door gespecialiseerde fi rma’s 
moet gebeuren. Ook weer werk waardoor 
het gebied er op vooruit gaat. Voor de 
Bovenlanden gaan milieu en natuur hier 
nadrukkelijk hand in hand.

Parels van de Bovenlanden
Veel vrijwillige handen planten bij elkaar 20.000 bomen.

Parels van de Bovenlanden

Parels van de Bovenlanden
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Recreatie-eiland in oost druk gebruikt

 Recreanten hangen schone was buiten op recreatie-eiland.

Wethouder Jop 
Kluis feliciteert 
De Bovenlanden
Aalsmeer bestaat voor ongeveer 
1/3 deel uit bovenland. Dit is een 
oorspronkelijk en zeer gevarieerd 
maar ook kwetsbaar landschap. In 
de afgelopen 20 jaar heeft Stichting 
De Bovenlanden zich ontwikkeld 
van een klein groepje mensen die 
dit gebied zoveel mogelijk in zijn 
geschakeerdheid wilde behouden 
(de wapenspreuk van Aalsmeer: 
Retine Quod Habes – Behoud wat 
ge hebt) naar een breed gedragen 
stichting die op dit punt een zeer 
belangrijke partner is voor de 
gemeente.
Daarnaast vormt de stichting 
inmiddels een belangrijke 
schakel in het (her)inrichten 
van dit gebied. Zo is zij niet 
alleen een gesprekspartner bij 
de ontwikkeling van visie maar 
voert zij ook namens én met 
de provincie en de gemeente 
projecten op landschapsbeheer 
en groenontwikkeling uit. De 
Bovenlanden is in onze ogen 
een schoolvoorbeeld van een 
organisatie waar de agrarische 
sector, natuur én recreatie niet 
met elkaar in strijd zijn, maar juist 
tot een symbiotische eenheid zijn 
versmolten.

natuur. Het land van voormalig kweker 
Spaargaren werd daar vol gezet met 
jongen bomen die typisch zijn voor 
het Bovenlandenlandschap. In totaal 
is er 3.000 m
1.900 bomen en struiken. Voor deze 
akker is een beplantingsschema 
gemaakt waarbij diverse soorten zijn 
toegepast met verschillende functies. 



De jongste aanwinst
De meest recente aankoop die we hebben 
gedaan is die op 5 juni. We hebben onze 
handtekening gezet voor de aankoop van 
een eiland van 3270m2. Het ligt vlak bij het 
Eendengat aan de Westeinderdijksloot. 
Het eiland plus beschoeiing is in goede 

staat en heeft een natuurlijke inrichting 
met moerasbos. Om die reden hebben 
we het eiland gelijk meegenomen in een 
subsidieaanvraag naar de provincie om 
het te kunnen herinrichten. Zodra dat rond 
is gaan we er aan de slag.

20 JAAR

De Bovenlanden heeft vernieuwing in 
gang gebracht in 20-jarig bestaan

Wat was daar voor nodig?
 De aankoop van maar liefst 38 hectare Bovenland bestaande uit ongeveer 

 150 percelen. Hiervan zijn zeven hectare weer verpacht als cultuurland
 De stichting beheert 30 hectare bos, rietland en water.
 Door natuurgebied De Rijsen in het westen van het Westeinderpoelgebied voor 

wegspoelen te behoeden door er rondom oeverbescherming aan te leggen 
 Door in totaal vijf kilometer milieuvriendelijke oeverbescherming aan te leggen
 Door een aantal seringenakkers helemaal opnieuw te beschoeien
 Door in het Topsvoortbos meer dan 800 autobusbanden te vinden en op te ruimen
 Door maar liefst acht akkers helemaal asbestvrij te maken 
 Door op diverse locaties 20.000 bomen te planten waardoor er nog eens 5000 

bomen spontaan konden groeien
 Door vier akkers in te richten met daarin zogenaamde paddenpoeltjes
 Door op diverse locaties in totaal 25.000 rietpollen te poten

Bij oprichting van de stichting werd het 
Bovenlandengebied ernstig bedreigd. Er 
was veel achterstallig onderhoud, kwekers 
hadden geen opvolging meer en er lagen 

geen duidelijke visie en bestemming op 
het gebied. Met de aansluiting op de 
ecologische hoofdstructuur en met de 
inspanningen die de Bovenlanden de 

afgelopen 20 jaar heeft gedaan mag wel 
worden gesteld dat de achteruitgang van 
het Bovenlandengebied is gestopt en 
dat er vernieuwing in gang is gezet. Dat 

kreeg de stichting voor elkaar door meer 
dan vier miljoen euro te investeren in 
aankopen en herinrichten van cultuur- en 
natuurpercelen.

