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Krijg tot €60,- gratis 
auto-onderhoud 
bij Michelin zomerbanden

€60,- waardevoucher 
voor auto-onderhoud bij 
4 Michelin zomerbanden

€30,- waardevoucher 
voor auto-onderhoud bij 
2 Michelin zomerbanden

Ontvang nu de voucher, besteed later (uiterlijk 28 februari 2017)! 

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek
Antenna wenst iedereen een gezellige feestweek!

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

voor Aalsmeer-Oost

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

voor Aalsmeer-Oost

welkom

BEZORGER/STER

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

LEZERSACTIE 
100 gRATIS ToEgAngSkAARTEn 
beschikbaar voor kunstbeurs te Aalsmeer 
3 en 4 september t.w.v. e 20,-

Te bestellen via 
info@kunstbeursaandewesteinderplassen.nl 
o.v.v. De Nieuwe Meerbode

Elektromonteur 
gezocht 

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132Aalsmeer bruist (weer) in september

Feestmaand start met braderie, 
botenshow en groots vuurwerk
Aalsmeer - Al weer een beetje ge-
wend op school en op het werk? Na 
een weekje zwoegen in nog zomer-
se temperaturen, gaat aanstaan-
de zaterdag 3 september de feest-
maand van start. Elke dag een ac-
tiviteit tot en met zondag 11 sep-
tember, voor elk wat wils, en daar-
na gaat Aalsmeer zeker niet in de 
ruststand. Het weekend erna, 17 en 
18 september, kan opnieuw geno-
ten worden van kunst en muziek en 
leuke workshops tijdens de Kunst-
route. De bouw van de feesttent op 
het Praamplein is in volle gang en 
van 4 tot en met 10 september wordt 
hier een gevarieerd programma ge-
boden. Gestart wordt op zondag 4 
september met de tentdienst van 
een vijftal gezamenlijke kerken van-
af 10.00 uur.

Maar, eerst zaterdag 3 september. 
De traditionele braderie in het Cen-
trum vindt deze dag plaats en er zijn 
vele kramen te bezoeken in de Zijd-, 
Dorps-, School- en Weteringstraat 
tussen 10.00 en 17.00 uur. Uiter-
aard zijn er voor kinderen ook leuke 
‘doedingen‘. En dan de avond, het 
wordt groots met de verlichte bo-
tenshow, waarvoor het aantal deel-
nemers nog steeds groeiende is, en 
het spectaculaire vuurwerk bij de 
watertoren dat volgens de organi-
satie weer een grootse en kleurige 
happening gaat worden vanaf 20.00 
uur. Aan de overkant van de toren 
van Sangster vindt van 2 tot en met 
4 september een gevarieerde kunst-

beurs plaats, waaraan een bezoek 
eveneens een aanrader is. 

Mooi programma Feestweek
Op maandag 5 september is de 
feesttent voor SPIE en hier gaat mid-
dels een spel vanaf 20.30 uur (inclu-
sief Aalsmeers kwartiertje) gestre-
den worden om een lage startno-
tering oftewel een mooie plek voor 
in de stoet. Op dinsdag 6 september 
staat het Nostalgisch fi lmfestival op 
het programma met voorstellingen 
in de middag en in de avond (uit-
verkocht). Woensdagmiddag 7 sep-
tember gaat de Rabobank haar jubi-
leum vieren met een leuke voorstel-
ling van Buurman & Buurman voor 
alle jeugdige inwoners. In de avond 
wordt een nieuw concept gepresen-
teerd met alleen maar Aalsmeer-
se bands en muzikanten: ‘Vrienden 
van Aalsmeer‘. Liefst zo’n zestig mu-
ziekmakers betreden het podium en 
presenteren allerlei gevarieerde op-
tredens, een meeting tussen pop en 
klassiek. Er is fl ink geoefend door 
alle muzikanten en dit resultaat ho-
pen zij aan vele inwoners te mogen 
laten zien en horen. 
Op donderdag 8 september orga-
niseert de stichting Dag van je Le-
ven een gezellige dag in de tent 
voor gehandicapten. In de avond 
presenteert de organisatie ‘Praam-
plein Live’ met optredens van on-
der andere Jamai, Jeroen van der 
Boom, Glennis Grace en Jan Leli-
veld. Op vrijdag 9 september krijgen 
alle ouderen een gratis feestmiddag 

aangeboden. Uitgenodigd zijn De 
Frontaliny’s en Ronnie Tober. In de 
avond barst opnieuw het feest los 
met de ‘After Summer Party’ met op 
het podium onder andere The Par-
tysquad, Crazy Piano’s on tour en 
Mr. Polska. Zaterdag 10 september 
loopt Aalsmeer natuurlijk uit voor de 
Pramenrace. Dertig jaar alweer en 
daarom heeft organisatie gekozen 
voor het thema ‘Onze Verjaardag’. 
Start is om 12.30 uur op de Pont-
weg, de fi nish is op het Praamplein. 
In de Feesttent vindt ‘s middags de 
prijsuitreiking van de jubileum-tocht 
der tochten plaats. De tent is open 
van 13.00 tot 17.30 uur. De Feest-
week wordt in de avond groots af-
gesloten met ‘Back to the Après ski’ 
en genoten kan worden van onder 
meer het Feestteam, Two Brothers 
on the fourth Floor en 2 Unlimited. 
Elders in de krant het volledige pro-
gramma, aanvangstijden en prijzen 
van toegangskaarten. Vooraf tickets 
bestellen scheelt overigens vijf euro 
per avond én de verzekering dat de 
tent betreden kan worden. 

Gedichtentuin en expositie
De komende drie weekenden is ook 
de Gedichtentuin op de oude be-
graafplaats langs de Stommeer-
weg (hoek Gerberastraat) geopend. 
En natuurlijk is er nog veel meer te 
doen de komende maand, waaron-
der livemuziek in Bacchus en een 
nieuwe expositie in het Oude Raad-
huis. Het is duidelijk: De vakantie is 
voorbij, Aalsmeer bruist weer! 

Henk van der Sluis met de Gazzetta dello Meerbode in Volterra.

Creatief met de Meerbode 
in Toscane, Italië
Aalsmeer - De vakantie is weer 
voorbij en daarom stopt nu dus ook 
de fotowedstrijd van de Nieuwe 
Meerbode. Alleen afgelopen week-
end en week konden nog foto’s in-
gestuurd worden met de Meerbode 
op reis. De krant heeft afgelopen zo-
mer bijna een wereldreis gemaakt, 
zoveel landen en steden werden 
bezocht. Ook in eigen land geble-
ven en in eigen dorp op de West-
einder. “Gewoon lekker mee op de 

boot. Ankertje uit, drankje erbij en 
genieten”, stuurt de familie Bruinis-
sen. Een andere vaarliefhebber ging 
verder weg met de boot, naar Hin-
deloopen in Friesland en wat zou-
den ze gedacht hebben in het mu-
seum. “Nu een krant lezen? Er is zo-
veel te zien.” Het rood en geel van 
de Meerbode paste overigens wel 
goed bij de kleurige, met de hand 
gemaakte dienbladen. Oostenrijk 
bleek een best populaire vakantie-

bestemming. De krant is meegeno-
men tijdens een wandelavontuur en 
was een steuntje in de rug tijdens 
de fi etsvakantie in het Brixenthal. 
Dat de Meerbode (hopelijk) ná het 
lezen gebruikt wordt in de katten-
bak is best zuur, leuker is het herge-
bruik dat deze week op het compu-
terscherm verscheen. De krant als 
kaftpapier. “Gelukkig wat te lezen 
tijdens de les”, is het onderschrift. 
Geweldig, maar wel blijven oplet-
ten hoor! De voorpagina haalt Henk 
van der Sluis deze week. “Leuk idee, 
die fotowedstrijd ‘Meerbode mee op 
vakantie’. Ik, die de krant al 128 jaar 
lees, heb mij er zeer mee vermaakt. 
Bijgaand, in etappes, enkele fo-
tootjes vanuit Toscane.” Enkele zijn 
er overigens meer dan tien en de 
krant is werkelijk overal opengesla-
gen en gepromoot in brievenbussen 
en in kiosken tussen grote Italiaan-
se kranten. Henk heeft inderdaad 
plezier gehad! Gekozen is uitein-
delijk voor de foto voor een taver-
na. Henk leest de krant met naast 
hem een nieuwsgierige Italiaan (?). 
Bijschrift: “De Gazzetta dello Meer-
bode in Volterra.” 
Om alle inzendingen nog te kunnen 
tonen, heeft de redactie besloten de 
komende weekenden meerdere fo-
to’s te plaatsen op de website www.
meerbode met dagelijks nieuws. 
Komt iedereen toch in de (digitale) 
krant en kan er via de koppeling aan 
Facebook enigszins gepeild wor-
den welke twee inzenders uiteinde-
lijk getrakteerd mogen worden op 
de reischeques van reisbureau De 
Arend. Dank allemaal voor alle bij-
dragen. Volgend jaar weer?
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Wanneer wordt een Verklaring 
Omtrent Gedrag geweigerd? 
Het gebeurt veel mensen wel 
eens: een keer zonder licht fiet-
sen, of de hond los laten lopen op 
een plek waar hij aangelijnd moet 
zijn. Voor zulke ‘lichte’ overtredin-
gen kunt u een boete krijgen, die 
verder tot weinig gevolgen hoeft 
te leiden – en dat is maar goed 
ook. Bij een veroordeling van een 
misdrijf of een zware overtreding 
is de situatie anders: zulke feiten 
komen altijd op het strafblad te 
staan en kunnen problemen op-
leveren bij de aanvraag van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG). U heeft een VOG nodig 
voor het uitoefenen van bepaalde 
beroepen, maar ook voor sommi-
ge soorten vrijwilligerswerk, het 
lidmaatschap van een schietver-
eniging of emigratie. 

Uit de VOG blijkt dat het gedrag 
van iemand in het verleden geen 
bezwaar vormt voor het uitoefe-
nen van een bepaalde functie. Het 
is dus een soort bewijs van goed 
gedrag, zodat de werkgever weet 
of een persoon geen risico vormt 
bij het verrichten van die functie. 
In het geval van emigratie dient 
de VOG als bewijs dat iemand 
geen gevaar vormt voor de open-
bare orde in het land in kwestie. 
De screeningsdienst van het mi-
nisterie van Veiligheid en Justitie, 
de dienst Justis, onderzoekt of de 
VOG mag worden afgegeven. Bij 
een aanvraag voor een VOG kan 
Justis het strafblad (ook wel jus-
titiële documentatie genoemd) 
bekijken, politieregistraties raad-
plegen, maar ook informatie op-
vragen bij het Openbaar Ministe-
rie of de Reclassering. Als in het 
strafblad geen strafbare gedragin-
gen geregistreerd staan, verstrekt 
Justis altijd de VOG. 
Nu is het niet zo, dat Justis auto-

matisch een VOG weigert als er 
wél een misdrijf of zware overtre-
ding op het strafblad staat. Jus-
tis maakt namelijk een afweging 
of de feiten op het strafblad rele-
vant zijn voor de baan die iemand 
wil hebben. Of iemand een risico 
vormt voor de uitoefening van de 
functie, hangt af van het strafba-
re feit dat op zijn strafblad staat. 
Zo is een veroordeling wegens ge-
vaarlijk rijgedrag relevant voor 
een taxichauffeur, een verduiste-
ring voor een accountant, en een 
overval voor een filiaalhouder van 
een supermarkt. Aan de andere 
kant hoeft een veroordeling we-
gens gevaarlijk rijgedrag niet van 
belang te zijn voor de aspirant-ac-
countant of -filiaalhouder. 
Een misdrijf dat lang geleden is 
gepleegd, hoeft de aanvrager van 
een VOG niet altijd in de weg te 
staan. Voor de beoordeling van 
de VOG kijkt Justis in principe te-
rug naar een periode van vier 
jaar, maar daarop bestaan wel 
uitzonderingen. Voor jongeren 
tot 23 jaar bijvoorbeeld, kijkt Jus-
tis slechts of iemand de afgelopen 
twee jaar is veroordeeld voor een 
misdrijf of zware overtreding, ten-
zij er sprake is van een zedende-
lict of een zwaar geweldsmisdrijf. 
Een winkeldiefstal tijdens de tie-
nerjaren hoeft dus geen belem-
mering te zijn voor de 22-jari-
ge student die in een winkel wil 
werken. Voor zedendelicten geldt 
juist een onbeperkte terugkijkter-
mijn: een veroordeelde zedende-
linquent zal nooit een VOG voor 
vrijwilligerswerk bij de scouting 
kunnen krijgen.

We zijn allemaal gebaat bij een 
veilige (werk)omgeving. De VOG 
draagt eraan bij om de risico’s zo 
klein mogelijk te houden. 
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DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.W. 
Ploeg uit Asperen en 18.30u. stu-
dent T.A. de Boer, Veenendaal.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. DOP-viering in 

Kloosterhof met M. van Zoelen. 
Zondag 9.30u. Woordcommu-
nieviering in Karmelkerk m.m.v. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. C.J. 
van Stralen, Alphen a/d Rijn. Te-
vens 10u. tienerdienst.

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

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

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

viering m.m.v. dames- en heren-
koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat.
 Zondag tentdienst om 10u. op 

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

Sven Leeuwenstein. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

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

dienst op Praamplein. Om 
16.30u. dienst met ds. M. Ho-
genbirk. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met mw. El-

len van Houten. Collecte voor 
Diet Koster Palestina. Opvang 
0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.
nl. 

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

16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. M. 
Vermeij.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. tentdienst op 

Praamplein. Om 10u. dienst in 
zorgcentrum Aelsmeer met Ans 
en Berend Vollmuller.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. tentdienst 
op Praamplein.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Matthias Joos-
se. Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Om 19u. 
Baan 7 jongerendienst.

Zondag 
4 sepember

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 sep-
tember houdt de SOW gemeen-
te haar maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Dankdienst voor 
jeugdkampen

Aalsmeer - Met het thuiskomen 
van het oudste meidenkamp kwam 
er vorige week een einde aan het 
seizoen van de Christelijke Jeugd-
kampen Aalsmeer 2016. Terug ge-
keken wordt op zes gezegende we-
ken met veel plezier, goede ge-
sprekken en bijzondere momen-
ten. In de kampdankdienst, die aan-
staande zondag 4 september van-
af 17.00 uur gehouden wordt in de 
Dorpskerk, sluit Patrick van der 
Laan samen met alle deelnemers 
het kampthema ‘Alles komt goed’ 
af. En natuurlijk wordt nog één 
keer een feestje gebouwd om God 
te danken voor deze mooie zomer. 
Neem familie, vrienden en kennis-
sen mee, ze zijn meer dan welkom!

Geboortehuis van een aantal Buskermolen’s aan Kleine Noorddijk, Aalsmeer.

Oproep Kees Buskermolen 
aan (aangetrouwde) familie
Aalsmeer - In 1990 is ooit een 
stamboom gemaakt van de fami-
lie Buskermolen. Dit ging uit van de 
gemeente Aalsmeer en ging over 
bekende Aalsmeerse namen.
Sinds 1990 is dit op laag niveau bij-
gehouden door Cees en Leo Busker-
molen. Wat er aan informatie langs 
kwam werd genoteerd in de stam-
boom. Ook is er in Duitsland een 
boek verschenen over hun voorou-
ders, de familie Buschermöhle, ge-
maakt door Frits Hampeter. 
Dit jaar is Kees, samen met zijn 
neef Cees, begonnen aan een up-
date. Sinds 1990 zijn er veel Busker-
molen’s bijgekomen, huwelijken en 
scheidingen geweest en uiteraard 
ook overlijdens. Om de stamboom 
weer up to date te maken worden 
moderne middelen als facebook 
niet geschuwd in plaats van archie-

fonderzoek. Ook internet wordt na-
getrokken via google, etc. Hierdoor 
is gebleken dat de aangenomen af-
stamming zoals in het Aalsmeer-
se boek staat niet helemaal correct 
was. Er is ergens een andere bed-
bedovergrootmoeder, zeg maar. Dit 
is in Duitsland nagetrokken en cor-
rect bevonden.
Toch is op deze wijze niet alles tra-
ceerbaar of familieleden lezen he-
laas hun berichten niet op face-
book. Vandaar op deze wijze nog 
een oproep om je als (aangetrouw-
de) Buskermolen aan te melden via 
de mail of als vriend bij ‘Stamboom 
Buskermolen’ op facebook. “Als al-
les weer redelijk bij is, dan gaan we 
de stamboom ook weer verspreiden 
onder de familie”, besluit Kees Bus-
kermolen, die in Diemen woont. Zijn 
mailadres is: kees@chubus.nl

Zonnebloem Aalsmeer 
een dagje in Amsterdam
Aalsmeer - Donderdag  25 au-
gustus op een van de warmste da-
gen van het jaar, heeft de Zonne-
bloem afdeling Aalsmeer een leu-
ke dag gehad  door de grachten van 
Amsterdam.  Vanuit Aalsmeer ver-
trok de bus met airco met zo’n vijf-
tig deelnemers en vrijwilligers naar 
hartje Amsterdam waar de rond-
vaartboot van de Zonnebloem lag 
te wachten. Hennie van der Meer 
ging voor het de eerste keer mee 
met de Zonnebloem. Haar verhaal: 
“Het dagje Zonnebloem begon fan-
tastisch, de meeste mensen werden 
thuis opgehaald en naar het Paro-
chiehuis gebracht daar stond een 
bus met lift en airco klaar. Bij aan-
komst kregen we als eerste een pet 
met zonneklep, welke gezien de he-
te zon echt nodig was. Gelijk was er 
koffie en cake en stonden er flessen 
water op alle tafels, want drinken 
was heel noodzakelijk. Tussen door 
voer de boot uren door echt heel 
Amsterdam, met z’n smalste huisje 
en straatje en een geweldige uitleg 
van de gids. Een uurtje later was er 
lekker mosterdsoep en verrukkelij-
ke sandwiches. Toen de vrijwilligers 
alles hadden afgewassen en op ge-

ruimd kreeg een ieder een heerlijk 
toetje. Er was extra frisdrank, wa-
ter en koffie echt alles gewoon ge-
weldig. Zo voeren we wel bijna vier 
uur door de Amsterdamse grachten. 
Het was alleen iets te mooi weer, ja 
als ras echte Amsterdamse moe-
ten we daar toch even over zeuren. 
Rond half drie gingen we weer in 
de bus met airco en dat was heer-
lijk, tegen half vier waren we weer in 
Aalsmeer. Ik was voor het eerst mee 
maar wat een formidabele dag en zo 
geweldig verzorgd door de Zonne-
bloem.  Dank u wel aan al degene 
die dit voor ons mogelijk maakte en 
wie weet tot ziens.”

Mocht u na het lezen van het ver-
haal van mevrouw Van der Meer en-
thousiast zijn geworden en meer 
willen weten over de Zonnebloem, u 
willen aanmelden als gast, vrijwilli-
ger (zowel jong als oud) of als spon-
sor? Stuur dan een mail naar zon-
nebloem-aalsmeer@hotmail.com of 
neem contact op met Jos van der 
Laan (voorzitter) via 06-25448638. 
Aanstaande zaterdag kan tijdens de 
braderie ook kennis gemaakt wor-
den met de Zonnebloem.

Hulp nonnen 
voor Italië

Aalsmeer - Een groot aantal van de 
nonnen in het klooster aan de Stom-
meerweg komt uit Italië. De aardbe-
ving in hun geboorteland heeft hen 
uiteraard diep geraakt. De nonnen 
willen graag de slachtoffers helpen 
en hopen dit samen met inwoners 
te kunnen doen. Nodig zijn medi-
cijnen, pleisters, zeep, tandpasta en 
onder andere tandenborstels. Zo-
als misschien wel bekend verkopen 
de nonnen diverse gerechten, waar-
onder spaghetti Bolognese en bij-
na dagelijks wordt vers brood ge-
bakken. De nonnen hebben inmid-
dels al een behoorlijk aantal vas-
te afnemers. Ook een deel van de-
ze opbrengst gaat naar de slacht-
offers van de aardbeving. Ga eens 
een kijkje nemen en help de nonnen 
met de actie om hun getroffen land-
genoten terzijde te kunnen staan.

Eerste inloop 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 7 september 
is er van 9.30 tot 11.30 uur voor het 
eerst in dit nieuwe seizoen weer in-
loop en ontmoeting. Gezellig even el-
kaar ontmoeten en bijpraten over de 
zomer onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Op stap, wie 
loopt er mee?

Aalsmeer - Donderdag 8 septem-
ber van 19.00 tot 20.30 uur kun 
je mee lopen in het Amsterdam-
se Bos. Na deze mooie zomer weer 
wat conditie opbouwen voor li-
chaam en hart. Verzamelen op de 
parkeerplaats halverwege de Bos-
randweg tegenover de Rietwijker-
oordweg. De wandeling is voor ie-
dereen (man, vrouw, jong, oud) die 
zin heeft om lekker te lopen, ande-
ren te ontmoeten; gezellig en ge-
zond. Na de wandeling is er koffie 
en thee bij de startlocatie. Om op de 
hoogte te blijven van de wandelin-
gen en voor vragen kan een e-mail 
gestuurd worden naar opstapme-
toosterkerk@hotmail.com. Initiatief-
nemers zijn Anne Marie van Elswijk 
en Ina van Willegen en zij hopen ve-
le wandelliefhebbers te mogen be-
groeten.
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Muziek
Zaterdag 3 september:
* Opening seizoen in Bacchus, Ger-
berastraat met optreden van Black 
Hammer Voodoo vanaf 21u.
Zondag 4 september:
* Livemuziek van Steven Troch Band 
in The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 7 september:
* Vrienden van Aalsmeer Live met 
optredens van zes bands, totaal zo’n 
50 lokale muzikanten in feesttent, 
Praamplein vanaf 20.30u.
Donderdag 8 september:
* Praamplein Live met optredens 
Tino Martin, Jamai, Jeroen van der 
Boom, Marcel Fisser Band, Glen-
nis Grace, Jan Leliveld en dj Joost in 
feesttent van 20.30 tot 01u.
Vrijdag 9 september:
* After Summer Party in feesttent 
Praamplein met Brace, The Party-
squad, Crazy piano’s on tour, Mr. 
Polska en dj Joost van 20.30 tot 01u.
Zaterdag 10 september:
* Back to the apres ski met Mo-
ped Techno, Het Feestteam, Het 
Meezingteam, Two Brothers on the 
Fourth Floor, de Lawine Boys en 2 
Unlimited in feesttent op Praam-
plein van 20.30 tot 01u.

Films
1, 3 en 4 september:
* Ben-Hur in Bioscoop Aalsmeer, 
Van Cleeffkade. Donderdag en za-
terdag 19u. Zondag 18.45u.
* Komedie Bad Moms in Bioscoop 
Aalsmeer. Donderdag en zaterdag 
21.30u. Zondag 21.15u.
Vrijdag 2 september:
* Film voor ouderen over Oud Aals-
meer in Inloopcentrum in Irene, Ka-
naalstraat vanaf 14u.
3 en 4 september:
* Animatiefilm Huisdiergeheimen 
in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en 
zondag om 12.45u. en om 16.45u.
* Film Kubo en het magische zwaard 
in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en 
zondag om 14.45u.
Dinsdag 6 september:
* Nostalgisch filmfestival in feest-
tent, Praamplein. Voorstellingen om 
14u. en om 20u. (uitverkocht)
Woensdag 7 september:
* Film ‘The Visitor’ in ‘t Baken, Sport-
laan 86 v/a 19.30u. Inloop: 19.15u.

Exposities
Vanaf 1 september:
* Expositie vier jonge talenten in het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Ope-
ning zondag 4 september om 16u. 
Open iedere donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u.
2 tot en met 4 september:
* Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen in galerie Sous Terre, Ku-
delstaartseweg. Vrijdag besloten. 
Open: Zaterdag van 11 tot 23u. en 
zondag van 10 tot 18u.
Zaterdag 3 september:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
Kofferbakverkoop modelbouwdo-
zen en modellen. 
3 en 4 september:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag 
vanaf 10.00 uur. Leuke speurtocht 
voor kinderen door tuinbouwmuse-
um. Diverse planten en groenten te 
koop. Ook dinsdag tot en met vrij-
dag open vanaf 10u. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 

Tot en met oktober:
* Foto-expositie over renovatie Se-
ringenpark in het gemeentehuis. Te 
zien tijdens openingstijden.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den 
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.

Diversen
Donderdag 1 september:
* Start sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
* Zwemloop in het Oosterbad, Mr. 
Jac. Takkade vanaf 18.30u.
Vrijdag 2 september:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3, v/a 20u.
Zaterdag 3 september:
* Grootse braderie in het Centrum, 
Zijd-, Dorps-, School- en Wetering-
straat van 10 tot 17u.
* Vuur en Licht op het Water met 
verlichte botenshow en vuurwerk bij 
de Watertoren. Start 20u.
3 en 4 september:
* Gedichtentuin op Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg open. Zater-
dag en zondag van 12 tot 17u. Ook 
11/12 en 17/18 september.
Zondag 4 september:
* Start feestweek met tentdienst op 
het Praamplein vanaf 10u.
Maandag 5 september:
* Bijeenkomst met veiling en lezing 
bij Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Sportavond SPIE voor Pramenrace 
in feesttent, Praamplein vanaf 20u. 
* Bridgen bij ‘t Rondje in Studio’s v/a 
19.30u. Iedere maandag.
* Koppelkaarten bij BV Oostend in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 6 september:
* Fietstocht ANBO en PCOB rich-
ting Amstelveen. Start bij Parochie-
huis, Gerberastraat om 13.30u.
* Kaartavond Ons Genoegen in Me-
ander, Clematisstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 7 september:
* Eerste inloop Oost-Inn in de Mi-
kado, Catharina Amalialaan 66 van 
9.30 tot 11.30u.
* Babbelkoffie Fedeli in De Oude 
Veiling, Marktstraat van 10 tot 12u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat, zijstraat 
Bilderdammerweg, vanaf 10u.
* Handwerkclub in Ontmoetings-
kerk, Rijsenhout vanaf 10u.
* Rabokindermiddag in de feesttent, 
Praamplein met optreden Buurman 
en Buurman van 14 tot 16u.
Donderdag 8 september:
* Feestdag voor gehandicapten door 
stichting Dag van je Leven in feest-
tent op Praamplein.
* Borrel Aalsmeer met speedda-
ten in resto op terrein FloraHolland, 
Legmeerdijk vanaf 17u.
Vrijdag 9 september:
* Ouderenmiddag in feesttent, 
Praamplein met optredens van Ron-
nie Tober en De Frontaliny’s,14 -16u.
* Palaver voor Pramenrace in club-
huis FC Aalsmeer, Beethovenlaan 
vanaf 20u.
Zaterdag 10 september:
* Pramenontbijt bij ‘t Drijfhuis van-
af 8u. Pramenrace, thema ‘Onze 
Verjaardag’. Start bij Pontweg om 
12.30u. Feesttent open voor prijsuit-
reiking van 13 tot 17.30u.
Zondag 11 september:
* Fort Kudelstaart open met rondlei-
ding en activiteiten van 12 tot 16u.

Vergaderingen
Donderdag 1 september:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.
Dinsdag 6 september:
* Vergadering commissies Maat-
schappij en Bestuur en Ruimte en 
Economie in gemeentehuis, 20u.

Feest in tent op Praamplein van 4 tot en met 10 september

Feestweek: Crazy Piano’s, 
Jamai en 2 Unlimited
Aalsmeer - Er is flinke actie ge-
voerd om het evenementenbeleid 
wat betreft de Feestweek bij te stel-
len. De drie grootste avonden qua 
openingstijden inkorten, zou een 
behoorlijke financiële domper wor-
den voor de organisatie en de gra-
tis middagprogramma’s voor kin-
deren, gehandicapten en ouderen 
in gevaar brengen. De fracties wa-
ren het eens met de organisatie en 
als vanouds mag daarom in de tent 
van donderdag tot en met zaterdag 
tot een uur in de nacht een geva-
rieerd muziekprogramma gedraaid 
worden. De Feestweek is van 4 tot 
en met 10 september en start zon-
dag met een tentdienst door vijf ge-
zamenlijke kerken vanaf 10.00 uur. 

Sportavond en films
Op maandag 5 september presen-
teert SPIE de jaarlijkse sportavond 
om de startnoteringen voor de Pra-
menrace. Tent open vanaf 20.00 uur, 
start spel om 20.30 uur. Toegang is 
gratis. Op dinsdag 6 september or-
ganiseert Dick Piet voor de vijf-
de keer het Nostalgisch Filmfesti-
val met voorstellingen om 14.00 en 
om 20.00 uur. De avond is uitver-
kocht, wie snel is kan wellicht nog 
kaarten voor de middag scoren. De-
ze zijn te koop bij het Boekhuis in 
de Zijdstraat. 

Kindermiddag en Vrienden
Niet alleen SPIE heeft een jubileum 
te vieren, ook de Rabobank is jarig 
en trakteert de jeugd op woensdag 

7 september op een gezellige Rabo-
kindermiddag met een optreden van 
Buurman en Buurman. Van 14.00 tot 
16.00 uur in de feesttent met gratis 
toegang. In de avond een muzikaal 
feestje voor en door inwoners. Tij-
dens ‘Vrienden van Aalsmeer’ be-
treden zo’n zestig muzikanten uit de 
gemeente het podium en zij verzor-
gen diverse korte optredens, zowel 
pop en rock als klassiek zal klinken. 
Aanvang is 20.30 uur en de toegang 
bedraagt 5 euro in de voorverkoop 
en 10 euro aan de tent (indien nog 
verkrijgbaar). De vrienden spelen 
door tot twaalf uur. 

Jamai en Partysquad 
Op donderdag 8 september is de 
tent voor de Stichting Dag van je 
Leven, die gehandicapten een ge-
zellige dag gaat bezorgen. In de 
avond is de tent voor alle feestbees-
ten en dansliefhebbers. ‘Praamplein 
Live’ met optredens van Tino Mar-
tin, Jamai, Jeroen van der Boom, 
Marcel Fisser Band, Glennis Grace, 
Jan Leliveld en dj Joost. Op vrijdag 
9 september krijgen alle senioren in 
Aalsmeer een feestmiddag aange-
boden met op het podium De Fron-
taliny’s en Ronnie Tober. Van 14.00 
tot 16.00 uur en de toegang is gratis. 
In de avond gaan de spots in de tent 
aan voor een warme ‘After Summer 
Party’ met Brace, The Partysquad, 
Crazy Piano’s on tour, Mr. Polska 
en dj Joost. Zaterdag 10 september 
staat overdag in de teken van de 
Pramenrace met de prijsuitreiking in 

de tent. In de avond volgt alweer de 
laatste activiteit in de feesttent. Sluit 
feestelijk af tijdens de ‘Back to the 
après ski’ met Moped Techno, Het 
Feestteam, Het Meezingteam, Two 
Brothers on the Fourth Floor, de La-
wine Boys en 2 Unlimited. Het zal 
één van de laatste keren zijn dat de-
ze band in originele bezetting met 
Ray Slijngaard en Anita Doth te zien 
en te horen zal zijn! Donderdag, vrij-
dag en zaterdag zijn de avondpro-
gramma’s van 20.30 tot 01.00 uur 
en is de toegang 17,50 euro per per-
soon. Aan de tent is de prijs 5 eu-
ro hoger, namelijk 22,50 euro. Neem 
het risico niet om voor een volle tent 
te staan en geen entree meer te krij-
gen en bestel nu kaarten voor het 
te laat is. Het scheelt bovendien to-
taal 15 euro. Klik dan gelijk op de 
aankoop van tien consumptiemun-
ten voor 25 euro, scheelt weer in de 
rij staan in de tent. Een passepar-
tout is natuurlijk het voordeligst. De-
ze kost 47,50 euro voor drie avonden 
en is nog beperkt verkrijgbaar. Kijk 
voor alle info op www.feestweek.nl. 
Kaarten zijn ook te koop in de win-
kels van Primera.

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

Samenwerking Kunstbeurs 
en Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Het Crown Theater 
komt langzamerhand weer tot leven. 
Tot vreugde van het theater hebben 
bijna alle sponsoren laten weten te 
willen blijven steunen. Ook de ge-
meente is bereid een steentje bij te 
dragen. Vanaf zondag 16 oktober 
staan er zes gouden en zes zilveren 
voorstellingen gepland. Binnenkort 
volgt daarover meer nieuws. Maar 
tijdens de Kunstbeurs kunt u al 
meer te weten komen. Na een aan-
tal jaar samen met Vuur en Licht het 
Crown Uitpodium te hebben geor-
ganiseerd bij de watertoren, is er nu 
gekozen voor een iets kleinere op-
zet. Tijdens de Kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen zullen een aan-
tal artiesten aanwezig zijn, die later 
in het seizoen in het theater zullen 
spelen. 
Zaterdagavond 3 september brengt 
het duo Soulful van Frank Peeters 
en Eddy C. heerlijke funky soul-
lounge muziek. Vanaf 20.00 uur tot-
dat het Vuurwerk begint. Zondag-
middag tussen 14.00 en 17.00 uur 
zijn Bob & Gon ter plekke en is er 
muziek te horen van onder andere 
Carmen Sars, Brazilian Moods en 
Petra Berger. Die middag is het mo-

gelijk om abonnementen te reserve-
ren voor het komende seizoen.

Galerie Sous-Terre
Nol de Groot van Galerie Sous-Ter-
re en Peter van Eick van het Crown 
Theater willen in het aankomen-
de seizoen meer samen gaan wer-
ken. Kunst en entertainment komt 
zo mooi bij elkaar. De Kunstbeurs 
kunt u vinden tegenover de Water-
toren. Tijdens de beursdagen, van 
vrijdag 2 tot en met zondag 4 sep-
tember, worden demonstraties ge-
geven door een aantal deelnemen-
de kunstenaars in verschillende dis-
ciplines. Zonder de overige deelne-
mers te kort te doen, is het vermel-
dingswaardig dat ook beeldhouw-
ster Marianne Houtkamp demon-
straties verzorgt. Marianne geldt al 
geruime tijd als één van Nederlands 
meest succesvolle kunstenaars. Ook 
is er een omvangrijke collectie schil-
derijen en zeefdrukken van Herman 
Brood, met echtheidsverklaringen, 
te aanschouwen. 
Meer informatie op de websites 
www.kunstbeursaandewesteinder-
plassen.nl en www.crowntheater-
aanlsmeer.nl.

Een toppertje zondagmiddag
Belgische band Steven 
Troch live in The Shack
Oude Meer - Met trots presenteert 
The Shack zondag 4 september de 
Steven Troch Band. Een dijk van een 
band! Steven Troch draait al sinds 
1994 mee in het bluescircuit van de 
lage landen en is dan ook bepaald 
geen nieuwkomer. Voorheen was 
hij frontman van Fried Bourbon en 
begeleider van vele artiesten. De-
ze Mechelaar werd al vroeg besmet 
met het bluesvirus en behoort zeker 
en vast tot de beste mondharmoni-
caspelers van de Benelux. Diep on-
der de indruk van zijn fraaie harmo-
nicaspel waren ze al in The Shack 
toen hij daar twee keer op het podi-
um stond als begeleider van de Fin-
se Ina Forsman. In januari 2016 ver-
schijnt zijn eerste solo-album ‘Nice 
‘n’ Greasy’. Voor de opnames ver-
trok Steven naar de vermaarde Gre-
aseland Studios in Californië waar 
hij een schare topmuzikanten rond 
zich verzamelde, die allemaal be-
horen tot de crème van de huidige 
bluesscene. De productie van dit al-
bum was in handen van niemand 

minder dan stergitarist en studio-
engineer Kid Andersen. Troch be-
speeld op veelzijdige en ook origi-
nele wijze zijn mondharp. Zijn origi-
naliteit is dan ook van een hoog ni-
veau. Zijn nieuwe band bestaat uit 
jonge gepassioneerde topmuzikan-
ten uit de Belgische en Nederland-
se rootswereld. Naast Steven Troch 
op zang en mondharmonica uit 
Liesbeth Sprangers op bass, Steve 
van der Nat op gitaar en King Berik 
op drums. Deze groep muzikanten, 
simpelweg Steven Troch Band ge-
noemd, zetten samen een dijk van 
een sound neer! Doe je zelf niets te 
kort en zorg dat je ‘m niet gaat mis-
sen deze sympathieke Belg die met 
zijn band garant staat voor een mu-
zikale zondagmiddag vol passie, 
speelvreugde én humor! The Shack 
is zondag 4 september open vanaf 
15.00 en Steven Troch Band begint 
rond 16.00 uur. Entree 8 euro. Voor 
alle info: www.the-shack.info Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Bacchus begint aan 25e seizoen
Spetterende opening met 
Black Hammer Voodoo
Aalsmeer - Alweer 24 seizoenen 
zijn voorbij gegleden in het Bac-
chus bestaan en hebben Aalsmeer 
veel culturele hoogtepunten opge-
leverd. Het volledig door vrijwilligers 
gerunde cultureel café in de Gerbe-
rastraat maakt zich op voor een ge-
weldig 25e Seizoen. Zaterdag 3 sep-
tember wordt dit kroonjaar afgetrapt 
met de Amsterdamse band Black 
Hammer Voodoo. De Band is opge-
richt door zanger en bassist Michiel 
van Leeuwen die de afgelopen jaren 
de Nederlandse Club Scene onvei-
lig maakte met de band Rusty Apol-
lo. Op drums de IJslandse drummer 
Pall Gudmundsson, een maatje uit 
Michiels verleden met de Raggen-
de Manne en als gitaar tovenaar is 
daar de van Down Under gevluchte 
Sam ‘Smokehouse’ Shine. De man-

nen spelen stevige bluesrock met 
een psychedelische inslag. Hiermee 
roepen ze de geesten van voorou-
ders als Howlin’ Wolf, Muddy Wa-
ters, John Lee Hooker, Jimi Hendrix 
en Stevie Ray Vaughn op. Dege-
nen met een goed geheugen ken-
nen Michiel van Leeuwen misschien 
nog als saxofonist van onder andere 
Gruppo Sportivo in de jaren tachtig. 
Bacchus gaat open om 21.00 uur. 
Aanvang Concert: 21.30 uur. Al-
vast noteren: Zaterdag 10 septem-
ber: Een geweldig spannende film 
over wraak. Zaterdag 17 en zondag 
18september: Kunstroute met foto-
grafisch werk van Matt de Groot en 
Birgit Matschullat. Live muziek van 
Blues2 en Lounge Factory met saxo-
fonist Robbert Tuinhof en zangeres 
Grada Otten. 