De afgelopen jaren zijn er meer 
subsidies voor aankoop, beheer en 
inrichting beschikbaar gekomen. 
Het biedt kansen om beheer en 
inrichting voor de toekomst op gang 
te brengen. Daarom is er in 2012 door 
de Commissie Beheer en Inrichting 
een totale inventarisatie uitgevoerd 
van alle percelen in eigendom van 
de stichting. Daarmee is de stand 
van onderhoud van de percelen 
en daarmee de kwaliteit van de 
beschoeiingen in kaart gebracht en in 
een zogeheten Oeverzicht uitgewerkt 
samengevat. Vanaf 2012 voert de 
stichting jaarlijks 12 inspecties uit. 
Dat is of om inrichtingsvoorstellen 
uit te werken of om de uitvoering 
van de diverse werkzaamheden te 
controleren. Voornaamste sponsor van 
deze intensievere nieuwe activiteiten 
is Mainport en Groen. 
De commissie Beheer en Inrichting 
is in het leven geroepen doordat er 
ook geld beschikbaar kwam van der 
provincie Noord-Holland. Dat was 
zogeheten compensatiegeld door 
natuurverlies bij de verbreding van de 
N207. De provincie heeft de Stichting 
gevraagd die compensatie ter hand te 
nemen.

Leden van de commissie zijn Jos 
Brockhoff, Jan Pieter Korenwinder, 

Cees Tas en Bart Hulsbos. 
Hiermee is grote kennis over het 
Westeindergebied, over de inrichting 
van percelen en bouwtechnische 
kennis en eisen op het gebied van 
nieuwe beschoeiingen gebundeld. 
De vrijwillige bomenpoters hebben 
hiervan gemerkt door bijvoorbeeld de 
introductie van het 
van het composteerbaar gronddoek, 
maar ook bij de aanplant ven 
boompjes en voor de inrichting van 
percelen met rietplanten heeft de 
commissie haar rol al gespeeld. De 
commissie heeft er bijvoorbeeld ook 
voor gezorgd dat het gebruik van 
kunststofplanken op de scheiding 
van water en lucht de levensduur van 
beschoeiingen heeft verlengd. 

In de afgelopen maanden zijn de 
inrichtingsvoorstellen voor de percelen 
die ingericht worden in het kader 
van De Groene AS uitgewerkt. Door 
de provincie wordt deze inrichting 
van De Groene AS voor de komende 
5 jaar gefi nancierd tot een totaal 
van 2.500.000 euro. Direct nadat 
de provincie de voorstellen van De 
Bovenlanden heeft goedgekeurd zal 
de uitvoering voor de projecten in 
het komende jaar door de Commissie 
Beheer en Inrichting ter hand genomen 
worden. Op naar het 25-jarig bestaan.

Toekomst beheer en inrichting 
van het Bovenlanden bovenland
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Nico Borgman
 voorzitter 
 telefoon 0297-326067
Arie Buijs
 secretaris
 telefoon 06-51082342
Piet Harting
 vicevoorzitter
 telefoon 06-53834571
Hans Splinter
 penningmeester
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Anton de Boer
Bert Buis
Jos Brockhoff
Ulla Eurich
Dirk Jongkind
Klaas Joren
Cees Tas

Rietplanten aan de 

Westeinderdijksloot.

Betrokken partijen bij Reigersbos.
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Visie Stichting 
De Bovenlanden
De Bovenlanden strekken zich uit langs 
de Ringvaart van de Haarlemmermeer 
naar de rietlanden bij Leimuiden. Deze 
zone waarin het bovenveen bewaard is 
gebleven is van grote betekenis voor 
de structurele waarden van Aalsmeer 
en de regio. Uit de fi jnmazige structuur 
van de watergangen en uit het sterk 
gedifferentieerde grondgebruik is 
een gebied ontstaan dat van grote 
landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurlijke betekenis is.

Bij de oprichting van de stichting 
in 1995 is de volgende doelstelling 
geformuleerd:
De stichting stelt zich ten doel het 
bevorderen en in stand houden van 
de ecologische verbindingszone 
langs de zuidzijde van de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer vanaf het 
Schinkelpolder bos tot en met de 
rietlanden in de Westeinderplassen, 
in die zin, dat de natuurhistorische, 
cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden binnen dit gebied behouden 
blijven en versterkt worden.
In de praktijk betekent dit dat de 
Bovenlanden is aangewezen als 
de belangrijkste uitvoerder van de 

Groene AS Aalsmeer. Een As die direct 
is aangesloten op de ecologische 
hoofdstructuur. Tot op de dag van 
vandaag heeft de stichting geprobeerd 
haar doelstellingen te realiseren door : 
Het aankopen van in onbruik zijnde/
komende cultuur- en recreatieakkers en 
herinrichting daarvan tot natuurpercelen. 
Daarbij wordt getracht een afwisseling 
te bewerkstelligen tussen akkers met 
hoogopgaande gewassen, zoals elzen 
en berken evenals andere gebiedseigen 
gewassen en laagblijvende percelen 
rietland. De Bovenlanden wil tot een 
gebied te komen, waar enerzijds fl ora en 
fauna kunnen gedijen in een natuurlijke 
habitat en anderzijds waterrecreanten 
kunnen genieten van mooie doorvaarten 
en luwe oppertjes. 

Alfa feliciteert Stichting De Bovenlanden Aalsmeer
met haar 20-jarig jubileum
 
Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij
meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer
dan 800 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering,
maar met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële
kennis én specialistische branchekennis.

Alfa Accountants en adviseurs
Witteweg 3 Aalsmeer

088 2531100
aalsmeer@alfa.nl

Overal
Dichtbij

Alfa feliciteert
Stichting De Bovenlanden

www.alfa.nl
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20-jarig
jubileum

Hoveniersbedrijf Ben Sparnaaij
feliciteert Stichting de Bovenlanden

met haar

bensparnaaij@gmail.com  

06-23643786

•	beschoeiingen	
•	steigers/	
terrassen

•	hekken
•	meerpalen
•	bruggen
•	baggerwerkzaam-
heden

•	grondverzet

Midvoordreef 28
1433 DG Kudelstaart
Tel.: 0297-36 17 59

info@degrootwaterbouw.nl
www.degrootwaterbouw.nl

•	beschoeiingen	
•	steigers/	
terrassen

•	hekken
•	meerpalen
•	bruggen
•	baggerwerkzaam-
heden

•	grondverzet

Midvoordreef 28
1433 DG Kudelstaart
Tel.: 0297-36 17 59

info@degrootwaterbouw.nl
www.degrootwaterbouw.nl

10049

Postadres: Postbus 161, 1430 AD Aalsmeer
Bezoekadres: Stommeerweg 35 (ingang Hadleystraat)

Tel. 0297 - 329421  |  Telefax 0297 - 340205
E-mail: info@signumnotariaat.nl  |  www.signumnotariaat.nl

 Huwelijk

 Samenlevingscontract

 Testament

 Estate planning

  Huis kopen

  Hypotheek

  Boedel

  Verklaring van erfrecht

  Aangifte erfbelasting

  Vennootschapsrecht

...feliciteert De Bovenlanden 
met het 20-jarig jubileum!

De Rijk B.V.
Noordeinde 21
2451 Ae Leimuiden

Telefoon: 0172 - 508 151
e-mail: info@derijkleimuiden.nl
www.derijkleimuiden.nl

AANNemeR VAN BeschoeiiNg- eN sTeigeRweRkeN

De Rijk B.V.
Noordeinde 21
2451 Ae Leimuiden

Telefoon: 0172 - 508 151
e-mail: info@derijkleimuiden.nl
www.derijkleimuiden.nl

AANNemeR VAN BeschoeiiNg- eN sTeigeRweRkeN

De Rijk B.V.
Noordeinde 21
2451 Ae Leimuiden

Telefoon: 0172 - 508 151
e-mail: info@derijkleimuiden.nl
www.derijkleimuiden.nl

AANNemeR VAN BeschoeiiNg- eN sTeigeRweRkeN

De Rijk B.V.
Noordeinde 21
2451 Ae Leimuiden

Telefoon: 0172 - 508 151
e-mail: info@derijkleimuiden.nl
www.derijkleimuiden.nl

AANNemeR VAN BeschoeiiNg- eN sTeigeRweRkeN

Wij feliciteren
De Bovenlanden 
met het 20-jarig 

jubileum!