Film ‘The Visitor’ in Baken
Aalsmeer - Op woensdag 7 sep-
tember wordt in ‘t Baken ‘The Visi-
tor’ vertoond. Een Amerikaans film-
drama over het vluchtelingenbe-
leid in de VS, dat in 2007 tijdens het 
Toronto International Film Festival 
in première ging. Hartverwarmend 
met ontroerende momenten, waar-
in de humor niet ontbreekt. Univer-
siteitsdocent Walter Vale, weduw-
naar, woonachtig in Connecticut, 
moet voor de presentatie van een 
boek naar New York, alwaar hij ei-
genaar is van een mooi apparte-
ment. Hij is al jaren niet in dat huis 
geweest en schrikt dan ook behoor-
lijk als hij bij aankomst een Sene-
galese vrouw in zijn badkamer aan-
treft., Zainab, vriendin van Tarek.een 
Syriër. Zij blijken twee illegale im-
migranten te zijn. Een ‘vriend’ van 
hen verhuurde de flat aan hen on-

der valse voorwendsels. Omdat het 
huis van Walter blijkt te zijn ma-
ken ze excuses en vertrekken. Daar 
Walter zich realiseert dat ze nergens 
heen kunnen roept hij hen terug en 
vraagt ze bij hem in te trekken. Door 
zijn vriendschap met hen krijgt zijn 
leven weer wat meer kleur. Hij leert 
djembé spelen en shoarma eten. Tot 
op een dag Tarek in bijzijn van Wal-
ter wordt gearresteerd en naar het 
uitzetcentrum wordt gebracht. Een 
film van Thom MacCarthy met on-
der andere Richard Jenkins, Hi-
am Abbass, Haaz Sleiman en Da-
nai Jekesai Gurira. ‘The Visitor’ be-
gint om exact 19.30 uur! Inloop van-
af 19.15 uur met koffie of thee. Er 
wordt een bijdrage gevraagd van-
wege rechtenvertoning van 5 euro 
per persoon. Locatie: Het Baken in 
de Sportlaan 86.

Gedichtentuin gaat open! 
Aalsmeer - In het Boomkwekers-
kerkhof op de hoek van de Stom-
meerweg en de Geraniumstraat 
vindt op de eerste drie weekeinden 
van september opnieuw de jaarlijk-
se Gedichtentuin plaatst. De oproep 
aan dichters uit Aalsmeer en omge-
ving bracht KCA een verzameling 
van inzendingen die allemaal het 
thema Symbiose vertolken. Een the-
ma dat op verschillende manieren 
geïnterpreteerd werd. Door de ja-
ren heen is er een trouwe kern van 
dichters ontstaan. Deze breidt zich 
elk jaar uit met voor KCA onbeken-

de dichters en debutanten. Dit jaar 
nam een 12 jarige het dichten van 
haar moeder over. Een dichteres 
uit Kaapstad verraste met een Afri-
kaans gedicht. Van de 28 gedich-
ten is een bundel gemaakt, deze is 
voor 5 euro te koop bij Het Boek-
huis en tijdens de Kunstroute, 17 en 
18 september bij Otto en het pop-up 
winkeltje aan de Uiterweg. De Ge-
dichtentuin is zaterdag 3 en zondag 
4 september open voor het publiek 
van 12.00 tot 17.00 uur. Bij de entree 
ligt een boekje met potlood, waarin 
een reactie geschreven kan worden.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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HEEL VEEL LEUKE
AANBIEDINGEN

OP DE BRADERIE!

(o.a. ukelele’s, snaren,
kazoo’s en muziekboeken)

AGENDA

Bandbrouwerij op braderie
Aalsmeer - Op zaterdag 3 septem-
ber geeft Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer tijdens de brade-
rie met het thema ‘Jong Talent’ het 
startschot voor het cultureel seizoen 
2016/2017. Bij het Oude Raadhuis 
trakteren jonge muzikanten verbon-
den aan de Bandbrouwerij van Jon-
gerencentrum N201 de braderiebe-
zoekers op spetterende optredens. 
In het Oude Raadhuis hebben jon-
ge kunstenaars een heel bijzonde-
re interactieve tentoonstelling inge-
richt en gaan graag in gesprek over 
hoe zij de wereld zien. En natuur-
lijk is alle informatie te verkrijgen 
over het bijzonder veelzijdige cul-
turele programma dat KCA ook dit 
jaar weer voor jong en oud in pet-

to heeft. Kijk voor het actuele pro-
gramma op www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl of haal de ‘Cultuurlad-
der’ op in het Oude Raadhuis.
Met de Bandbrouwerij brengt Jon-
gerencentrum N201 jonge muzi-
kanten uit Aalsmeer en omgeving 
bij elkaar om samen muziek te ma-
ken. De optredens bij KCA tijdens 
de braderie zijn een bijzondere en 
veelbelovende samenwerking tus-
sen KCA en N201 en mede moge-
lijk gemaakt door het Cultuurpunt 
Aalsmeer. De bandjes spelen van-
af 13.00 uur. Verwacht optredens 
van The Estate, Beyond The Joke, 
de Blueband en The Twist. Op Fa-
cebook.com/bandbrouwerij is meer 
hierover te lezen.





Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

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

officiële mededelingen
1 september 2016

  omgevingsrecht gemeente Aalsmeer 2016
21.25 6. Invoeren algemene klachtenregeling in 
  plaats van de huidige klachtenregeling 
  specifiek voor het sociaal domein
21.55 7. Begrotingswijziging 2016-1 en 
  Begroting 2017 AM Match
22.10 8. Verordening Gemeentelijke ereblijken 
  Aalsmeer 2016
22.25  Vragenkwartier
22.40  Sluiting

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. 
- Stationsweg 6, 8-10, 1431 EG (Z-2016/046338), het reali-

seren van een Lidl supermarkt
- Kerkweg 57, 1432 EH (Z-2016/046151), het vervangen en 

vergroten van een dakkapel aan de voorgevel
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA (Z-2016/046285), het op-

stellen van maatwerkvoorschrift geluid voor het Westein-
der paviljoen

- Uiterweg 404, 1431 AZ (Z-2016/046773), het plaatsen van 
een hek

- Legmeerdijk 327F, 1431 GB (Z-2016/046671), het wijzigen 
van de bestemming van opslag naar opslag inclusief on-
derhoudswerkzaamheden 

- Oosteinderweg 55, 1432 AD (Z-2016/046865), het plaat-
sen van een tuinhuisje

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissingen op de volgende  aanvragen is met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Stuurboordstraat 6b, 1433 SC (Z-2016/032648), het plaat-

sen van een damwand (de beslistermijn is verlengd met 4 
weken)

- Burgemeester Kasteleinweg 5A, 1431 BX (Z-2016/013486), 
het bouwen van een bedrijfspand (de beslistermijn is ver-
lengd met zes weken)

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van dit besluit kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Baccarastraat 3, 1431 RN (Z-2016/038349), brandveilig 

gebruik t.b.v. het starten van een kinderdagverblijf in 
Jozefschool (de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 september 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie balie Bouwen 
en Vergunningen van het gemeentehuis)

ingetrokken vergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Zijdstraat 67, 67A en 67B, 1431 EB (Z-2016/002732), het 

deels slopen en herbouwen van een winkelpand met twee 
bovenwoningen (vergunning bekend onder zaaknummer 
Z-2015/056490)

- Molenvlietweg 16, 1432 GW (Z-2013/061970), het realise-
ren van een overdekte opslagruimte (vergunning bekend 
onder zaaknummer 20120240)

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 223, 1432 CM (Z-2016/045404), het kap-

pen van een beschermde boomsoort de Pinus. Verzonden: 
23-08-2016

- Copierstraat 21, 1433 NT (Z-2016/028658), het oprichten 
van een dakopbouw op de achtergevel en plaatsen dak-
kapel aan de voorzijde op de 2e verdieping. Verzonden: 
19-08-2016

- Kerkweg 57, 1432 EH (Z-2016/046151), het vervangen en 
vergroten van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 
26-08-2016

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar 
en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 254, 1432 BC (Z-2016/045974), het ver-

wijderen van asbesthoudende materialen uit voormalige 
bakkerij

- P.F. von Sieboldlaan 23, 1431 KG (Z-2016/046664), het 
verwijderen van asbesthoudende materialen uit een muta-
tiewoning

geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccep-
teerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen 
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Ringvaartzijde 41, 1431 CM (Z-2016/045491), het verwij-

deren van asbesthoudende gevelbeplating
- Aalsmeerderweg 58, 1432 CS (Z-2016/045177), het verwij-

deren van asbesthoudende golfplaten van de garage achter 
de woning

- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/045079), het verwij-
deren van asbesthoudende panelen aan de buitenzijde van 
het toiletgebouw

geaccepteerde melding(en), activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerZaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

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

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

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

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

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

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

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

inspreKen in de commissievergadering 
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

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

overige loKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd.  Geaccep-
teerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen 
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Kudelstaartseweg 22, 1431 GA (Z-2016/042613), (t.b.v. 

het veranderen van het bedrijf Westeinder paviljoen)

niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd. Niet 
geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Jasmijnstraat 35 en 37, 1431 RH (Z-2016/042201), brand-

veilig gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur

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:
- Oosteinderweg 247A (Z-2016/046275). Aalsmeer Roest 

Niet op 11 juni 2017, ontvangen 23 augustus 2016

exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 208, 1432 BA (Z-2016/036956), Xin Yi Fa-

mily, verleend 25 augustus 2016

terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Oosteinderweg 208, 1432 BA (Z-2016/036956), Xin Yi Fa-

mily, verleend 25 augustus 2016

ingetroKKen aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Nader te bepalen (Z-2016/038783), Circus Werona 2017, 

ingetrokken 25 augustus 2016
- Nader te bepalen(Z-2016/038784), Circus Renz Internatio-

nal 2017, ingetrokken 25 augustus 2016

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

ter inZage
t/m 09-0916 Vastgestelde structuurvisie 2016 GPA, inclu-

sief Royal FloraHolland 
t/m 29-09-16 Ontwerpbeschikking voor het in werking heb-

ben van een inrichting voor het bouwen van 
aluminium scheepsrompen 

t/m 14-10-16 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. brandveilig gebruik 
t.b.v. het starten van een kinderdagverblijf in 
Jozefschool (Baccarastraat 3, 1431 RN) (Z-
2016/038349)

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

Głuszek Z.J. 29-08-1961 22-08-2016
van der Hoorn D. 25-02-1973 22-08-2016
Hancsók E. 18-03-1977 22-08-2016
El Hadji H. 31-07-1970 23-08-2016
Szyszka I. 10-12-1981 23-08-2016

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

ambtshalve opnemen adresgegevens onbeKend in 
de basisregistratie personen (brp)

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum 
  datum beschikking

Stolarski F.B. 06-01-2016 23-08-2016
Volmer R.L. 15-11-1997 23-08-2016

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

vergadering op dinsdag 6 september 2016
Agenda voor de vergadering van de gecombineerde commissie 
ruimte & economie en maatschappij & bestuur op dinsdag 6 
september 2016, 20.00 uur. 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  gecombineerde commissie Ruimte & 
  Economie en Maatschappij & Bestuur, 
  de heer R.K. van Rijnn
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Nota parkeernormen Aalsmeer 2016
20.25 4. Notitie Alternatieve woonvormen
21.10 5. Verordening kwaliteit vergunning-
  verlening, toezicht en handhaving 
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Feestelijke avond op en langs de Westeinderplassen

Vuur en Licht op het Water 
is klaar voor Aalsmeer!
Aalsmeer - De vraag of Aalsmeer 
ook klaar is voor Vuur en Licht op 
het Water laat zich gemakkelijk be-
antwoorden. We weten dat heel veel 
mensen er naar uit kijken en boven-
dien zijn een paar honderd inwoners 
betrokken geweest bij de voorberei-
dingen. Mike (Multi) van der Laar-
se: “We zijn al een aantal weken be-
zig om ons actielijstje met meer dan 
honderd punten af te werken. Ieder-
een die actief betrokken is levert een 
bijdrage en dat komt allemaal bij el-
kaar op 3 september. En dan moet 
het echt allemaal kloppen. Wij willen 
voor onze sponsoren, bezoekers en 
alle Aalsmeerders een perfect eve-
nement neerzetten.”

Feest bij de Watertoren
Vanaf 20.00 uur is het feestterrein bij 
de Watertoren geopend. Kees Mark-
man draait muziek en er zijn stal-
letjes waar het publiek een drank-
je, ijsje of snack kan kopen. Toe-
gang is gratis en er worden behoor-
lijk wat mensen verwacht. Om 22.30 
uur is er een spectaculair optre-
den op het water naast de Waterto-

ren. Op de Watertoren zelf gaat ook 
het een en ander gebeuren. Na het 
grootse vuurwerk om 23.00 uur is er 
om 23.30 uur nog een optreden van 
een zangeres op het terrein van de 
Watertoren. Om 24.00 uur is het pro-
gramma afgelopen.

Verlichte boten
Zoals gebruikelijk vertrekken de ver-
lichte boten om 20.15 uur van Tops-
voort bos op de Kleine Poel. Aan kop 
vaart de boot van Patrick de Groot 
met de verlichte leeuw. Via ’t Zwet 
gaat het naar de Ringvaart. Bij het 
Zorgcentrum Aelsmeer worden 
de boten beoordeeld door de jury 
voor de Vuur en Licht Awards. Ook 
dit jaar bestaat de jury uit de erva-
ren en door en door betrouwbare ju-
ryleden Mathijs van Galen, Annelie 
Tas-Klein Sprokkelhorst, Ilse Kees-
sen en meneer Janus Sparnaaij. Bij 
de Aalsmeerderbrug keren de boten 
en vanaf dat moment valt er voor de 
toeschouwers langs de Aalsmeer-
derdijk dus te genieten van een dub-
bele stoet voorbij varende verlichte 
boten. De route wordt via het Bal-

kengat vervolgd naar de Grote Poel. 
Hier gaan de verlichte boten voor 
anker bij de afzetting met verlichte 
boeien op 270 meter afstand van de 
vuurwerkpontons.

Vuurwerk
Om 23.00 uur begint het vuurwerk 
bij de Watertoren. De toeschou-
wers hebben vanuit de verlichte bo-
ten op het water en op de wal vanaf 
de Kudelstaartseweg en Stommeer-
weg een prachtig zicht. Maar ook op 
de Loswal in Kudelstaart en vanuit 
allerlei plekken in het dorp en om-
geving kan het vuurwerk meebe-
leefd worden. Vuurwerk op het water 
stelt speciale eisen. Het grote pon-
ton dat vorig jaar gebruikt werd om 
de buizen met vuurwerk op te plaat-
sen, is niet groot genoeg meer. Er is 
een nieuw ponton dat 42 bij 8,5 me-
ter groot is. De Vries Scheepsbouw 
zorgt er voor dat dit mega ponton 
gebruikt kan worden. Op de plek 
die in de vergunning is aangegeven, 
worden door De Groot Waterbouw 
palen in het water gedrukt om het 
ponton aan te bevestigen. 

Frits en Jolanda Pen zijn met hun 
team vanaf donderdag op de land-
tong van het Surfeiland bezig om al 
het vuurwerk aan te brengen. En za-
terdagavond om 23.00 uur is het zo 
ver en wordt het vuurwerk ontsto-
ken door hoofdsponsor Frans Spar-
naaij van Hoekwater b.v. Mike (Mul-
ti) van der Laarse: “Het wordt dit 
jaar toch een beetje anders dan in 
voorgaande jaren. Groter, maar ook 
spannender. Kwaliteit blijft voorop 
staan. De finale wordt bijzonder, dat 
wordt echt een belevenis.”
Wat betreft het verkeer naar het eve-
nement worden bezoekers dringend 
aangeraden niet met de auto te ko-
men. Per fiets of lopend is de bes-
te optie. Tussen de Zwarteweg en de 
Beethovenlaan is de weg op 3 sep-
tember vanaf 15.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer. Een omleidings-
route is aangegeven. Bezoekers van 
buiten Aalsmeer wordt aangeraden 
de auto te parkeren op het terrein bij 
zwembad de Waterlelie. 

Veiligheid
Op het water gelden alle normale re-
gels zoals van toepassing op grond 
van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening en overige verkeersregels 
op het water. Op www.vuurenlicht-
ophetwater.nl kunnen die nagele-
zen worden. Alle deelnemers aan de 
verlichte botenshow dienen deze re-
gels goed door te nemen. Open vuur 
is op de boten niet toegestaan. Hin-
derlijke laserpennen en felle zoek-
lichten zijn gevaarlijk en verboden.
Daarnaast doet de organisatie een 
dringend beroep op de ouders van 
kinderen die in kleine bootjes tus-
sen de verlichte boten meevaren. 
Goede verlichting is een eerste ver-
eiste, maar het is net zo belangrijk 
dat deze bootjes geen riskante ca-
priolen uithalen, zoals het plotse-
ling tussen andere boten steken. De 
ouders hebben de verantwoorde-
lijkheid om hun kinderen hier op te 
wijzen. Vuur en Licht op het Water 
is een bruisend evenement dat zich 
over een groot deel van Aalsmeer 
afspeelt. 
Ap Eigenhuis tot slot: “Wij zijn ons 
er heel goed van bewust dat wij ver-
antwoordelijk zijn voor de veiligheid 
van het evenement. Maar we heb-
ben heel veel anderen nodig om dat 
in de praktijk te realiseren. We be-
steden veel tijd aan overleg vooraf 
om met alle betrokken partijen af te 
stemmen. Als iedere deelnemer zelf 
zich ook verantwoordelijk gedraagt, 
gaan we met elkaar weer een mooi 
feest beleven.” 

Kunstroute op zaterdag 17 en zondag 18 september

Verrassende ontdekkingstocht 
langs bijzondere locaties
Aalsmeer - Stichting Kunst Cul-
tuur Aalsmeer (KCA) laat zich ook 
dit jaar weer tijdens de Kunstroute 
van de goede kant zien. Achter de 
schermen is er door curatoren en 
locatiehouders  een jaar lang ge-
dacht hoe een mooie invulling te ge-

ven aan een kunstevenement dat de 
dorpsgrenzen ver overschrijdt. Door 
steeds weer met nieuwe  ideeën te 
komen en andere kunstenaars te to-
nen wordt er een doel nagestreefd 
om de bezoekers zo veel mogelijk te 
behagen en te verrassen. Hen te la-

Hard gewerkt aan verbetering
Nieuw radioseizoen van 
start bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale omroep Ra-
dio Aalsmeer verzorgt al bijna 25 
jaar iedere dag interessante en leu-
ke radioprogramma’s. De tientallen 
vrijwilligers worden steeds profes-
sioneler en binnenkort zal dat nog 
meer tot uiting komen in een nieu-
we programmering. Nieuwe pro-
gramma’s zullen worden afgewis-
seld met het vertrouwde geluid. Kijk 
voor de volledige nieuwe program-
mering op: www.radioaalsmeer.nl. 