Voor het luttele bedrag van 
15 euro per jaar wordt u donateur. 
U ondersteunt daarmee onze 
activiteiten. Bovendien krijgt 
u regelmatig ons Bulletin en 
E-Nieuwsbrief. Zo blijft u op de 
hoogte van alle ontwikkelingen in 
het gebied dat u en ons aan het 
hart gaat. Meld u aan via onze site: 
www.bovenlanden.nl/donateur-
worden of scan de QR code:

DONATEUR VAN STICHTING 
DE BOVENLANDEN AALSMEER

✓JA, IK WORD VOOR 
MINIMAAL 15 EURO 

Aa
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r

Een nieuwe schuilhutje op een akker.
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Gratis introductieles zaterdag
Kom windsurfen bij WSCA
Aalsmeer - Ook Windsurfclub 
Aalsmeer doet mee aan de der-
de editie van Sportpassie Aalsmeer 
aankomende zaterdag 29 augustus. 
Op deze dag kunnen belangstellen-
den van 11.00 tot 15.00 uur een gra-
tis introductieles volgen onder be-
geleiding van één van de top-in-
structeurs van WSCA. Ook herintre-

ders wordt de mogelijkheid gebo-
den om nog eens op de surfplank 
te stappen. Wie weet gaat de hobby 
wel weer opgepakt worden. ‘s Mid-
dags kan iedereen gezellig komen 
chillen aan de bar in het onderko-
men op het Surfeiland. Kom vooral 
langs en neem vrienden, vriendin-
nen en familie mee. 

Start badminton 
voor dames

Kudelstaart - Op donderdagmor-
gen 3 september gaat Badminton-
club Slagvaardig voor dames weer 
beginnen in de Proosdijhal. De trai-
ning begint om 10.00 uur en er 
wordt gespeeld tot 11.30 uur. Alle 
dames spelen voor hun plezier. Be-
langstelling? Kom gerust eens twee 
keer meespelen. In de schoolvakan-
ties wordt niet gespeeld. Voor in-
lichtingen over Vrouwen Badmin-
tonclub Slagvaardig: 0297-326564 
of 321509.

Gerrit wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 20 augustus waren er ondanks 
de warmte toch 22 personen aan-
wezig en is er gezellig gekaart. Het 
kaarten is gewonnen door Gerrit 
van der Geest met 5398 punten, op 
twee is Marry Akse geëindigd met 
5160 en op drie Coby Bouwmees-
ter met 5047 punten. Bij het joke-
ren was Trudy Knol de beste met 
161 punten, gevolgd door Gerard 
de Wit met 220 punten en Henny de 
Wit met 273 punten. Belangstelling 
voor onze gezellige kaartmiddag? 
Kom gerust eens kijken. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297 340776

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Het bestuur van kaart-
club Ons Genoegen nodigt belang-
stellenden uit voor de eerste kaart-
avond van dit seizoen op dinsdag 1 
september. Er wordt gekaart in het 
gebouw van Ons Tweede Thuis in 
de Hortensialaan vanaf 19.30 uur. 
De zaal gaat om 19.00 uur open 
voor koffie, thee en inschrijving. Na-
tuurlijk gaat iedereen zoals u ge-
wend bent met een prijsje naar huis. 
Deze eerste speelavond is om op te 
warmen voor de volgende avonden, 
waarvan de punten worden opge-
teld voor het seizoen, voor zowel het 
klaverjassen als voor het rummicup-
pen. Er is altijd plaats voor enthousi-
aste mede-spelers. Neem gerust uw 
buren, vrienden of bekenden mee. 
Iedereen is van harte welkom. 

Dartsseizoen in 
Middelpunt start

Aalsmeer - Op dinsdag 1 septem-
ber om 20.00 uur kan er weer darts 
gespeeld worden in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De zaal 
is vanaf 19.30 uur open, zodat een-
ieder eerst even kan ingooien. De 
kosten zijn 2,50 euro per keer. Ook 
darts (leren) spelen? Iedereen van-
af 16 jaar is welkom. Voor degene 
die eerst willen kijken of darts spe-
len iets voor hem/haar is, er is een 
oefenset aanwezig.