Met ingang van 1 september gaat 
bij Radio Aalsmeer het nieuwe ra-
dioseizoen van start. Achter de 
schermen is maandenlang hard ge-
werkt aan het verder verbeteren van 
de programmering. Dat is een erg 
ingewikkeld proces, maar de eerste 
fase van de puzzel is klaar. De puz-
zel is echter nog niet helemaal ge-
legd, daarom worden de wijzigingen 
in twee fases ingevoerd. In de eerste 

fase is het weekend, de maandag en 
de dinsdag aan de beurt en dat gaat 
op 1 september in. Voor de overige 
dagen is de planning oktober 2016. 
Dan zullen nog een aantal aanvul-
lende wijzigingen plaatsvinden. 

Horizontaal weekend
Het doel is een gestroomlijnde pro-
grammering, waarbij de luisteraar 
beter weet wat te verwachten. Dat 
wordt bereikt door met grote blok-
ken en thema-avonden te werken 
waar mogelijk. Het weekend wor-
den horizontaal geprogrammeer-
de blokken ingevoerd. De ochten-
den zijn gericht op rustig wakker 
worden. Voor iedereen een prettige 
start van de dag, maar ook met spe-
ciaal aandacht voor senioren. Be-
kende programmamakers als Joke 
Wegman, Sem van Hest, Kees-E en 
Kees Regter brengen hun vertrouw-
de geluid in de morgen. 

van OTTO te vullen. Hij heeft daar 
een eigen invulling aangegeven die 
zeker zal leiden tot discussie. En zo 
hoort dat bij kunst: De kijker stimu-
leren om samen van gedachten wis-
selen, tenslotte is het de kunst die 
de mens verbindt. Het plezier dat 
Gijs heeft beleefd aan het samen-
stellen van zijn favoriete kunste-
naars straalt af op het totaal. Trek er 
gerust een uurtje voor uit om alles 
goed in u op te nemen. 
Stap vervolgens op de fiets naar de 
Uiterweg 184 waar de pop-up win-
kel van Hansje Havinga is te vin-
den. Zij behoedt u voor lange zoek-
tochten want bij haar vindt u voor 
de komende cadeaumaanden ori-
ginele en betaalbare kunstzinni-
ge voorwerpen waarmee u als ge-
ver de ontvanger ongetwijfeld een 
groot plezier gaat doen. Vervolgens 
naar de Uiterweg 279 waar u het fo-
toatelier van Judith Keessen bereikt. 
Haar verstilde foto’s zijn een fan-
tastische gewaarwording. En een 
gesprek met haar aanknopen over 
haar project: De Seringen kweker, 
cultureel erfgoed, kan alleen maar 
een paar heerlijke momenten ople-
veren. Vanaf dit uiterste punt terug 
naar het atelier van Annelie Klein 
Sprokkelhorst, Uiterweg 255 lekker 
verscholen maar wat een prachti-
ge plek! En tja….dan weer verder 

V.l.n.r. Esther Hovers, Amber Toorop, Francesca Lai en Doris Jongerius.

Zondagmiddag opening
Expositie 4 jonge talenten 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het wordt een drukke 
maand voor de vrijwilligers van het 
KCA. Niet alleen moet de gedich-
tentuin op het Boomkwekerskerk-
hof ingericht worden, zit het week-
end van de Kunstroute er aan te ko-
men maar klinkt er ook het start-
schot van het nieuwe expositiesei-
zoen. En dat ziet er veelbelovend 
uit. De expositiespits wordt afgebe-
ten met het werk van vier jonge ta-
lentvolle fotografen en videokunste-
naars die elk in hun eigen beeldtaal 
de wereld een stukje mooier ma-
ken. Elk van de deelnemers draagt 
een nominatie op zak van het Young 
Art Fund in Amsterdam. Aanstaan-
de zondagmiddag 4 september om 
16.00 uur wordt de expositie dan 
ook geopend door de voorzitter van 
dat Artfund, mevrouw Gea Dekkers. 
Het belooft een bijzondere, maar 
ook actuele expositie te worden.
Het Young Artfund Amsterdam be-
staat nog maar een paar jaar. De 
doelstelling van het Artfund is om 
jonge talentvolle kunstenaars te 
helpen een voedingsbodem te creë-
ren voor een zelfstandig bestaan als 
kunstenaar. Dat doet het Artfund in 
samenwerking met gerenommeerde 
kunstinstellingen en productiehui-
zen. Deze dragen de kunstenaars 
voor. Dit kunnen kunstenaars zijn 
uit diverse sectoren: visuele kunst, 
muziek, videofilm, performance, fo-
tografie. Het Artfund wil met een 
kring aan sponsoren deze kunste-
naars de mogelijkheid bieden deel 
te nemen aan festivals, tentoon-
stellingen en projectuitwisseling of 
vooronderzoek te doen voor een 
project. Dat doet het Fund zowel in 
Nederland als in het buitenland. Het 
Young Artfund Amsterdam wil hier-
mee een bijdrage leveren aan nieu-
we uitdagende ontwikkelingen in de 
kunstsector.

Hovers en Toorop
Deze jonge talenten zijn Esther Ho-
vers en Amber Toorop die in 2016 
zijn genomineerd en Doris Jongeri-
us en Francesca Lai die in 2015 wer-
den voorgedragen. Esther Hovers is 
in 2015 afgestudeerd aan de Ko-
ninklijke Academie voor Beeldende 
Kunst in Den Haag. Haar afstudeer-
werk is False Positives, bestaande 
uit een foto-expositie en een publi-

catie. Met deze Graduation Exhibiti-
on behaalde zij al grote successen. 
In het Oude Raadhuis komt ze met 
een serie foto’s uit haar onderzoek 
Searching for Europe. Amber Toor-
op, alleen de achternaam klinkt al 
als een klok, is in 2015 afgestudeerd 
aan de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten in Den Haag. 
Haar afstudeerproject: ‘G’lijk wel-
eer, mijn lieve schat’ gaat over de 
vier generatie Indo’s en het verlan-
gen naar het moederland. De ant-
woorden die ze kreeg schetsten een 
extreem idyllisch Nederlands-Indië. 
Toorop zelf zoekt naar het antwoord 
op de vraag wat een thuis is.

Jongerius en Lai
Doris Jongerius studeerde ook af 
in Den Haag. Zij heeft het ook over 
het thuis, het gevoel van thuis. In 
de serie een ‘Sense of home’ laat 
ze de leefwereld zien van afgewe-
zen asielzoekers die voornamelijk 
in garages leven. Ze heeft er een 
boek over gemaakt dat werd ge-
nomineerd voor de Unseen dummy 
Award. Volgens het Artfund zijn de 
foto’s zeer integer gemaakt en doen 
ze recht aan de mensen en het on-
derwerp. Tot slot de van oorsprong 
Italiaanse Francesca Lai. Francesca 
Lai maakt korte films, vol van kleur 
en vorm, korte films die handelen 
over een ongebruikelijke handeling. 
Zij gebruikt het lichaam als materi-
aal: zo wordt met enkele lange ha-
ren een heel concert gegeven. In 
weer andere films heeft zij een loop 
gemaakt waarin het ene beeld zeer 
verrassend dan wel haast onopge-
merkt in het andere overgaat. Het 
Artfund vindt haar een talentvolle 
jonge filmmaker/beeldend kunste-
naar die de wereld met haar werk 
wat aangenamer maakt.
Aanstaande zondagmiddag 4 sep-
tember de opening in het Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat. Tijd 
16.00 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. De expositie loopt 
door tot en met 16 oktober. Voor wie 
niet kan wachten: De werken van 
deze vier talentvolle kunstenaars 
zijn vandaag, donderdag 1 sep-
tember, al te bezichtigen. Het Oude 
Raadhuis is geopend van donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Lunchprogramma
Om twaalf uur is het tijd voor de 
nieuwe lunchprogramma’s: ‘Harte-
lijk Zaterdag’ en ‘Hartelijk Zondag’. 
Koen Overbeek en Dennis Wijn-
hout brengen een luchtige muziek-
mix met diverse items, waarbij de 
verzoekjes uit de Radio Aalsmeer 
Praatpaal de rode draad vormen.  
‘Aalsmeer Politiek’ vervalt voorals-
nog, maar zal naar alle waarschijn-
lijkheid in een nieuwe vorm terug-
keren in fase 2. Vanaf 14 uur staat 
als vanouds ons gevarieerde ‘Week-
end Magazine’ op het programma. 
Een actueel, informatief, cultureel 
en sportief radioprogramma voor de 
hele regio. De avondprogrammering 
blijft grotendeels gelijk, al zal er ie-
dere derde zaterdag van de maand 
een nieuw programma te beluiste-
ren zijn: Jan & Jansen Live. Een uit-
zending met live muziek van een ar-
tiest of band.

Klassiek op maandag
De vooravond op maandag blijft als 
vanouds met ‘Uur van Puur‘ (so-
cial media radio),’Door de Mangel’ 
(interviewprogramma) en ‘Top 10 
van…’ (muziekprogramma). Vanaf 
21.00 uur staat de maandagavond 

echter voortaan in het teken van 
klassieke muziek. De programma-
makers van ‘Intermezzo’ zorgen we-
kelijks voor een gevarieerd klassiek 
aanbod. 

Dinsdag: levensbeschouwing
De dinsdagavond is gericht op le-
vensbeschouwing en begint om 18.00 
uur met ‘Goed Nieuws’. Om 20.00 uur 
gevolgd door de beste gospelmuziek 
in het vertrouwde programma ‘Gos-
peltracks’. Nieuw is om 22.00 uur de 
wekelijkse ‘An & Aad Show’, waarin 
Annamarie Noordhoek en Adrie de 
Rooij twee uur lang een andere kijk 
op christelijke muziek brengen. On-
danks de woensdag is fase 2 valt en 
in oktober aan veranderingen onder-
hevig zal zijn, is er toch alvast een 
kleine wijziging toegepast: ‘Echt Hol-
lands’ maakt plaats voor ‘Echt Es-
ther’: een talkshow waarin Esther 
Sparnaaij in gesprek gaat met gas-
ten over actuele, kunstzinnige, mu-
zikale en lokale onderwerpen. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, 
digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via de website www.radioaalsmeer.nl. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter 
en Facebook.

want er is nog veel meer moois te 
zien. Zoals op de Uiterweg 185 waar 
de Kunstploeg er opnieuw in ge-
slaagd is om samen met heel veel 
bewoners - jong en oud - het pro-
ject ‘Aan tafel’ tot iets bezienswaar-
dig te maken. Ook voor deze locatie 
moet u zeker een half uur uittrek-
ken. Dat zelfde telt voor de volgen-
de locatie het keramiek atelier van 
Anneke Harting, Uiterweg 123-127 
Dit jaar heeft Anneke gekozen voor 
het thema; ‘Doodgewoon bijzonder’ 
Met een aantal kunstenaars laat zij 
zien hoe de dood bij het leven hoort. 
Heel indrukwekkend!
Drink daar een glaasje of een kopje 
thee of koffie en ga dan verder naar 
de Historische Tuin. Waar Joop Kok 
als curator toont welke kunst hem 
het meest aanspreekt. Hij zal zeker 
uw nieuwsgierigheid weten te prik-
kelen. Wees attent op de overwinte-
ringskas waar Bob van den Heuvel 
zijn nieuwe serie schilderijen ‘Ca-
fé bezoekers’ combineert met ge-
dichten. En dan natuurlijk het Tuin-
huis waar de beelden van Annelien 
Dekker zijn te bewonderen. Ook 
hier raakt u niet uitgekeken maar 
omdat de tijd dringt moet u ver-
der naar makelaar Eveleens Punter-

straat 2. Maak daar kennis met de 
wereld van Michaël Glanz en laat 
uw fantasie de vrije loop!  In het Ou-
de Raadhuis kunt u de lopende ten-
toonstelling bekijken van jong ta-
lent. Mooi dat KCA hen een podium 
biedt. Daarna naar De Oude Veiling, 
Marktstraat 9 waar het Aalsmeer 
Schilders Collectief exposeert. Zie 
hoeveel schilders talent er schuilt 
in Aalsmeer. Tot slot naar de meest 
Aalsmeerse locatie; Het Stokkeland 
naar het atelier van keramiste Carla 
Huson. Zij koos als thema:  ‘de Wa-
tertoren’  Wat zij exposeert in haar 
landelijke atelier is meer dan een 
bezoek waard. 
En tot slot locatie die u zeker niet 
mag missen:  Het Boomkwekers-
kerhof. Traditie getrouw zijn in een 
vredige verstilde omgeving gedich-
ten te lezen. Deze gedichten zijn 
gebundeld en voor de liefhebbers te 
koop bij de KCA stand locatie Otto .
De gehele route is te vinden via de 
site www.kunstrouteaalsmeer.nl 
De opening is zaterdag 17 septem-
ber om 11.00 uur in de loods van Ot-
to. Volgende week neemt de Nieu-
we Meerbode u mee naar de ande-
re locaties. 
Janna van Zon

ten genieten van kunst in de breed-
ste zin van het woord. Zaterdag 17 
september en zondag 18 september 
van 12.00 uur tot 17.00 uur kan ie-
dere kunst en cultuurliefhebber zich 
laven aan beeldende kunst poëzie 
en muziek. 
De route beschrijving van de loca-
ties ligt o.a. in het Oude Raadhuis, 
Het Boekhuis, Historische Tuin, Ma-
kelaar Eveleens en Foto de Boer. 
Om alvast een tipje van de sluier 
op te lichten en iedereen nog meer 
nieuwsgierig te maken, zijn hier een 
aantal bijzondere locaties die u niet 
mag missen.
Het beste kunt u beginnen op de 
Uiterweg 94, het beginpunt van de 
Kunstroute. Hoewel lopen ook heel 
leuk is, kunt u beter op de fiets ko-
men dan gaat het zeker lukken om 
alle locaties verspreid over Aalsmeer 
dorp, Hornmeer en Aalsmeer oost, 
te bezoeken. Aan curator Gijs van 
de Haak de eer om de grote loods 
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Op 2, 3 en 4 september
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 zesde editie van 
de Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen van vrijdag 2 tot en met 
zondag 4 september. Deze beurs 
was voorgaande jaren een groot 
succes. Bezoekers toonden zich 
verrast door het aanbod. De deel-
nemende galeries en kunstenaars 
zijn met zorg geselecteerd en staan 
garant voor een hoge kwaliteit. Al-
le 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, technieken 
en inspiratiebronnen. 
Een aanrader voor iedereen die 
van schoonheid en van betaalbare, 
met vakmanschap gemaakte kunst 
houdt. Maak kennis met een breed 
aanbod van hedendaagse kunst 
op de schitterende locatie van ga-
lerie Sous-Terre aan het water van 
de Westeinderplassen. Onder de 
bezoekers die bij binnenkomst op 
de beurs hun gegevens en e-mail-
adres achterlaten, wordt een kunst-
cheque van 1000 euro verloot. De-
ze cheque kan besteed worden bij 
galerie Sous-Terre, de organisator 
van de beurs. De winnaar krijgt per-
soonlijk bericht.

Beleef vuurwerk vanaf terras 
Zaterdagavond 3 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. 
Vanaf 21.00 uur start daar een feest 
met optredens van diverse artiesten. 
Om 23.00 uur is er aansluitend een 
grote vuurwerkshow vanaf een pon-
ton op het water. De locatie van de 
kunstbeurs bevindt zich pal achter 
de watertoren. Vanuit de beelden-
tuin en het dakterras is het uitzicht 
op het vuurwerk magnifiek. Voor 
deze gelegenheid wordt een ‘vuur-
werkborrel’ georganiseerd. Bezoek 
aan het beursterrein op deze dag is 
vanaf 22.00 uur gratis.

Demonstraties en optredens
Tijdens de beursdagen worden de-
monstraties gegeven door een aan-

tal deelnemende kunstenaars in 
verschillende disciplines. Zonder de 
overige deelnemers te kort te willen 
doen, is het vermeldingswaardig dat 
ook beeldhouwster Marianne Hout-
kamp demonstraties verzorgd. Ma-
rianne geldt al geruime tijd als één 
van Nederlands meest succesvolle 
kunstenaars. Ook is er een omvang-
rijke collectie schilderijen en zeef-
drukken van Herman Brood, met 
echtheidsverklaringen, te zien. Ver-
der vinden er tijdens de beurs, in 
samenwerking met Crown Theater 
Aalsmeer diverse muzikale optre-
dens plaats. Op zaterdagavond tus-
sen 20.00 en 22.00 uur is het mo-
gelijk om een VIP plaats te reser-
veren. Met muziek, een hapje en 
een drankje kunt u in een bijzonde-
re sfeer werken aan uw relaties en 
nieuwe relaties ontmoeten. 
De kunstbeurs is vrijdag 2 septem-
ber open van 17.00 tot 20.00 uur voor 
genodigden van de deelnemers en 
van 20.00 tot 23.00 uur voor geno-
digde leden van de Rabobank Re-
gio Schiphol. Zaterdag 3 september 
van 11.00 tot 23.00 uur. Tussen 20.00 
en 22.00 uur VIP avond. Vanaf 22.00 
uur vuurwerkborrel op het dakter-
ras van het beursgebouw. Einde 
rond 00.30 uur. Gratis entree. Zon-
dag 4 september van 11.00 tot 18.00 
uur. Een dagkaart kost 10 euro, voor 
65+kaarthouders en CJP bedraagt 
de toegang 5 euro. Kinderen tot 14 
jaar gratis (mits onder begeleiding).
Kaarten zijn met 25 % korting te 
bestellen via www.kunstbeursaan-
dewesteinderplassen.nl. Een over-
zicht van de deelnemende galerie-
en en kunstenaars plus overige in-
formatie is ook te vinden op boven-
staande site. 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.

Foto de Boer deelnemer Kunstroute
Een tweede leven voor 
Willem Heijting
Aalsmeer - Foto de Boer in de Zijd-
straat is één van locaties die mee 
doet aan de kunstroute, dit jaar za-
terdag 17 en zondag 18 septem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur. Het is 
voor het eerst dat fotograaf Patrick 
Spaander meedoet aan dit kunst-
evenement en hij doet dat met een 
bijzondere tentoonstelling waarin 
het werk te zien is van Johan Wil-
lem Heijting. Deze kunstenaar leef-
de van 1915 (geboren op 26 augus-
tus in Nederlands Indië) tot 1995. Hij 
woonde en werkte in Tandjong Mo-
rawa, Heemstede, Medan (Suma-
tra), Haarlem, Amsterdam en Put-
ten waar hij op 6 december over-
leed. Behaalde in Amsterdam zijn 
tekenen M.O. A en studeerde verder 
aan de Rijksacademie. Was lid van 
de Kring van Tekenaars en gaf les 
op een HBS, Kweekschool, Lyceum 
en op de Mode-academie Wibaut. 
Dat hij genoemd wordt in de Pie-
ter A. Scheen Lexicon Nederlandse 
Beeldende Kunstenaars 1750-1950 
is veelzeggend. De figuratieve im-
pressionistische stijl zal veel men-
sen aanspreken, evenals de onder-
werpen die steeds weer terug ko-
men, zoals bloemstillevens, sche-
pen, havens, naakten en portretten. 
Omdat het nagelaten oeuvre te veel 
is om in één keer te tonen is er voor 
de kunstroute een selectie gemaakt. 
Dat familie Spaander de kunste-
naar heeft gekend is mede te dan-
ken aan de tante van Patrick. “Mijn 
tante poseerde altijd voor Willem 
Heijting, zij was zijn muze.” Heijting 
had een zeer vaardige hand van te-
kenen en schilderen. Zijn stijl geeft 
een mooi tijdsbeeld aan dat hoorde 
bij de jaren zestig en zeventig. Ook 
dat hij studeerde aan de Rijksaca-
demie is in zijn stijl terug te vinden. 
De vaak verrassende composities - 

vooral te zien bij de schepen en ha-
vens - lijken schetsmatig opgezet 
maar wel met een bepaalde verfij-
ning. Dat telt ook voor de natuur-
taferelen, een weerwar van streep-
jes blijkt wel degelijk een bosge-
zicht. Daardoor valt er voor de kij-
ker steeds weer iets nieuws te ont-
dekken. De kleurige bloemstillevens 
zorgen er voor dat de meest donke-
re winterdag iets vrolijks krijgt en 
dan de naakten… deze stralen zo-
veel emoties uit. Toch weet de kun-
stenaar ook een bepaalde afstand te 
bewaren en dat maakt het werk nu 
juist zo spannend. 
Het is mooi dat na jaren op een zol-
der bewaard te zijn geweest, de 
mappen met tekeningen, pastels en 
aquarellen weer het daglicht zien 
en de naam Willem Heijting op-
nieuw op de kaart wordt gezet. Pa-
trick Spaander heeft Heijting uit de 
vergetelheid gehaald en hem een 
tweede leven geschonken. 

Janna van Zon

Het muzikale uitstapje van 
ensemble Judith Glasbeek
Aalsmeer - Ondanks dat alle deu-
ren tegen elkaar open staan is het 
bloedheet in de N201. Maar het lijkt 
of een deel van het ensemble van 
dwarsfluitiste Judith Glasbeek zich 
hier helemaal niets van aantrekt. Er 
wordt serieus gerepeteerd voor een 
optreden op woensdagavond tij-
dens de feestweek. Paul de Groot op 
de drums speelt voor de eerste keer 
mee en doet dat goed. Hij begrijpt 
precies wat er wordt aangegeven en 
bedoeld en wat zijn rol hierin is. Het 
niet te stuiten enthousiasme van Ju-
dith maakt dat aan het eind van de 
repetitie avond het samenspel van 
Marcel van de Lagemaat op de pia-
no, Melissa Kee op dwarsfluit en Eli-
zabeth Liefkes op viool (eveneens 
als Judith docente) vlot loopt en dat 
het stuk dat zij woensdag 7 septem-
ber in de feesttent gaan spelen ste-
vig in het hoofd zit. Zij weten hun 
instrumenten te laten zingen. “Wij 
doen het nog één keer. Die noot 
nog even langer vast houden…. 
Jááá, zo heeft de componist het be-
doeld.” Wie die componist is blijft 
nog even geheim, maar het is een 

enig stuk dat zich uitstekend leent 
voor een muzikaal uitstapje. Melis-
sa - gewend om samen met Judith 
klassieke muziek met een knipoog 
te spelen - heeft geen enkele moei-
te om buiten de plat getreden pa-
den te wandelen. “Juist leuk, ik zie 
het als een uitdaging waar ik lekker 
op kan oefenen.” Ook Marcel vindt 
het een muzikaal avontuur. “Eerst de 
noten leren beheersen en dan kan 
ik mij gaan inleven in het verhaal. Ik 
vind het wel lekker om even de klas-
sieke hokjes te verlaten. En mijn fa-
milie wordt er helemaal vrolijk van, 
zij gaan walsend door het huis.” Ook 
Elizabeth houdt van het experiment 
evenals het samenspelen met jonge 
mensen. “Muziek is er voor iedereen 
en daarbij speelt leeftijd geen rol.”
Wie ook lekker wil walsen of be-
nieuwd is naar dit vrolijke muzika-
le optreden? Kom naar Vrienden 
van Aalsmeer Live waar ook ande-
re Aalsmeerse bands op de bühne 
verschijnen. Entree slechts 5 euro in 
de voorverkoop, aanvang 20.30 uur. 

Janna van Zon 

Concert ‘Inside McCartney’ 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Paul McCartney is zon-
der twijfel een van de grootste pop-
artiesten aller tijden. De muzikale 
levensloop van de voormalige Beat-
le staat vrijdag 30 september cen-
traal tijdens het programma ‘In-
side McCartney’ in De Oude Vei-
ling. Over McCartney zijn vele boe-
ken geschreven, maar nog nooit zo 
compleet als de onlangs versche-
nen biografie van de Engelse au-
teur Philip Norman. Dit boek was 
voor Boekhuis-eigenaar Constan-
tijn Hoffscholte en muzikant Rob 
Taekema aanleiding om de handen 
ineen te slaan. Als grote Beatle- en 
McCartney-fans organiseren zij 30 
september het concert ‘Inside Mc-
Cartney’.

Muziek en anekdotes
Tijdens ‘Inside McCartney’ nemen 
zanger en gitarist Rob Taekema en 
bassist en pianist Tim Ouw het pu-
bliek mee in de veelzijdige muzika-
le levensloop van McCartney ná The 
Beatles. Zijn eerste solowerk komt 
aan bod, met een bekende hit als 
‘Maybe I’m amazed’ en het vernieu-
wende album ‘Ram’. De periode met 
zijn band Wings komt natuurlijk ook 
voorbij. Uit deze tijd dateren num-
mers als ‘Band on the run’, ‘Jet’ en 
het prachtige liefdesliedje ‘My love’, 
dat hij schreef voor zijn vrouw Lin-
da. In de jaren tachtig werkte Mc-
Cartney samen met artiesten als 
Stevie Wonder en Michael Jackson, 
met wie hij ook grote hits scoorde. 
Weer later schreef hij samen met 
Elvis Costello het aanstekelijke ‘My 
brave face’. Tijdens het concert ko-
men vele nummers voorbij, van gro-
te hits tot minder bekend werk. Tae-
kema en Ouw spelen de muziek niet 
één-op-één na, maar voorzien hem 
van een eigen interpretatie. Het blijft 

niet bij muziek alleen: tussendoor 
vertelt Rob Taekema achtergronden 
en anekdotes over de muziek en het 
leven van McCartney. Het belooft 
dan ook een zeer gevarieerd pro-
gramma te worden.

De muzikanten 
Rob Taekema zit al dertig jaar in 
de muziek. In de jaren tachtig was 
hij de frontman van de band Fruit-
cake, waarmee hij op vaderlandse 
bodem verschillende hits scoorde. 
Hij speelde met onder andere Mar-
cus Miller en Herman Brood en met 
zangeressen als Ruth Jacott en De-
nise Jannah. Ook werkte hij geruime 
tijd als bandleider en arrangeur voor 
tv-shows. Tegenwoordig speelt hij 
met verschillende bands en treedt 
ook solo op. Daarnaast is hij gitaar-
leraar. Tim Ouw studeerde aan het 
conservatorium en produceert mu-
ziek voor onder meer films, televisie 
en games. Hij vormt een vast duo 
met Rob Taekema. 

‘Inside McCartney’ vindt vrijdag 30 
september plaats in de grote boven-
zaal van De Oude Veiling, Markt-
straat 19. De zaal gaat om 19.30 uur 
open, het concert begint om 20.00 
uur. Plaatsen reserveren is vanaf he-
den mogelijk. 
Wie vooraf reserveert betaalt 8,50 
euro, entree aan de zaal is 10 eu-
ro. Reserveren kan via Boekhuis 
Aalsmeer: boekhuis@boekenhof.nl, 
0297-324454 of in de winkel in Zijd-
straat 12.

Musica! Is zingen je hobby?
Amstelland - Op 7 september be-
ginnen de repetities weer bij zang-
groep Musica. Op het program-
ma staan veel bekende melodieën: 
vooral Operette- en Nederlandse 
meezingnummers Tijdens de repeti-
ties wordt het oude repertoire door-
genomen en er staan ook nieuwe 
stukken in de planning. Omdat er 
veel concerten geboekt zijn, wil de 
groep graag wat uitbreiden. Denkt 
je, dit lijkt mij leuk, grijp dan nu je 

kans en kom vrijblijvend eens een 
repetitie bijwonen, het verplicht je 
tot niets. Deze uitnodiging geldt niet 
alleen voor 7 september, maar ook 
de weken daarna. De repetities zijn 
op de woensdagavond van 19.45 tot 
22.00 uur in het restaurant van het 
Hoge Heem in Wiegerbruinlaan 29, 
Uithoorn. Vragen? Bel of mail ge-
rust de voorzitter: 0297-563177, 06-
29283733, zanggroepmusica@kpn-
mail.nl.

Beleef, ontdek, ervaar
Opening cultureel seizoen 
KCA op de braderie
Aalsmeer - Op zaterdag 3 sep-
tember aanstaande geeft Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer tijdens 
de braderie met het thema ‘Jong Ta-
lent’ het startschot voor het cultu-
reel seizoen 2016/2017. Bij het Oude 
Raadhuis trakteren jonge muzikan-
ten verbonden aan de Bandbrou-
werij van Jongerencentrum N201 
de braderiebezoekers op spetteren-
de optredens. In het Oude Raadhuis 
hebben jonge kunstenaars een heel 
bijzondere interactieve tentoonstel-
ling ingericht en gaan graag met u 
in gesprek over hoe zij de wereld 
zien. En natuurlijk is alle informa-
tie te verkrijgen over het bijzonder 
veelzijdige culturele programma dat 
KCA ook dit jaar weer voor jong en 
oud in petto heeft. 
Ooit een kijkje genomen in het 
prachtige Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat, vroeger gemeentehuis, 
nu hét kunsthuis van Aalsmeer? 
Kom gezellig luisteren naar de op-
tredens en loop binnen tijdens uw 
bezoek aan de braderie en beleef 
zelf dat kunst bepaald niet saai is. 
Ook de prachtige tuin van het Ou-
de Raadhuis is dan voor het pu-
bliek geopend en zeer de moei-
te waard. De expositie Jong Talent 
is zeker ‘anders dan anders’: het 
werk van jonge talentvolle fotogra-
fen en videokunstenaars die in hun 
eigen beeldtaal de wereld een stuk-
je mooier maken. Elk van de deelne-
mers draagt een nominatie op zak 
van het Young Art Fund in Amster-
dam. Belangstellenden zijn zater-
dag 3 september welkom in het Ou-
de Raadhuis van 11.00 uur tot 17.00 

uur geopend. De entree is zoals al-
tijd gratis. 

Bandbrouwerij
Met de Bandbrouwerij brengt Jon-
gerencentrum N201 jonge muzi-
kanten uit Aalsmeer en omgeving 
bij elkaar om samen muziek te ma-
ken. De optredens bij KCA tijdens 
de braderie zijn een bijzondere en 
veelbelovende samenwerking tus-
sen KCA en N201 en mede moge-
lijk gemaakt door het Cultuurpunt 
Aalsmeer. De bandjes spelen van-
af 13.00 uur. Verwacht optredens 
van The Estate, Beyond The Joke, 
de Blueband en The Twist. Op Fa-
cebook.com/bandbrouwerij is meer 
hierover te lezen. 

Cultuurladder
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
heeft in het nieuwe seizoen uiter-
aard nog veel meer culturele ju-
weeltjes in petto: in september een 
iconenfietstocht tijdens Open Mo-
numentendag, de Kunstroute en de 
Gedichtentuin op het Boomkwe-
kerskerkhof, een prachtige reeks 
exposities in het Oude Raadhuis, 
opnieuw een geweldige cabaretse-
rie in Cultureel Café Bacchus, spet-
terende jazzoptredens in Bacchus 
en de Nieuwe Meer, prachtige klas-
sieke muziek en in de Oudkatholie-
ke Kerk en op nieuwe verrassende 
locaties, literatuur, poëzie, kunst-
kijklessen, teveel om op te noemen. 
Kijk voor het actuele programma op 
www.kunstencultuuraalsmeer.nl of 
haal de ‘Cultuurladder’ op bij het 
Oude Raadhuis. 

Diverse activiteiten 
Viering 1 jarig bestaan 
Taalhuis Amstelland
Aalsmeer - Op 8 september, op de 
Internationale dag van de Alfabeti-
sering, viert het Taalhuis Amstelland 
haar eenjarige bestaan. Laaggelet-
terdheid moet worden aangepakt! 
Eén op de zes Nederlanders heeft 
moeite met lezen, schrijven en/of re-
kenen. Voor hen is het lastig om bij-
voorbeeld een treinkaartje via een au-
tomaat te kopen, een kind voor te le-
zen of veiligheidsinstructies op het 
werk te lezen. Laaggeletterdheid be-
perkt mensen in hun kansen. Kansen 
op de arbeidsmarkt maar ook voor het 
gevoel van eigenwaarde. Het Taal-
huis Amstelland, gevestigd in bibli-
otheek Amstelveen Stadsplein, is de 
plaats waar vraag en aanbod samen-
komen. In het Taalhuis (en de taal-
punten in Aalsmeer en in de Buurtka-
mer Keizer Karelpark) kunnen men-
sen terecht voor maatwerk op het ge-
bied van beter leren lezen, spreken 
en schrijven. Willy Helsloot, coördi-
nator Taalhuis Amstelland: “Het is be-
langrijk bewustzijn te creëren rond-
om laaggeletterdheid, dan wordt je 
alerter en kan je sneller hulp zoeken 
of iemand doorverwijzen.” Tijdens de 
week van de Alfabetisering van 5 tot 
en met 11 september wordt laaggelet-
terdheid via allerlei inspirerende acti-
viteiten rondom taal en geletterdheid 
onder de aandacht gebracht van zo-
veel mogelijk mensen. In Amstelveen 
en Aalsmeer vinden de volgende acti-
viteiten plaats:
Woensdag 7 september, 12.00 tot 
14.00 uur: Opening Taalpunt Buurt-

kamer Keizer Karelpark door Els Hel-
dens van gemeente Amstelveen, met 
een taallunch en interview met erva-
ringsdeskundigen voor intermediairs 
in de wijk
Donderdag 8 september, 12.30 tot 
14.30 uur: Workshop Striptekenen 
voor een klas Laaggeletterden ROC, 
bibliotheek Stadsplein Amstelveen
Donderdag 8 september, 13.30 tot 
15.30 uur: Viering Taalhuis Amstelland 
1 jaar, wethouder Maaike Veeningen 
zal hierbij aanwezig zijn, bibliotheek 
Stadsplein Amstelveen, voor genodig-
den tijdens openingsuren bibliotheek
Vrijdag 9 september, 09.30 tot 
10.30 uur: Taalpunt Aalsmeer orga-
niseert een voorleesuurtje met wet-
houder Gertjan van der Hoeven voor 
een Taalklas Aalsmeer bij basisschool 
De Hoeksteen, Ophelialaan 230.
Zondag 11 september, 12.30 tot 
13.00 uur: De Amstelveense journa-
liste en schrijfster Marieke Smithuis 
leest voor aan kinderen van De Taal-
vijver, bibliotheek Stadsplein Amstel-
veen georganiseerd door Wereldbuur 
en de Lions Club Mingle. 
Tijdens de viering van het eenjarig be-
staan van het Taalhuis zal ook worden 
stilgestaan bij de resultaten. Zo zijn er 
inmiddels meer dan 130 taalmatches 
gemaakt. Voor meer Informatie over 
het Taalhuis: www.amstelland-biblio-
theken.nl/taalhuis

‘Babbelkoffie’ in 
De Oude Veiling

Aalsmeer - Vanaf september ver-
huist de ‘huiselijke’ babbelkoffie van 
Fedeli naar de ‘huiselijke’ ruimte in 
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Wellicht voor veel mensen een laag-
drempelige plek om langs te ko-
men voor een babbel en een bak-
je koffie. De babbelkoffie vindt altijd 
plaats op de eerste woensdag van 
de maand, dus 7 september is de 
eerste in De Oude Veiling van 10.00 
tot 12.00 uur. Er wordt een minimum 
bijdrage gerekend van 2 euro per 
koffiedrinker. Meer informatie is te 
vinden op www.fedeli.nl.

Papiercontainer 
Con Amore

Aalsmeer - Maandag 5 september 
staat de papiercontainer eer klaar 
op de parkeerplaats van The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. In-
brengen kan van 10.00 tot 19.00 uur 
door bedrijven en winkeliers, even-
als particulieren. Iedereen die oud 
papier kwijt wil, kan gaan depone-
ren. Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met Arie 
Koningen via 0297- 323847.

De wijk in voor 
oud papier

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 2 september haalt Muziek-
vereniging Flora en de Tennis Ver-
eniging Kudelstaart het oude pa-
pier op. Gaarne papiercontainer of 
dozen papier plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart financieel 
alle Kudelstaartse verenigingen.
Dus, verzamel het papier voor de 
eerste vrijdagavond van de maand 
en steun ook mee.

Oud Aalsmeer bij 
Inloopcentrum

Aalsmeer - Het inloopcentrum be-
schikt over veel beeldmateriaal van 
vroeger. Denk aan de bloemencor-
so, het vervoer van veilingkisten, het 
openbreken van de buurtsloot, de 
schaatswedstrijden op het kanaal, 
maar ook beelden van de Oostein-

derweg, de Uiterweg en de veran-
deringen die in de loop der jaren 
hebben plaatsgevonden. Door de 
beelden worden herinneringen op-
geroepen die herkenbaar zijn voor 
anderen, de beelden kunnen ook 
bewust maken van de grote veran-
deringen. 
Het gesprek over vroeger en nu in 
Aalsmeer staat centraal. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom aan-
komende vrijdag 2 september van-

af 14.00 uur in het Inloopcentrum 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat. 
Van te voren aanmelden is niet no-
dig. Voor meer informatie en vra-
gen kan gebeld worden naar Jenni-
fer Jansen of Ellen Millenaar via 06 
22468574 of stuur een e-mail naar 
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl. Het ontmoetingscentrum is on-
derdeel van zorgcentrum Aelsmeer 
en zet zich in voor de senioren in de 
samenleving. 
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Marijke van Zazen Yoga:
‘Backstretcher geeft extra 
dimensie aan yogales’
Aalsmeer - De backstretcher geeft 
een extra dimensie aan je yogales. 
Fijn voor mensen met rugklachten 
maar ook zeker heel prettig voor 
mensen die geen rugklachten heb-
ben. Iedereen die sport weet hoe 
belangrijk de adem en concentratie 
is. Je kunt meer zuurstof innemen 
met een opgerichte borst. Dat vitali-
seert de organen. Dus je krijgt meer 
energie en uithoudingsvermogen. 
Je leert de adem als instrument te 
benutten. Je kan het gebruiken bij 
tennis, voetbal, schaatsen en wiel-
rennen, eigenlijk alle sporten. Het 
lichaam voegt zich naar de houten 
rugbank. In de lessen krijg je alle tijd 
om de strechter als lichaams ‘eigen’ 
te ervaren. De adem doet het werk 
voor je. De adem masseert de rug. 
De lange rugspieren gaan ontspan-
nen en de ruimte tussen de wervels 
neemt weer haar natuurlijke vorm 
aan. Met behulp van de Backstret-
cher masseert, rekt en mobiliseert 
uw rug zodat uw klachten kunnen 
verdwijnen. 
Om goed te kunnen bewegen moet 
de borst wervelkolom ongeveer 5 
graden kunnen strekken. Als ge-
volg van te veel zitten en te weinig 
beweging is bij veel mensen de be-
weeglijkheid van de bovenrug sterk 
verminderd. Dit euvel wordt gecom-
penseerd met een verkeerde hou-
ding, waardoor lage rugklachten en 
nekklachten optreden. Door de ron-
de vorm herstelt de stretcher de be-
wegingsmogelijkheid van de boven-
rug. De lange rugspieren langs de 

wervelkolom worden door de knob-
bels gemasseerd, waardoor de wer-
velkolom soepeler wordt. Na eni-
ge tijd neemt u een betere houding 
aan. Combineert u het gebruik van 
de Backstretcher met buikspieroe-
feningen, dan verzekert u zich van 
een blijvend resultaat. 
De Backstretcher wordt bij de vol-
gende therapieën gebruikt: Men-
sendieck, Fysiotherapie, Chiroprac-
tie, Yoga, Acupunctuur, Ontspan-
ningsoefeningen. De effectieve ma-
nier om (langdurige) rugklachten te 
bestrijden of te voorkomen. Door de 
30 duimvormige uitsteeksels ont-
spannen zich de lange rugspieren 
vooral rondom de borstwervels. De 
lichaamshouding wordt verbeterd, 
waardoor de druk op nek, schou-
ders en onderrug wordt vermin-
derd. 30 Drukpunten zorgen voor 
een juiste druk op de lange rugspie-
ren. De enige originele Backstret-
cher sinds 1995 getest en gebruikt 
door vele therapeuten. Gemaakt van 
‘farmed wood’ beukenhout. 
Marijke Ohlenbusch is er trots op 
om met dit product te werken. Het 
combineert de westerse weten-
schap met de Oosterse fi losofi e van 
Yoga. Het is uitdagend en het effect 
is een zeer ontspannen en soepel 
gevoel. Als je dit graag zelf wilt erva-
ren dan kun je mee doen in een los-
se les of in een reeks van tien les-
sen. Aanmelden kan met een e-mail 
naar info@zazenyoga.nl of bel Ma-
rijke Ohlenbusch van Zazen Yoga: 
06-24767468.