Koffie en spelletjes
Op vrijdag 4 september start om 
10.00 uur ook weer de wekelijkse 
koffieochtenden in ’t Middelpunt. Er 
word van 10.00 tot ongeveer 11.00 
uur koffie gedronken en lekker ge-
babbeld. Daarna worden er spelle-
tjes gedaan, bijvoorbeeld klaverjas-
sen, rummicuppen en sjoelen. De 
kosten hiervan zijn 3 euro per per-
soon inclusief twee kopjes koffie. 

Sjoelen Oostend
Aalsmeer - Buurtvereniging Oost-
end begint weer met speelavon-
den. Donderdag 3 september wordt 
de eerste sjoelavond gehouden 
vanaf 20.00 uur. Deelnemers wor-
den verzocht iets eerder aanwezig 
te zijn voor inschrijving. Er zijn nog 
plaatsen vrij om een seizoen mee 
te doen. Tijdens de altijd gezellige 
sjoelavonden wordt ook altijd een 
verloting gehouden. Voor inlichtin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met Wim van de Merbel via 
0297-321143.

Fietstocht OVAK
Aalsmeer - Fietsen met de OVAK
Donderdag 3 september is er weer 
de middagtocht van de Pedaalrid-
ders vanuit Aalsmeer. 
De tocht is circa 25 kilometer lang 
en gaat richting Amstelveen. Ver-
trek 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.

Handbalcompetitie
Oefenwinst voor 
FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 22 augus-
tus namen de mannen van FIQAS 
Aalsmeer, ter voorbereiding op de 
competitie die over een paar we-
ken begint, deel aan een toernooi 
bij HV Houten. Er werd gespeeld te-
gen twee Belgische teams: Sporting 
NeLo en Achilles Bocholt en beide 
oefenwedstrijden werden door de 
Aalsmeerders gewonnen: met 36-26 
en 27-25. Mis geen wedstrijd van de 
topteams van FIQAS Aalsmeer en 
schaf een seizoenkaart 2015/2016 
aan. Met deze kaart kun je alle wed-
strijden van heren 1 (BeNe League 
en reguliere competitie eredivisie), 
dames 1 en heren 2 (Eerste Divi-
sie) bezoeken. Deze ‘eye-of-the-ti-
ger pas’ kost 65 euro voor volwas-
senen en 35 euro voor jeugd tot 16 
jaar en 65+ers en is te bestellen via 
penningmeester@hvaalsmeer.nl. 

Goede prestaties jeugdatleten AVA
Nienke Dok achtste en 
clubrecord Corné Timmer
Aalsmeer - Op zondag 23 augustus 
organiseerde Phanos in het mooie 
Olympisch Stadion te Amsterdam de 
jaarlijkse nationale D-spelen. Bij de 
MD2 kwam Nienke van Dok uit op 
de 1000 meter. Nienke stond als 19e 
op de plaatsingslijst. Ondanks deze 
plaats op de startlijst werd vooraf re-
kening gehouden met een top tien 
klassering. Nienke finishte als twee-
de in haar serie in een fraaie tijd van 
3.17.16 minuten. Uiteindelijk bete-
kende deze tijd voor Nienke de acht-
ste plaats in het totaalklassement. 

Graeme ‘t Hoen (JD2) startte op de 
80 meter horden en finishte als vijf-
de in zijn serie met een tijd van 16.25 
seconden (16e in het totaalklasse-
ment). Ook nam Graeme deel aan 
het speerwerpen en hij verbeterde 
zijn persoonlijke record met 1 cen-
timeter tot 21.92 meter. Deze pres-
tatie was goed voor een 19e plaats. 
De broers Milan en Kiran Biesheuvel 
liepen allebei de 1000 meter. Kiran 
(JD1) finishte in 3.51.14 minuten als 
33ste. Milan (JD2) liep een tijd van 
3.25.59 minuten en werd daarmee 

Ook Sportpassie bij AV Aalsmeer
Kennis maken met atletiek
Aalsmeer - Wil je net als Daf-
ne Schippers starten vanuit echte 
startblokken en sprinten over een 
atletiekbaan? Of hoogspringen of 
kogelstoten na een deskundige uit-
leg? Of eens meedoen aan een es-
tafette of bootcamptraining? Dat 
kan allemaal aanstaande zaterdag 
29 augustus bij Atletiekvereniging 

Aalsmeer. In het kader van Sport-
passie Aalsmeer kunnen kinderen 
en volwassenen van 10.00 tot 15.00 
uur komen kennismaken op de atle-
tiekbaan aan de Sportlaan. Jong of 
ervaren, beginner of geoefend, ie-
dereen is van harte welkom bij AVA. 
Voor het programma zie avaalsmeer.
nl of sportpassieaalsmeer.nl.