Laatste rit in klassieke Volkswagen T2?
Uitvaartzorg De Meer brengt 
oude herinneringen terug
Rijsenhout - Kruidenier Leen van 
de IJweg bracht er de boodschap-
pen mee rond en AWI Hoofddorp 
kwam ermee om de wasmachine te 
repareren. Destijds hebben garage 
Lexmond uit Nieuw-Vennep en au-
tobedrijf Kost uit Aalsmeer er in de 
Haarlemmermeer en Aalsmeer hon-
derden geleverd. Wie is er niet groot 
mee geworden?
De Volkswagen bus van de eer-
ste en tweede generatie werd ge-
bouwd tussen 1950 en 1979 en zou 
uitgroeien tot een icoon van de ja-
ren zestig dat stond voor vrijheid en 
onafhankelijkheid. 
De bus was een voorloper van de 
moderne vracht- en personenbusjes 
en het busje kreeg, net als de ke-
ver, vele bijnamen zoals de ‘micro-
bus’, ‘minibus’ en ‘Hippie Van’. 
Uitvaartverzorger Jacco van der 
Laarse vertelt: “Mijn vader heeft ve-
le jaren als eerste monteur en re-

ceptionist bij een Volkswagen dea-
ler gewerkt en wist werkelijk alles 
van deze bussen.” Zijn collega Jaap 
van der Maarl vult aan: “Mijn vader 
en mijn oom hadden er één voor het 
landbouwbedrijf, een pick-up met 
dubbele cabine. Ik heb er nog op 
het landbouw pad in leren autorij-
den.” Zo heeft een iedereen vast zijn 
of haar eigen herinneringen aan een 
Volkswagen bus. Vanaf nu kan Uit-
vaartzorg De Meer via haar rouw-
autoleverancier de laatste rit in een 
klassieke Volkswagen rouwbus ver-
zorgen. De uit 1975 stammende ‘T2’ 
was al even in Nederland en is nu 
volledig gerestaureerd. Hij is werke-
lijk schitterend geworden!
Onder het mom van: ‘Heel bijzon-
der en toch heel gewoon. Gewoon 
een bijzondere auto’ nu verkrijg-
baar via Uitvaartzorg De Meer. Info: 
www.uitvaartzorgdemeer.nl of 06-
57627540.

Start muziekschool Spelenderwijs
25 Jaar muziek op schoot
Aalsmeer - Vanaf 14 september 
gaat muziekschool Spelenderwijs 
weer van start met de cursussen 
muziek op schoot (0-4 jaar met be-
geleider) en muziek in de kring (4-
6 jaar). In de beide cursussen ko-
men allerlei liedjes en spelletjes aan 
bod die voor jonge kinderen ge-
schikt zijn. Naast het zingen krijgen 
ook andere aspecten van muziek de 
aandacht, zoals muziek en bewe-
ging en spelen op instrumentjes. Bij 
het zingen en bewegen wordt ge-
bruik gemaakt van de hele ruimte 
en van allerlei materiaal, zoals bal-
len, speelgoedauto`s, trommels en 
nog veel meer. Meer informatie over 
deze speelse cursussen is te vinden 
op de website van muziekschool 
Spelenderwijs.
In september viert muziekdocen-
te Irma Zethof ook dat zij de cur-
sus muziek op schoot 25 jaar gele-

den voor het eerst gegeven heeft. In 
het kader van dit jubileum is in sa-
menwerking met John Sciarone het 
project `Meneertje en Beertje` ont-
staan. Iedere twee weken van het 
komende schooljaar zal er een ei-
gengemaakt fi lmpje met een lied-
je op YouTube geplaatst worden. 
De meeste liedjes zijn nieuw en zo-
wel de tekst als de muziek is door 
Irma zelf gemaakt. Af en toe zijn er 
ook fi lmpjes van traditionele lied-
jes te zien, zoals ‘zo gaat de molen’. 
De liedjes zijn speciaal bedoeld voor 
baby`s, peuters en kleuters en ho-
pelijk wordt hiermee op een leuke 
en speelse manier het zingen van 
jonge kinderen gestimuleerd. Voor 
het bekijken van de fi lmpjes en in-
formatie over de achterliggende ge-
dachte is er een speciale website 
gemaakt: www.meneertjeenbeer-
tje.nl 

Speeddaten tijdens 46ste 
Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 8 sep-
tember vindt alweer de 46ste edi-
tie van de netwerkbijeenkomst Bor-
rel Aalsmeer plaats bij à Resto Bar 
& Brasserie gevestigd in de Bloe-
menveiling FloraHolland Aalsmeer. 
Iedereen is welkom op de netwerk-
bijeenkomst, ook werkzoekenden, 
en entree is gratis. Niet alleen rela-
ties uit Aalsmeer bezoeken de net-
werkbijeenkomst, maar ook uit an-
dere regio’s in de Randstad. Er zijn 
inmiddels vele verbindingen gelegd, 
inspiratie en kennis opgedaan en 
opdrachten vergeven. Lever bij bin-
nenkomst een visitekaartje in en 
maak kans op een fl es champagne, 
een zakelijke profi elfoto en een ge-
borduurd kunstwerk op een kussen.
Dit keer wordt DJ The Big Boss uit 
Kudelstaart een podium gegeven en 

hij trapt de 46ste editie af met heer-
lijke Motown, Soul en R&B klassie-
kers. Textiel kunstenares Yvonne de 
Boer exposeert diverse kunstwer-
ken en Patrick Schoonhoven maakt 
dit keer de foto’s. Om 18.15 uur start 
het korte podiumprogramma en 
om 18.45 uur kunnen de bezoekers 
starten met speeddaten (deelname 
is niet verplicht). In 8 minuten tijd 
maken de netwerkers in een 1 op 1 
gesprek kennis met elkaar en daar-
na wordt er gerouleerd. Vanaf 17.00 
uur kan er tijdens de netwerkborrel 
een dagschotel besteld worden en 
staat om 20.00 uur een lange tafel 
klaar om samen te dineren. Deelna-
me is niet verplicht. Kijk voor meer 
informatie, routebeschrijving en het 
volledige programma op www.bor-
relaalsmeer.nl.

Aandacht voor verdedigingslinie
Fort Kudelstaart gaat open!
Kudelstaart - Langzaam maar ze-
ker krijgt het fort Kudelstaart dat 
waar het recht op heeft: Aandacht! 
Het fort maakt deel uit van De Stel-
ling van Amsterdam. In een cir-
kel van zo’n 20 kilometer rond Am-
sterdam kon men in 48 uur gebie-
den gecontroleerd onder water zet-
ten. Om er zeker van te zijn dat de 
vijand geen enkele kans zou heb-
ben werden er ook nog eens 42 for-
ten gebouwd die een kilometer of 
vijf van elkaar stonden. De aanleg 
vond plaats tussen 1880 en 1915. 
Helaas, vliegtuigen gooiden roet in 
het eten! De verdedigingslinie (die 
dus nooit in werking kwam) is uniek 
in de wereld en in 1996 op de we-
relderfgoedlijst van UNESCO gezet. 
Op deze lijst staan de Egyptische pi-
ramides, de Chinese muur, de gro-
te beelden van Paaseiland en dus 
ook het fort Kudelstaart als onder-
deel van de Stelling van Amsterdam. 
En dat binnen de gemeentegrenzen 
van Aalsmeer! De meeste forten 
werden jaren geleden door het rijk 
verkocht en er verschenen hotels, 
fi tness-centra, galeries, pannenkoe-
kenhuizen, zwembaden, enz. Zo niet 

in Kudelstaart: defensie hield het in 
eigen beheer vanwege het feit dat 
er een jachthaven voor militairen 
gevestigd was. Aan het fort werd 
verder nooit een andere bestem-
ming gegeven en dus ligt een en 
ander er net zo bij als honderd jaar 
geleden. En onlangs werd dit unieke 
bouwwerk door de gemeente aan-
gekocht en is een bezoek alleszins 
waard. Kom op zondag 11 septem-
ber een kijkje nemen rond en in dit 
unieke fort, en wellicht ook meelo-
pen met een rondleiding tijdens het 
werelderfgoedweekend!
Voor de kinderen zal er die dag ook 
het een en ander te doen zijn. Er zijn 
clowns met een eigen programma, 
waaronder een leuke ballonnenact, 
een papegaaiclown en een stelt-
loper, en kinderen kunnen zich la-
ten schminken, en mocht het slecht 
weer worden: geen probleem, want 
dan zijn de activiteiten gewoon bin-
nen in het fort!
Dus, noteren in de agenda: Op zon-
dag 11 september tussen 12.00 en 
16.00 uur een kijkje nemen op het 
fort Kudelstaart, want dat is leuk 
voor jong en oud!

60 Kratten na geslaagde 
inzamelactie Voedselbank
Aalsmeer - Op 26 en 27 augustus 
hield Voedselbank Aalsmeer een 
voedselinzameling bij de winkel van 
Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg. 
Dat gebeurde met het intussen be-
proefde recept van twee inzamelda-
gen: vrijdagavond en zaterdag. Ook 
nu had dat weer een positief effect, 
want op vrijdagavond werd al goed 
ingezameld en dat is dankzij mensen 
die veelal zaterdag niet meer zullen 
komen. Winkelend publiek kreeg bij 
de ingang een boodschappenlijstje 
aangeboden. Daarop stonden voor-
al houdbare producten waaraan de 
Voedselbank momenteel de meeste 
behoefte heeft. Klanten worden ge-
vraagd om één of meer producten te 
kopen en bij de uitgang aan de me-
dewerkers van de Voedselbank te 
doneren. Op een centrale plaats in 
de winkel stonden die artikelen op-
gesteld, zodat ze makkelijk gepakt 
konden worden. Het was prachtig 

zomerweer en de zorg was dat dit 
een negatief effect op de opbrengst 
zou hebben. Maar niets was minder 
waar: de hele dag was het gezellig 
druk in de supermarkt en het aan-
tal gevulde kratten nam gestadig 
toe. Ongeveer 15 vrijwilligers van 
de Voedselbank hebben er voor ge-
zorgd dat de hele inzamelactie soe-
pel verliep. Dat was ook dankzij de 
bedrijfsleider en het personeel van 
Hoogvliet dat enthousiast meehielp. 
Het resultaat aan het einde van de 
dag mocht er zijn: 60 overvolle krat-
ten met voedsel. Voedsel dat al weer 
snel zijn weg zal vinden naar de 
klanten van de Voedselbank, men-
sen die door pech, samenlopen van 
omstandigheden en fouten tijdelijk 
onvoldoende geld hebben om het 
noodzakelijke voedsel te kopen. Be-
dankt aan iedereen die door het ko-
pen van extra boodschappen hier 
aan bijgedragen heeft!

Zaterdag weer gezellige 
braderie in het Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 3 septem-
ber is het weer tijd voor de groot-
ste en gezelligste markt van het jaar 
waar bezoekers bij de kraampjes 
met onder andere sieraden, kleding, 
boeken en etenswaren kunnen 
snuffelen. Zoals elk jaar staat het 
centrum tussen 10.00 en 17.00 uur 
vol met kramen. In het gebruikelijke 
‘rondje’ in de straten van het dorp 
komt u allerlei koopwaar tegen. Van 
speelgoed tot huishoudelijke arti-
kelen en van kleding tot cosmetica; 
voor ieder is er wel wat om te be-
kijken en aan te schaffen. Veel win-
keliers hebben ook een kraam voor 
de winkel met mooie aanbiedingen, 
maar op de braderie staan ook ver-
enigingen, goede doelen en andere 
non-profi t organisaties. Zij presen-
teren zich door middel van demon-
straties, prijsvragen en informatie-
stands. Natuurlijk zijn er hapjes en 
drankjes verkrijgbaar op de brade-
rie en op de gezellige terrassen bij 
de plaatselijke horeca. 

Parkeren en bereikbaarheid
Vanwege de verwachte drukte 
wordt het aangeraden om met de 

fi ets of de bus naar het centrum te 
komen. Voor wie toch met de auto 
komt, gratis parkeren met een blau-
we parkeerschijf is mogelijk op het 
Raadhuisplein, Drie Kolommenplein 
en op het parkeerterrein achter de 
voormalige Rabobank. Het Praam-
plein is niet beschikbaar voor par-
keren vanwege de Feestweektent. 
Uiteraard zijn de supermarkten 
Deen en Albert Heijn wel bereikbaar 
en u kunt hier voor de deur parke-
ren als u boodschappen gaat doen. 
Het is ook mogelijk om te parkeren 
in de parkeergarage van de TV Stu-
dio’s aan de Van Cleeffkade. Voor 
slechts 5 euro kunt u hier de he-
le dag zorgeloos uw auto parkeren. 
Komt u met de boot? Dan kunt u 
gratis aanmeren aan het Praamplein 
dat bereikbaar is vanaf de Ringvaart 
bij Zorgcentrum Aelsmeer of aan de 
Kolenhaven, achter watersportver-
eniging Nieuwe Meer. Wie onder de 
Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10 
meter) op de Stationsweg past, kan 
vanaf de Kolenhaven zelfs doorva-
ren naar het Stokkeland bij het ge-
meentehuis. Kijk voor meer informa-
tie op www.aalsmeercentrum.nl.

Informatiebijeenkomst  ‘Alle hulpverlening rondom ouderen en 
dementie in het ontmoetingscentrum
Op donderdag 15 september van 13.30 – 15.00 uur is er een informatie-
bijeenkomst  over hulpverlening rondom ouderen en dementie. 
Er wordt gesproken door medewerkers van het sociaal loket, Vita welzijn 
& advies, Mantelzorg en Meer, de moderne wijkteams. U kunt Inlopen 
vanaf 13.15 uur, koffie en thee 1 euro. Gebouw Irene, Kanaalstraat 12.
Voor informatie en aanmelding (wenselijk)  kunt u contact opnemen met 
de coördinator van het ontmoetingscentrum 
Ellen Millenaar:  06 22468574/ emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl
 
Zangmiddag in het zorgcentrum
Met een bepaalde regelmaat worden er zangmiddagen georganiseerd, 
waar bij u kunt meezingen, ongeacht of u nu niet zo heel goed bij stem 
bent. Het is een gezellige melodieuze samenkomst die onder leiding 
staat van onze activiteiten begeleidster Ingrid met muzikale begeleiding 
van Ally Maarse. Op dinsdag 6 september is er weer een zangmiddag om 
14.30 uur. Komt u ook gezellig meezingen?

3-Gangendiner in restaurant ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Komt u woensdag  7 september en/of vrijdag 9 september gezellig
´s avonds bij ons eten. Voor maar € 9,- krijgt u een heerlijk 3-gangen 
menu met op woensdag een heldere kippensoep met verse dille met 
daarna een kip cordon bleu met champignon roomsaus met daarbij 
geserveerd witlof met hamsaus, aardappelpuree uit de oven en kom-
kommersalade. Als dessert: ijs met vruchten met naar keuze slagroom. 
Vrijdag bestaat het menu uit een gebonden mosterdsoep met fijn 
gesneden andijvie met daarna gebraden kippen rollade met tutti- frutti 
en vleesjus, geserveerd met rode bietjes met ui en appel, gemengde 

salade en aardappel kroketjes. En als dessert: vla flip met lange vinger 
en naar keuze slagroom.  Inloop tussen 17.30 - 18.30 uur. Voor reser-

veringen/inlichtingen kunt u bellen met 0297 
82 09 79. Nobelhof 1, Kudelstaart.

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

het zorgcentrum woont.
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Oproep voor behoud bomen in 
twee parkjes bij Westeinderhage
Ruim vijfentwintig jaar geleden is 
het plan Westeinderhage gebouwd 
op het oude spoorweg placement. 
Voordat er kon worden gebouwd, 
diende de bestaande Wodaneik 
weggehaald te worden. Om de-
ze prachtige en bijzondere boom te 
kunnen behouden, is nog al wat te 
doen geweest in Aalsmeer. Maar, op 
een kwade dag toen het gemeente-
huis dicht was en het politiebureau 
gesloten bleek, is de boom toch per 
ongeluk omgezaagd. Geluk bij een 
ongeluk; er kon nu gelukkig ge-
bouwd worden. Bij het opleveren 
van plan Westeinderhage zijn er in 
mooie toespraken in de feesttent 
door de directie van Urbibouw, bur-
gemeester en de wethouder twee 
kleine parkjes geschonken aan de 
bewoners van Aalsmeer en aan de 
nieuwe bewoners van deze nieuwe 
wijk. Deze parkjes waren bestemd 
voor één grote Lindeboom, één gro-
te Eik en vijf kleine Eikenbomen. Dit 
geschenk, allemaal ter compensatie 
van de dood van de Wodaneik.
Nu, jaren later, dreigt zich weer een 
ramp te voltrekken. Er is enkele ja-

ren geleden door de gemeenteraad 
besloten aan één zijde van het via-
duct het geschonken cadeau terug 
te nemen; dat wil zeggen, al de ei-
ken te kappen teneinde deze grond 
te kunnen gebruiken als parkeer-
ruimte. Het motief, kort samengevat: 
De oude N201 moet op de schop en 
de gemeente heeft geld nodig voor 
de herinrichting. Eventuele klachten 
en/of bezwaren hieromtrent wor-
den, mede gezien de grote financi-
ele belangen, mogelijk direct onge-
grond verklaard.
Wij roepen alle Aalsmeerders op 
om bij de huidige burgemeester, de 
wethouders en de gemeenteraads-
leden een protest stem te late ho-
ren om deze beslissing ongedaan te 
maken. Te meer omdat er thans nog 
geen bebouwing plaatsvindt. Laat 
je horen! Schrijf, twitter, mail, bel, 
spreek u politieke partij er over aan, 
deel uw mening op facebook, of de-
monstreer op een andere manier. 
Wij rekenen op uw hulp! Bewo-
ners van plan Westeinderhage en 
Aalsmeer,
johan.jonker@zonnet.nl

ingezonden

Wijkje Venkelhof krijgt vorm
Aalsmeer - De eerste contouren 
zijn al zichtbaar, er worden huizen 
gebouwd op het terrein tussen het 
Baanvak en de Spoorlaan. Venkel-
hof heet het wijkje waar acht half 
vrijstaande woningen en vijf vrij-
staande huizen worden gebouwd. 
Eind vorig jaar is gestart met de ver-
koop van de woningen en nu ze al-
lemaal verkocht zijn, is door pro-
jectontwikkelaar Bohemen aange-
vangen met de bouw. De planning 
is dat aan het einde van dit jaar de 
nieuwe bewoners hun intrek kun-
nen nemen. 
Eerst worden de acht half vrijstaan-
de woningen gebouwd, daarna 
wordt gestart met de realisatie van 
de vijf vrijstaande huizen.
Venkelhof maakt onderdeel uit van 
het project De Tuinen van Aalsmeer. 

Na de bouw van deze dertien wo-
ningen wordt het project afgerond 
met de bouw van twee appartemen-
tengebouwen, waar ongeveer vijftig 
ouderen een woonplek krijgen. De-
ze gebouwen komen langs de Bur-
gemeester Kasteleinweg en de am-
bitie is om hier medio 2017 mee te 
starten. Als officieel moment voor 
de bouw van Venkelhof heeft wet-
houder Job Kluis op 6 juli met de 
toekomstige bewoners een boom 
geplant. De eerste aanzet voor een 
groene wijk. En (misschien) ter ver-
vanging van enkele huidige bomen, 
een Lindeboom, een grote Eik en vijf 
kleine Eikenbomen. Deze moeten 
waarschijnlijk wijken voor de nieuw-
bouw en hier zijn omwonenden niet 
blij mee. Er wordt momenteel een 
handtekeningenactie gehouden. 

Moet het Wodaneikenbos 
wijken voor nieuwbouw?
Aalsmeer - Voordat met de bouw 
van de wijk Westeinderhagen op 
het oude spoorweg emplacement in 
het Centrum kon worden begonnen, 
was er nog al wat commotie over 
een hele mooie karakteristieke Wo-
daneik die in de weg stond. 

Veel mensen wilden deze boom be-
houden, maar de tekentafel was on-
verbiddelijk. Daar was geen Wo-
daneik op te zien. En waarschijnlijk 
om deze reden heeft deze fraaie eik 
het leven moeten laten ondanks al-
le protesten vanuit de bevolking van 
Aalsmeer. Nu de weg vrij was werd 
er al rap met de bouw begonnen en 
rees er een mooie wijk uit de grond. 
Grote vreugde na gedane arbeid. De 
talloze nieuwe huiseigenaren, direc-
tie van Urbibouw en de gemeente 
waren blij met de aanwinst van deze 
mooie wijk die was ontstaan op de 
kale vlakte in het hart van Aalsmeer.
Er werd een grote feesttent neerge-
zet en bij de oplevering kregen al de 
bewoners een hapje en een drankje 
aangeboden. Maar dat was nog niet 
alles. Trots werd er mede gedeeld 
dat de bewoners van Aalsmeer en 
de bewoners van Westeinderhagen 
er twee mooie parkjes kregen. Één 
parkje met een grote Lindeboom 
plus een parkje met niet één maar 
met wel zeven Eiken. Zes kleine-

re langs het talud en één grote die 
met een kraan geplant is. Dit alle-
maal ter compensatie van de dood 
van de Wodaneik enkele jaren daar-
voor. Natuurlijk was er luid applaus 
voor dit mooie gebaar van de burge-
meester en de wethouder in samen-
werking met Urbibouw. Zo werd er 
geklonken op de gezondheid en 
voorspoed van de nieuwe bewoners 
op de vertegenwoordigers van de 
gemeente en op het eeuwige leven 
van de nieuwe Linde en de Eiken. 
Maar, er zijn nieuwe plannen. Er ligt 
een plan om het Wodaneikenbos te 
rooien. Hiervoor in de plaats moet 
parkeergelegenheid worden ge-
creëerd. Misschien stond het klei-
ne bosje niet duidelijk genoeg op 
de tekentafel, maar omwonenden 
zijn nog altijd heel blij met dit stuk-
je groen. “Dit parkje afnemen en de 
bomen rooien kan toch helemaal 
niet?”, zo vragen zij zich af. “Dit ca-
deau kan toch niet zomaar afgeno-
men worden van de bevolking van 
Aalsmeer en van ons, bewoners van 
deze wijk?” 
Vandaar dat er actie ondernomen 
wordt in het Baanvak en omgeving. 
De bewoners vragen aandacht en 
steun bij inwoners om op te komen 
voor hun parkje, hun cadeau dat ge-
schonken is door burgemeester en 
wethouders.

Auto vat vlam, veel rook!
Aalsmeer - Op woensdag 24 au-
gustus rond vier uur in de middag is 
een auto in de brand gevlogen in de 
Beatrixstraat. Oorzaak is vermoede-
lijk kortsluiting. Er kwam veel rook 
onder de motorkap vandaan. De po-
litie en de brandweer zijn direct ge-
alarmeerd. Een buurman was sneller 
bij het vuur en besloot zelf de water-
slang ter hand te nemen. Een prima 

initiatief natuurlijk, maar achteraf 
heeft hij een standje gekregen van 
de politie, omdat hij midden in de 
rook stond en dat is niet echt goed 
voor de gezondheid. De brandweer 
heeft het blussen van hem overge-
nomen en het vuur gedoofd. De au-
to raakte behoorlijk beschadigd. Er 
is niemand gewond geraakt.
Foto: Yvonne van Doorn

Auto’s op weg om Pokemons te vangen

Bestuurders naar ziekenhuis 
na flinke aanrijding
Aalsmeer - Om zeven uur in de 
vroege ochtend van zondag 28 au-
gustus heeft een aanrijding plaat-
gevonden op de Aalsmeerderweg, 
ter hoogte van het tuincentrum. 
Drie auto’s waren betrokken bij de 
botsing. Alledrie liepen behoorlij-
ke schade op. Twee bestuurders zijn 
met onbekend letsel vervoerd naar 
het ziekenhuis. De weg is enkele 
uren afgesloten geweest in verband 
met een sporenonderzoek naar de 
toedracht van de aanrijding. 
De auto’s waren op de weg met de 
neuzen tegen elkaar geparkeerd 
met knipperlichten aan door een 25 
jarige Aalsmeerder en een 27 jarige 
inwoner van Amsterdam. De twee 
waren gestopt om Pokemons te 
vangen. De bestuurder van de der-
de auto, een 40 jarige man uit Wor-
merveer, zag te laat de stilstaande 
auto’s, probeerde nog te remmen, 
maar tevergeefs. Een botsing was 
niet meer te voorkomen. 

Hond op speurtocht
Terwijl de noodeenheid bij de bot-
sing hulp verleende, kreeg de poli-
tie nog een taak toebedeeld. Agen-
ten vonden een hond die op speur-
tocht was gegaan. Het dier is gevan-
gen en meegenomen naar het bu-
reau. De hond had een chip en met 
behulp van de speciale scanner, die 
de politie heeft gekregen van de 
dierenambulance, was de eigenaar 
snel opgespoord. Het baasje van de 
hond was blij zijn eigenwijsje weer 
in de armen te kunnen sluiten.

Bron: Politie Aalsmeer Uithoorn

Hardvaarders op 
de kleine Poel

Aalsmeer - De politie heeft afge-
lopen weekend en week weer re-
gelmatig controles gehouden op de 
Westeinderplassen. Nog steeds ko-
men er bij de politie veel klachten 
binnen over met name hard varen-
de jeugd. Zo ook afgelopen woens-
dag 24 augustus rond half zeven in 
de avond. Twee jongens zouden met 
een behoorlijke snelheid over de 
kleine Poel varen. De twee vaarden 
in een rubberen Zodiac met daar-
achter, volgens de melder, een 100 
pk motor. Er loopt een onderzoek. 

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op zondag 28 augus-
tus is tussen kwart over negen en 
half tien in de avond een fiets gesto-
len vanaf het Surfeiland aan de Ku-
delstaartseweg. De Montego Hertic 
is grijs van kleur en het registratie-
nummer eindigt op 2L2.

Motorrijder ten 
val na botsing

Aalsmeer - Op vrijdag 26 augustus 
om acht uur in de ochtend zijn een 
auto en een motor op elkaar gebotst 
op de Oosteinderweg. Een 38 jari-
ge automobilist uit Amsterdam reed 
richting Amstelveen. Bij de Mr. Jac. 
Takkade wilde hij links afslaan. Om-
dat hij achter een andere auto reed, 
zag hij de aankomende motor over 
het hoofd. De auto raakte de mo-
tor aan de linkervoorzijde. De be-
stuurder, een 55 jarige man uit Ku-
delstaart, raakte uit balans en kwam 
ten val. Een pijnlijke val. De inwo-
ner is met vier gebroken ribben per 
ambulance naar het VU ziekenhuis 
gebracht. 

2 Fietsers gewond naar 
ziekenhuis na aanrijding
Aalsmeer - Op donderdag 25 au-
gustus om zes uur in de avond heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
de Oosteinderweg, nabij de krui-
sing met de Machineweg. Twee fiet-
sers reden achter elkaar richting het 
Centrum. Een van hen week uit naar 
links om af te slaan. De aankomen-
de auto, bestuurd door een 39 jari-
ge man uit Almere, had niet gere-
kend op het afslaan en stuurde in 
een reflex zijn bestelauto meer naar 
rechts en kwam in botsing met de 
andere fietser, een 52 jarige man uit 

Aalsmeer. Deze kwam ten val en liep 
snijwonden en een gebroken sleu-
telbeen op. De inwoner is per ambu-
lance naar het ziekenhuis vervoerd 
en moet geopereerd worden. De an-
dere fietser, een 20 jarige Aalsmeer-
der, kwam ook ten val en is even-
eens naar het ziekenhuis gebracht. 
Hij mocht na behandeling weer naar 
huis. De automobilist raakte niet ge-
wond. Zijn auto heeft, evenals de 
fietsen, behoorlijke schade door de 
botsing. 
Foto: Marco Carels

Jongen vindt neppistool in 
water bij het Surfeiland
Aalsmeer - Op woensdag 24 au-
gustus om drie uur in de middag 
heeft een jongen in het water bij het 
Surfeiland een luchtdrukpistool ge-
vonden. De jongen stond met zijn 
voet ergens op en besloot het voor-
werp op te duiken. Hij kwam boven 
met het wapen in een holster. Direct 
is de politie gealarmeerd. De agen-
ten constateerden dat het om een 
balletjespistool ging en heeft het 
wapen afgevoerd voor vernietiging. 
De vinder is bedankt door de poli-
tie. Steeds vaker duiken nepwapens 

op, die nauwelijks van echt te on-
derscheiden zijn. Wijkagenten gaan 
de komende weken voorlichting ge-
ven op basisscholen en er worden 
folders verspreid waarop informa-
tie gegeven over het in bezit hebben 
van een neppistool en wat de ge-
volgen kunnen zijn als agenten per-
sonen met wapens zien lopen. Om-
dat de pistolen er bijzonder echt uit 
zien, zullen agenten direct hun, wel 
echte, wapen richten op de pistool-
drager en dit zal behoorlijk schrik-
ken zijn!

Vrouwendag op kazerne!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
augustus hadden de vrouwen van 
de leden van de vrijwillige brand-
weer het voor het zeggen op de ka-
zerne aan de Zwarteweg. Tijdens de 
jaarlijkse partnerdag zijn het de stil-
le krachten achter de brandweer-
lieden die het vak van hun partner 
gaan uitoefenen. Auto’s open knip-

pen, brand blussen, slangen rollen, 
lopen met ademlucht en natuurlijk 
varen over de Poel met de brand-
weerboot. Een behoorlijk pittige 
dag, maar het hoort er allemaal bij. 
De dag is afgesloten met een gezel-
lige barbecue en tot slot een frisse 
duik in het zwembad. 
Foto: Kick Spaargaren

Erkenning overlast en hinder 
door Schiphol: Valse hoop!
In de Nieuwe Meerbode van 11 au-
gustus staan de volgende koppen: 
‘Erkenning (geluids)overlast en hin-
der door Schiphol’ en ‘Staatssecre-
taris Dijksma: Belangen Aalsmeer 
actief in beeld brengen’. Wellicht zijn 
er nu Aalsmeerders die denken dat 
er eindelijk wat aan de overlast van 
de Aalsmeerbaan gedaan gaat wor-
den. Maar, laat u niet op het ver-
keerde been zetten, de staatssecre-
taris gaat niets aan de overlast van 
de Aalsmeerbaan doen. Dit is na-
melijk dezelfde staatssecretaris die 
in het Algemene Overleg van begin 
2016 de motie van het CDA (waar-
in om aandacht voor de Aalsmeer-
baan wordt gevraagd) heeft afgera-
den met de volgende argumenten:
- Wat de heer Van Helvert vraagt 

in de motie op stuk nr. 615 heb-
ben we feitelijk gedaan. Om die 
reden moet ik de motie ontraden. 

- Ik wil nu ook niet doen alsof ik, 
als ik nog een keer ga praten, 
opeens met nog weer een an-
der konijn uit de hoed kan ko-
men, want dat konijn is er niet. 
Die hoed is leeg.

- En zij stelt, dat het verleggen van 
de groei van de Aalsmeerbaan 
naar andere banen nog meer ge-
hinderden oplevert.

Kunt u het volgen? We voeren een 
stelsel van strikt preferentieel vlie-
gen in - met name gebruik maken 
van de banen die de minste over-
last veroorzaken (lees: de primaire 

Kaagbaan en Polderbaan) - en als 
we het aantal vluchten over de se-
cundaire Aalsmeerbaan verminde-
ren, neemt de overlast toe! Het Al-
dersakkoord is een grote hoax. On-
der het mom van strikt preferenti-
eel vliegen (in theorie natuurlijk een 
mooi concept), blijkt in de praktijk 
dat volgens bijlage 2 van het van 
het Aldersakkoord het leeuwen-
deel van de voorgenomen groei op 
de secundaire Aalsmeerbaan te-
recht komt. Om wat specifieker te 
zijn de secundaire Aalsmeerbaan 
(1 baan) krijgt plusminus anderhalf 
keer zo veel groei te verwerken als 
de primaire Kaagbaan en Polder-
baan samen (2 banen). Illustratief is 
verder haar verwijzing naar de ORS 
(een orgaan dat weinig of niets voor 
de Aalsmeerbaan betekent) en het 
Leefbaarheidsfonds (het ‘spiegeltjes 
en kraaltjes’ fonds, dat niets te ma-
ken heeft met het verminderen van 
overlast). Kortom, de hoop van de 
omwonenden van de Aalsmeerbaan 
moet zich niet richten op de staats-
secretaris (en ook niet op de sec-
tor en zeer waarschijnlijk ook niet 
op de landelijke politiek). De enige 
hoop voor de omwonenden van de 
Aalsmeerbaan is nog het proces van 
de Milieu Effect Rapportage en/of 
het onderzoek van de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid. 

Vereniging Behoud Woongenot 
Aalsmeerbaan

ingezonden

Renovatie Fort Kudelstaart 
start in oktober
Aalsmeer - Op 14 juli heeft de ce-
remoniële overdracht van het ei-
gendom van het Fort Kudelstaart 
plaatsgevonden. De Directeur Ge-
neraal van het Rijksvastgoedbedrijf 
en wethouder Jop Kluis hebben on-
der een stralende zon de koopover-
eenkomst ondertekend. De daad-
werkelijke overdracht vindt eind 
september plaats. De aanbeste-
ding is afgelopen april gestart. Mo-
menteel worden de aanmeldingen 
voor de voorselectie beoordeeld. De 

planning is om volgend jaar een ex-
ploitant te hebben geselecteerd aan 
wie een erfpachtovereenkomst kan 
worden gegund. Deze exploitant zal 
het Fort aantrekkelijk en openbaar 
toegankelijk maken, zorgen voor 
een betere benutting van de recre-
atieve watersportmogelijkheden van 
Aalsmeer en het terrein in beheer 
nemen. In oktober start de renova-
tie van het Fort. Gestart wordt met 
de sloop van de loodsen en de re-
novatie van het dak. 
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Intensief trainingsprogramma
Eerste groep deelnemers 
start aan AM match
Aalsmeer - Op woensdag 24 au-
gustus is de eerste groep deelne-
mers gestart met een nieuw trai-
ningsprogramma van AM Match. 
Dit programma is bedoeld om men-
sen die moeilijk aan het werk ko-
men in een periode van maximaal 
zes weken duurzaam aan de slag te 
helpen. Doel van het programma is 
werk vinden én behouden dat past 
bij de mogelijkheden van elke af-
zonderlijke deelnemer. De deelne-
mers krijgen hierbij zelf een zeer ac-
tieve rol. Gedurende zes weken vier 
dagen per week zijn zij actief bezig 
met werk zoeken, ze solliciteren op 
echte banen en lopen stage bij re-
guliere werkgevers. Daarbij wor-
den de deelnemers ondersteund 
door een team van professionals, 
bestaande uit een trainer, een ac-
quisiteur, een arbeidsbemiddelaar 
en een jobcoach die allen één doel 
hebben: deelnemers duurzaam aan 

het werk helpen. Wethouder Werk 
en Inkomen Ad Verburg: “De eer-
ste groep deelnemers is met veel 
enthousiasme met het trainings-
programma aan de slag gegaan. In 
nauwe samenwerking met de werk-
gevers hopen we dat zij zo snel mo-
gelijk een passende functie vinden.” 
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeen-
ten verantwoordelijk voor het uit-
voeren van de Participatiewet. De 
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en 
Uithoorn werken hierin samen en 
hebben AM match opgericht. AM 
match gaat als ‘bedrijf onder de be-
drijven’ ondernemers ondersteu-
nen bij de integratie van mensen die 
moeilijk aan het werk komen in hun 
bedrijf. 
Het gaat om mensen uit de bijstand 
en de Wajong en mensen die voor-
heen bij een sociale werkplaats te-
recht zouden komen. 