Kidsrun en 5 of 10 kilometer
Dorpsloop op 1 september
Aalsmeer - Komende dinsdag 1 
september is de jaarlijkse Eveleens 
Baden+ Dorpsloop Aalsmeer. Voor-
inschrijven kan tot en met komen-
de zondag 30 augustus. De voorin-
schrijvingsprijzen zijn voor de kids-
run 2 euro inclusief medaille, voor 
de 5 kilometer 5 euro en voor de 10 
kilometer 6 euro. Inschrijven kan op 
de dag zelf vanaf 18.00 uur, maar is 
wel een euro duurder dan de voor-
inschrijving, dus schrijf je nog even 

snel online in voor de korting. Om 
19.00 uur wordt gestart met de 
Kidsrun, daarna worden om 19.30 
uur de deelnemers aan de 5 en 10 
kilometer ‘weggeschoten’. Voor de 
snelste Aalsmeerder en de snel-
ste Aalsmeerse op de 10 kilome-
ter staat een taart van Vooges klaar. 
Start en finish is bij de atletiekbaan 
in de Sportlaan. Meer informatie 
op: www.dorpsloop-aalsmeer.nl of 
www.avaalsmeer.nl.

ANBO en PCOB organiseren tocht
Fietsen naar Groene Hart
Aalsmeer - Op dinsdag 4 augustus 
ging de fietstocht van de ANBO en 
de PCOB naar de bijentuin van bij-
envereniging Amstelland in Amstel-
veen. De start was zoals gewoonlijk 
bij het Parochiehuis. Om optimaal 
van de vogels te kunnen genieten 
fietste de groep door de open Bo-
venkerkerpolder. Dit gebied, vrij van 
autoverkeer, is één van de belang-
rijkste pleisterplaatsen en broed-
gebieden van weidevogels in Ne-
derland. Aan de rand van het ge-
bied zijn, gelijktijdig met de nieuwe 
N201, drasse gebieden aangelegd 
waar de trekvogels voor hun lange 
reis naar Afrika hun buik vol kunnen 
eten. De eerste trekvogels, waar on-
der lepelaars, waren al gearriveerd.
Op de bijentuin werden de deel-
nemers onthaald op koffie, thee en 
koek, waarna Jan Westerhof uitleg-
de hoe het op de prachtige bijen-
tuin toe gaat. Leden van de bijen-

vereniging kunnen er ruimte huren 
om hun bijen neer te zetten. Voor 
de bijen is het een uitstekende plek. 
Op de tuin maar ook in de omge-
ving is er genoeg nectar en stuif-
meel te halen. Na deze interessan-
te uitleg werd om half 4 aan de te-
rugweg begonnen. Deze ging door 
de groene wijken aan de zuidkant 
van Amstelveen. De tocht eindig-
de weer bij het Parochiehuis. U kunt 
de volgende keer ook meefietsen op 
de eerste dinsdag van de maand. 
Dat is dus op dinsdag 1 september. 
Start om 13.30 uur bij het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Deze keer 
gaat de tocht richting De Hoef in 
het prachtige Groene Hart van Hol-
land. Voor informatie kunt u bellen 
met de organisatoren Jaap van Tol 
(06-51073648) en Jan Westerhof 
(06-22350307). De laatste fietstocht 
van dit seizoen, met leuke afsluiting, 
vindt plaats op dinsdag 6 oktober. 

Podiumplaatsen Laura en Arjan
Open water zwemmers 
treffen hoge golven!
Aalsmeer - Een vernieuwd open 
water parkoers in en rondom de ha-
ven in Hoorn troffen de open water 
zwemmers van Oceanus. Een par-
koers met een goed opletten gehal-
te vooral bij het in- en uitzwemmen 
van de nauwe doorgang bij de ha-
ven. Zaterdag 22 augustus kwam 
alleen Laura Staal aan de start bij 
de een kilometer vrije slag mas-
ters en zij wist daar met een tijd van 
15.03,14 beslag te leggen op plaats 
twee bij de categorie 40+. Zaterdag 
stonden er al wat golven op de baan, 
maar de zondag spande de kroon, 
de wind was enorm toegenomen en 
er stonden behoorlijk wat golven op 
de baan. Dat betekent een extra uit-
daging voor de open water zwem-
mers, want niet iedereen kan zijn of 
haar weg goed vinden in de hoge 
golven. Arjan Bellaart en Laura Staal 
kwamen beide in actie op de vijf ki-
lometer vrije slag en bij Arjan, die 
dol is op ruig water, liep het ontzet-

tend lekker, na 1 uur 14 minuten en 
37 seconde finishte hij. Laura werd 
bevangen door de misselijkheid die 
veroorzaakt werden door diezelf-
de golven en heeft na vier kilome-
ter haar race uit voorzorg gestaakt. 
Amber Bellaart kwam aan de start 
bij de een kilometer vrije slag junio-
ren en kon haar slag maar moeilijk 
vinden in het ruige water wat bij de 
borstcrawl nog lastiger is dan bij de 
schoolslag. Ze finishte in 18.39,54. 
Niet haar beste tijd, maar wel een 
ervaring rijker. Arjan wist een eer-
ste plaats veilig te zwemmen bij de 
kilometer masters en Laura, die re-
delijk hersteld was van de misselijk-
heid, legde beslag op plaats twee. 
De jongste van de ploeg Nina Bel-
laart vond de golven kicken! Ze 
knokte zich naar een mooie zesde 
plaats. De laatste afstand voor Ar-
jan was de kilometer vrije slag se-
nioren en jeugd. Hij had de smaak 
te pakken en wist deze nog sneller 

te zwemmen dan de kilometer bij de 
masters 13.56,75. Amber was inmid-
dels bij gekomen van haar golven 
ervaring en probeerde het nu op de 
500 schoolslag en dat ging haar be-
ter af. Ze kon met de golven mee 
zwemmen in plaats van er tegen-
aan beuken: 10.04,95 is een knappe 
prestatie. Laura haar laatste afstand 
van de middag was de kilometer 
schoolslag en de concurrentie was 
behoorlijk aanwezig: 20.39,55 was 
goed voor plaats drie. 
Komend weekend staat het NK 
open water op het programma. De-
ze wordt gezwommen in Oirschot 
en Oosterhout en ook dan komt de 
Oceanus open water ploeg aan de 
start.

Graeme ‘t Hoen in actie. 
Foto: Erik Witpeerd

25ste. Op vrijdagavond 21 augustus 
werd in Grootebroek de vijfde wed-
strijd van het Heer en Meester baan-
circuit gelopen. Onder vrij gunstige 
weersomstandigheden liep C-meis-
je Inger van Dok een week vooraf-
gaand aan de C-spelen een goede 
test op de 1500 meter. Haar tijd van 
5.16.55 minuten was goed voor een 
tweede plaats bij de oudere B-meis-
jes. B-junior Corné Timmer was de-
ze avond gebrand om zijn clubre-
cord op de 5000 meter scherper te 
stellen. Na een sterke start speelde 
de hoge luchtvochtigheid in de loop 
van de race een rol. Maar het doel 
werd bereikt. Corné verbeterde zijn 
persoonlijke record en clubrecord 
met 0.67 seconden tot 16.21.19 mi-
nuten. Corné staat met deze tijd op 
5000 meter tweede op de nationale 
ranglijst bij de junioren B.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Weer kaarten 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Buurtvereniging Al-
len Weerbaar start weer met kaart-
avonden na een mooie zomer. De 
eerste speelavond is op maandag 
7 september vanaf 20.00 uur in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De deuren gaan om 19.30 uur open 
voor inschrijving en koffie of thee. 
De avonden vinden om de veer-
tien dagen op de maandag plaats. 
De inleg is 1,50 euro. Iedereen is 
welkom om te komen kaarten. Er 
wordt geklaverjast en gejokerd. El-
ke avond wordt ook een verloting 
gehouden. Voor eventuele vragen: 
0297-325040.

Atletiek
AVA jeugd presteert goed 
op zeskamp Krommenie
Aalsmeer - In Krommenie kwa-
men dit weekend 3 pupillen in ac-
tie tijdens de meerkamp dagen voor 
pupillen en junioren. Op zaterdag 
kwam Roanna Geleijn al in actie voor 
haar tweedaagse 6-kamp. Na goede 
resultaten op zaterdag moest zij he-
laas vanwege een blessure afzeg-
gen voor zondag. Op zondag ston-
den de broertjes Waasdorp aan de 
start voor hun 4-kamp. Ryan Waas-
dorp, nog geen 6 jaar, deed mee 
met de mini pupillen. Na een aan-
tal mooie persoonlijke records ein-
dige hij uiteindelijk als achtste. Ste-
ven Waasdorp begon moeizaam met 
balwerpen, maar klom naar de der-
de plaats dankzij een goede 40 me-

ter sprint. Door uiteindelijk de afslui-
tende 600 meter te winnen werd hij 
uiteindelijk tweede bij de C-pupillen.

Dance voor jongens en 
meiden bij SV Omnia
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen 
van SV Omnia 2000 is inmiddels al 
weer een week geleden begonnen. 
En met succes! De inschrijvingen 
stromen binnen voor diverse lessen 
gymnastiek en turnen, trampoline-
springen en nog veel meer. Eindelijk 
kan de vereniging haar grote wens 
in vervulling laten gaan met nieu-
we lesuren Dance in Aalsmeer Oost. 
De Mikado is een populaire loca-
tie, maar Omnia heeft beslag we-
ten te leggen op de vrijdagmiddag. 
Van 15.15 tot 16.15 uur is er Non-
stop Dance voor jongens en meiden 
uit groep 3 en 4 onder leiding van de 
altijd enthousiaste Véronique Cor-
nelissen. Van 16.15 tot 17.15 uur zijn 
de kinderen uit de groepen 5 tot en 
met 8 van harte welkom! De lessen 
zijn in de benedenzaal van de brede 
school de Mikado aan de Catharina 

Amalialaan. Er is ook nog plaats bij 
de lessen Ritmische Gymnastiek op 
woensdag, kids swing op vrijdag in 
Kudelstaart en Twirlen op zaterdag 
in de Mikado. Altijd de eerste proef-
les gratis. Voor peuters en kleuters 
zelfs drie proeflessen!

Diner Show
Vanwege haar 15-jarig bestaan or-
ganiseert de vereniging een spet-
terende Dinner Show onder leiding 
van Mariëlle Buskermolen op vrij-
dag 6 november in The Beach aan 
de Oosteinderweg. De kosten zijn 
49,50 euro voor een 3-gangen menu 
met avondvullend entertainment-
programma. Tickets zijn te boeken 
via de website van SV Omnia.
Geïnteresseerd in één van deze ge-
noemde activiteiten? Kijk dan op de 
website www.svomnia.nl.

Biljartvereniging start met 
onderlinge competities
Aalsmeer - Biljartvereniging Aalsmeer 
gaat weer van start met de onder-
linge clubcompetities op de maan-
dag-, dinsdag- en woensdagmiddag. 
De donderdag- en vrijdagavond zijn 
clubavonden waar de spanning hoog-
tij viert. En dan zijn er nog teams die 
in het district Veen en Rijnstreek spe-
len. De 4 teams van Biljartvereniging 
Aalsmeer; spelers van de dagcom-
petitie, beginnen vrijdagmiddagmid-
dag 28 augustus met hun eerste wed-
strijden. Ook de vier teams van B.V. 
Aalsmeer, die in de 2de klasse zijn in-

gedeeld, beginnen hun eerste wed-
strijden thuis. Het C1 team moet tus-
sen de 100 en 350 caramboles ma-
ken. Dat geldt ook voor de drie overi-
ge teams. De C2 teams, die uitkomen 
in de tweede klasse, moeten tussen de 
50 en 120 caramboles maken. Deze 
teams spelen hun competitie om de 14 
dagen. Alle 4 teams starten aanstaan-
de maandagavond 31 augustus in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Op 
de zaterdagmiddag is er gelegenheid 
voor liefhebbers om een partij te spe-
len. Kom gerust eens langs.
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