Grootste zonnedak van 
Aalsmeer geopend! 
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 
augustus heeft wethouder Jop Kluis 
de formele opening van zonnepa-
nelen installatie bij Stal Wennekers 
aan de Jac. Takkade verricht. Het 
project bestaat uit zo’n 6.300 zonne-
panelen met een totale ‘opbrengst’ 
van 0,5 Megawatt. Dat is met het 
gemiddeld aantal zonuren in de re-
gio goed voor het gebruik van on-
geveer 170 huishoudens. Wethou-
der Jop Kluis: “In eerste instan-
tie denk je dat een paardensport-
centrum dat elektriciteit gaat leve-
ren een nieuwe weg in slaat. Maar 
wanneer je kijkt naar de bedrijfsfi-
losofie van Stal Wennekers besef je 
al snel dat dit project eigenlijk een 
logische volgende stap in hun be-
drijfsvoering vormt. Mensen stallen 
graag hun paard bij een onderne-
mer die ook oog heeft voor de om-
geving in de breedste zin van het 
woord. Daarnaast is dit een mooi, 
duurzaam voorbeeldproject voor 
de gemeente Aalsmeer. Ik hoop dat 
veel Aalsmeerse bedrijven dit goede 

voorbeeld gaan volgen.” 
Stal Wennekers is al bijna vijftig 
jaar gevestigd aan de Jac. Takkade. 
In deze periode is het uitgegroeid 
van een éénmans akkerbouwbe-
drijf naar een familiebedrijf met een 
capaciteit voor bijna 350 paarden. 
Voor dit project zijn van de oude 
stallen de – soms nog asbesthou-
dende – daken vervangen en aan 
één zijde letterlijk belegd met de 
zonnepanelen. Het volgende project 
bestaat uit een nieuw aan te leg-
gen ecologische groenstrook rond-
om het bedrijf dat de aansluiting bij 
het Amsterdamse Bos nog verder 
benadrukt. 
Jos Wennekers: ”Maar, eerlijk is eer-
lijk. Dit zonnedak is gewoon een on-
derdeel van onze bedrijfsvoering 
en de beslissing om het aan te leg-
gen was net zo economisch als ide-
ologisch ingegeven.” Wie geïnteres-
seerd is in energie die opgewekt 
wordt via het dak van de stal kan 
contact opnemen met ‘Van de Bron’ 
via de website: www.vandebron.nl.

Donderdag en dinsdag vergaderen
Alternatieve woonvormen 
in Raad en commissie
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
1 september, komen burgemees-
ter, wethouders en fracties bijeen 
voor de eerste openbare raadsver-
gadering na het zomerreces. Voor-
zitter is Jeroen Nobel en de aan-
vangstijd is 20.00 uur. Op de agen-
da staan de vastgoedvisie, uitvoe-
ringsplan en huur- en subsidiebe-
leid voor het maatschappelijk vast-
goed, economische agenda ‘Samen 
ondernemen in Aalsmeer’, agenda 
recreatie en toerisme en beleids-
plan schuldhulpverlening. De ver-
gadering wordt besloten met het 
vragenkwartier. En na het weekend 
komen de politieke heren en dames 
opnieuw bijeen om te vergaderen. 
Op dinsdag 6 september vindt een 
gezamenlijke vergadering plaats 
van de commissies Ruimte en Eco-
nomie en Maatschappij en Bestuur. 
Er gaat gesproken worden over de 
nota parkeernormen en over alter-
natieve woonvormen. Deze behan-
deling is gericht op het vaststellen 
van de Notitie Alternatieve woon-

vormen en de locaties 2 (Edison-
straat), 12 (Sweelinckstraat) en 16 
(Cactuslaan) nader te onderzoeken 
voor alternatieve woonvormen. Te-
vens wordt gevraagd een voorberei-
dingskrediet beschikbaar te stellen 
uit de bestemmingsreserve ‘Woon-
fonds Aalsmeer’ ten behoeve van 
onderzoek naar alternatieve woon-
vormen. Ook buigen de fracties zich 
over de verordening kwaliteit ver-
gunningverlening, toezicht en hand-
having omgevingsrecht, het invoe-
ren van een algemene klachtenre-
geling, een begrotingswijziging voor 
de AM Match en de nota inzake ge-
meentelijke ereblijken oftewel wie 
wel en wie niet de erepenning, de 
rozenpenning, de bronzen Flora of 
de bestuursspeld? Voorzitter tijdens 
de commissie is fractievoorzitter Ro-
bert van Rijn van de VVD. De verga-
dering begint om 20.00 uur en is, net 
als de Raad, openbaar voor belang-
stellenden. Volgens planning duren 
beide vergaderavonden tot rond de 
klok van elf uur ‘s avonds. 

Ondernemer en Starter van het Jaar
Start ZAAI tijdens voor-
verkiezing in The Beach
Aalsmeer - Sterk ondernemer-
schap is één van de speerpunten 
van de Economische Agenda ‘Sa-
men Ondernemen in Aalsmeer’, die 
het college aan de gemeenteraad 
heeft aangeboden. Deze Economi-
sche Agenda is opgesteld in nauwe 
samenwerking met de Aalsmeer-
se ondernemers. Het college wil het 
ondernemerschap in Aalsmeer ver-
sterken, zodat bestaande bedrij-
ven kunnen doorontwikkelen, ZZP-
ers en startende ondernemers kun-
nen doorgroeien naar het MKB en 
nieuwe bedrijven gaan starten. Het 
programma ZAAI Aalsmeer is één 
van de projecten die aan deze doel-
stelling een bijdrage levert. ZAAI 
Aalsmeer heeft als doel om starten-
de ondernemers in Aalsmeer te hel-
pen succesvol te ondernemen door 

coaching en masterclasses aan te 
bieden en door starters te verbinden 
met elkaar en met het bestaande lo-
kale MKB. ZAAI is mede op ver-
zoek van Ondernemend Aalsmeer 
(OA) gestart na een aantal succes-
volle edities in Amstelveen waar het 
initiatief is ontstaan. Het college 
hecht zeer veel belang aan de be-
trokkenheid van de lokale onder-
nemers en heeft daarom de pro-
jectorganisatie uitbesteed. De kic-
koff van ZAAI hebben de gemeente 
en OA gecombineerd met de voor-
verkiezing van de Ondernemer van 
het Jaar en vindt plaats op donder-
dag 15 september vanaf 19.30 uur 
in The Beach aan de Oosteinderweg 
248a. Meer informatie over ZAAI 
Aalsmeer is te vinden op de websi-
tewww.zaaiaalsmeer.nl.

Er zijn weer rivierkreeftjes
Aalsmeer - Er zijn weer rivierkreeft-
jes gesignaleerd in de gemeente. 
De redactie heeft een foto ontvan-
gen van een kreeftje op de Zwarte-
weg. De diertjes zoeken niet alleen 
in het water naar eten, maar gaan 
ook het vaste land op om hun hon-
ger te stillen. De kreeftjes komen 
overal in Nederland bij sloten voor. 
Ze zijn veelal in grote aantallen aan-
wezig en zijn eigenlijk een plaag 

voor andere dieren in de sloot van-
wege hun gulzigheid naar eten. De 
kreeften zijn een grage prooi voor 
meeuwen en, zo blijkt na scrollen 
op internet, ook goed eetbaar voor 
mensen. Toch eens aan Willemijn 
van What’s That Smell vragen om 
een receptje… Haar kookrubriek 
gaat overigens weer na een zomer-
stop van start. In de Praambode vol-
gende week het eerste recept. 

Dag van je Leven richt 
‘Club van 100’ op
Aalsmeer - De stichting Dag van je 
Leven is niet meer weg te denken uit 
het Aalsmeerse en omgeving. Sinds 
jaar en dag organiseren zij evene-
menten voor mensen met een ver-
standelijke beperking uit de regio 
en laten wensen in vervulling gaan. 
De activiteiten kosten uiteraard 
geld. Zonder donateurs en sponsors 
kan de Stichting niets doen. Daar-
om is de ‘Dag van je Leven Club van 
100’ opgericht. Een club waar je als 
bedrijf of particulier bij wilt horen 
als je achter het werk van de Stich-
ting staat. Met slechts 100,- per jaar 
of een veelvoud daarvan steunt u 
het werk van Stichting Dag van je 
Leven. Stichting Dag van je Leven 
is voor 100% afhankelijk van giften 
en sponsoring en krijgt geen sub-
sidie. De Stichting werkt uitsluitend 
met vrijwilligers die samen met het 
bestuur, ook vrijwilligers, bij iedere 
activiteit de handen uit de mouwen 
steken. Het plezier van hun specia-
le gasten en hun begeleiders of fa-
milie staat voorop. De overheid be-
zuinigt op de zorg en zeker men-
sen met een verstandelijke beper-
king zijn daar de dupe van. Zij kun-
nen vaak niet voor zichzelf opko-
men of op stap gaan. Een extraatje 
of een leuk uitje zit er vaak niet in. 
Stichting Dag van je Leven wil een 
lach op hun gezicht toveren. ‘Een 
dag niet gelachen, is een dag niet 
geleefd’, zei Toon Hermans ooit. En 
dat is de drijfveer van alle vrijwilli-
gers van Stichting Dag van je Leven. 

Feesttent
Stichting Dag van je Leven werkt 
samen met Stichting Ons Twee-
de Thuis en organiseert activiteiten 
voor hun cliënten. Dichtbij en laag-
drempelig, zoals de jaarlijkse boten-

dag in juni of het feest tijdens Feest-
week Aalsmeer in september. Vol-
gende week donderdag 8 septem-
ber gaan de deuren weer open van 
de feesttent op het Praamplein voor 
honderden mensen met een ver-
standelijke beperking. Het bestuur 
van de stichting is van mening dat 
de Aalsmeerse Feestweek voor ie-
dereen moet zijn, dus ook voor men-
sen met een handicap. Net voor hen 
is het lastig om de deur uit te gaan 
voor een feestje. 8 september zorgt 
Dag van je Leven ervoor dat ze een 
leuk feest krijgen met verschillende 
optredens, maar waarbij ze zelf ook 
het podium mogen beklimmen voor 
een liedje of dansje. En om ze ex-
tra in de watten te leggen wordt er 
ook gezorgd voor een lunch, drank-
jes en lekkers. 

Braderie
Aanstaande zaterdag zal Stichting 
Dag van je Leven samen met cli-
enten van Ons Tweede Thuis een 
stand hebben tijdens de brade-
rie in Aalsmeer Centrum. Er wor-
den allerlei leuke spullen verkocht, 
die gemaakt zijn door mensen met 
een verstandelijke beperking. Bij de 
stand, die te vinden is op de hoek 
van de Schoolstraat en de Dorps-
straat, wordt ook de ‘Club van 100’ 
onder de aandacht gebracht bij het 
publiek. Mocht het bedrag van 100 
euro iets teveel zijn, dan kan er ter 
plaatse ook een andere vrijwillige 
bijdrage voor het werk van de stich-
ting in de collectebus gedaan wor-
den. Helpt u mee? Steun de stich-
ting en word lid van de ‘Dag van je 
Leven Club van 100’ of kom zater-
dag naar de stand op de braderie. 
Kijk voor meer informatie op www.
dagvanjeleven.org. 

Medewerkers bioscoop behulpzaam
Het kijken naar de Star Track film 
had voor een bezoeker aan de bi-
oscoop in Studio’s Aalsmeer een 
slechte afloop, hij kreeg namelijk 
een epileptische aanval. Gelukkig 
voelde hij de aanval komen en wist 
op tijd maatregelen te treffen, aan-
gezien dit niet de eerste keer was. 
Het resultaat was dat hij alleen be-
wusteloos raakte en de zaal uitge-
dragen moest worden voordat de 
film afgelopen was. De medewer-
kers van de bioscoop waren zeer 

bezorgd en buitengewoon behulp-
zaam. Er werd zelfs de volgende dag 
een bloemetje en twee vrijkaartjes 
bezorgd. Graag willen wij die mede-
werkers bedanken!
Ook wil ik benadrukken dat het jam-
mer is dat er van deze bios zo weinig 
gebruik gemaakt wordt. Het is een 
grote aanwinst voor ons dorp. Men-
sen ga naar de film in Aalsmeer!
N.Lanser
Stommeerweg 80 
teuntjegijs@gmail.com

ingezonden

Na de vakantie weer aan de slag?
Aqualine in De Waterlelie
Aalsmeer - Na de vakantie weer 
aan de slag met uw conditie en ge-
zondheid? Doe dan mee aan de cur-
sus Aqualine van zwembad De Wa-
terlelie, in samenwerking met De-
liLine Uithoorn. Een twaalf week-
se cursus die voedingsadvies en 
sporten combineert. De cursus start 
donderdag 15 september, bij vol-
doende aanmeldingen. Tijdens de 
cursus wordt u begeleid door een 
diëtiste van DeliLine. U krijgt een 
intakegesprek, twee keer een per-
soonlijk consult en drie workshops 
voeding en wegen. Daarnaast kunt 
u dertien keer Auqajoggen in De 
Waterlelie op donderdag van 19.30 
tot 20.15 uur.  Aquajoggen is een 
ideale manier om intensief te spor-
ten, waarbij de belasting op uw ge-
wrichten nihil is. U kunt hardlopen 
in het water en blijft prima boven 
water, omdat u een wetbelt draagt. 
Naast het joggen wordt er in de les 
diverse spierversterkende oefenin-
gen gedaan. Verder mag u als deel-
nemer van de cursus onbeperkt ba-
nenzwemmen en meedoen in an-

dere sportgroepen.  De kosten voor 
de cursus bedragen 237,50 euro per 
persoon. Informeer of uw zorgver-
zekering hier een vergoeding voor 
geeft. Opgeven kan bij de receptie 
van Zwembad De Waterlelie of via 
0297-322022. De cursus gaat door 
bij minimaal tien deelnemers. Meer 
informatie: www.esa-aalsmeer.nl of 
www.deliline.nl.

Jeugdschaatsertjes van IJsclub 
Aalsmeer/Oost op het Molenpoeltje 
bij de Jac. Takkade in 1996.
 

Dinsdag 6 september in feesttent
Alleen nog kaarten voor 
nostalgische filmmiddag
Aalsmeer - Een week na de start 
van de kaartverkoop, was de avond-
voorstelling van het Nostalgisch 
Filmfestival, op dinsdag 6 septem-
ber in de feesttent op het Praam-
plein, uitverkocht. Vorige week vrij-
dagochtend gingen de laatste toe-
gangskaarten over de toonbank van 
het Boekhuis. Alleen voor de mid-
dagvoorstelling, waarvoor inmiddels 
enkele honderden kaarten zijn ver-
kocht, zijn nog plaatsbewijzen be-
schikbaar. Ze zijn à 7,50 euro (inclu-
sief garderobe, koffie/thee en koek) 
te koop in genoemde boekwinkel in 
de Zijdstraat.
Al met al hebben zich nu al meer 
dan duizend belangstellenden zich 
verzekerd van een plaats op het vijf-
de Nostalgisch Filmfestival, dat vol-
gende week dinsdagmiddag om 
twee uur van start gaat. Het middag-
programma biedt overigens dezelf-
de historische films van Aalsmeer, 
als die tijdens de avondvoorstelling 
worden vertoond. Waaronder enkele 
nooit eerder vertoonde kleurenfilms 
uit 1953, ’57 en ’58. 
Uit 1962 stamt de onlangs opge-
doken zwart-wit film uit 1962, met 
daarin unieke opnamen van het 
‘noodraadhuis’ in de Zijdstraat, de 
laatste raadsvergadering in het ou-
de raadhuisje in de Dorpsstraat 
en het afscheid van gemeentebo-
de Gijsberti Hodenpijl en conciër-
ge van het voormalige raadhuis, me-

In 1953 ging de Aardbeienbrug in de Uiterweg nog open voor watersporters. 

vrouw Jansen-Tit. Het is op het Nos-
talgisch Filmfestival voor het eerst, 
dat deze film (aangevuld met film-
beelden van de bouw van het nieu-
we gemeentehuis, het Molenpad 
dat daarvoor moest verdwijnen en 
de plaatsing van ‘Flora), wordt ver-
toond.
Voorts staat op het programma een 
verslag uit het Polygoon Journaal 
van februari 1937, van de voetbal-
wedstrijd VV Aalsmeer-Rodi; een 
film uit 1940 van het reilen en zei-
len op en rond de kwekerij; viswed-
strijden (met houten vissen) aan de 
Pontweg; de christelijke school in 
Oost, met beelden uit 1953 van een 
schoolreisje, wandeling langs de 
Ringvaart, bezoek van de Sint, sport 
op het TVA-terrein, (handwerk-)
les in de klas en het afscheid in 
1961 van het hoofd van de school, 
‘Meester’ Dam. Een bioscoopfilm uit 
1965 toont kleurrijke beelden van 
de vlootschouw op de Westeinder-
plas, afgenomen door Koningin Juli-
ana en gefilmd door Prins Bernhard. 
Prinses Beatrix nam met de Groe-
ne Draeck deel aan de vlootschouw. 
Prins Claus was in 1982 aanwezig 
bij de viering van het tien-jarig be-
staan van de VBA. In een film hier-
van (aangevuld met beelden van 
de opening van de VBA in 1972), 
houdt hij een (ingekorte) toespraak, 
evenals veilingvoorzitter Jan Maar-
se, burgemeester Brouwer, Alb. Ba-
rendsen en Maurice Zurel. 
Winterbeelden hoeven niet oud te 
zijn, om nostalgische gevoelens op 
te roepen. De meest recente film 
die wordt vertoond, is dan ook die 
van de winter 1995-’96, gemaakt op 
verschillende plaatsen in Aalsmeer 
(-Oost). Het zou daarna tot 2009 
duren, voordat weer opnieuw op de 
Westeinderplassen geschaatst kon 
worden. Ook daarvan toont de film 
sfeervolle beelden.
Overigens opent en sluit het Nostal-
gisch Filmfestival met films, die van 
hoog nostalgisch beeld- en muziek-
gehalte zijn. De samenstelling en 
presentatie van het evenement, dat 
voor de vijfde keer in het kader van 
Feestweek Aalsmeer wordt gehou-
den, is weer in handen van journa-
list Dick Piet.
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Workshop OTT, Vita en Vrijwilligersacademie

‘Omgaan met mensen met 
verstandelijke beperking’
Aalsmeer - Heeft u in uw vrijwilli-
gerswerk of in uw eigen omgeving 
wel eens te maken met mensen met 
een lichte verstandelijke beperking? 
Dan vraagt u zich misschien wel 
eens af wat dat is, een verstande-
lijke beperking. Of welke gevolgen 
dat heeft voor de communicatie. De 
workshop ‘Herkennen en omgaan 
met mensen met een lichte verstan-
delijke beperking’ is dan iets voor u. 
U krijgt in deze workshop informa-
tie over verstandelijke beperkingen. 
U krijgt ook heel praktische tips over 
omgaan met mensen met een lichte 
verstandelijke beperking, zoals het 
afstemmen van de communicatie en 
informatie over het zorgen voor vei-
ligheid en het belang van een net-

werk voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Deze workshop is 
in eerste instantie bedoeld voor vrij-
willigers van Ons Tweede Thuis en 
Vita. Mocht er plek over zijn, dan 
kunnen ook andere belangstellen-
den deelnemen. De workshop wordt 
georganiseerd door Ons Tweede 
Thuis, VITA en de Vrijwilligersacade-
mie Amstelland in Wijkcentrum Al-
leman aan In den Bloeijende Wijn-
gaerdt 1, Amstelveen op dinsdag 13 
september van 19.00 tot 21.30 uur
Aanmelden is verplicht. Dit kan via 
de site: www.vrijwilligerscentrale-
amstelland.nl, per mail naar hvis-
ser@vrijwilligerscentrale-amstel-
land.nl of bel maandag, dinsdag of 
donderdag naar 020-7600054.

In actie tegen spierziekten
Collecteweek van Prinses 
Beatrix Spierfonds
Aalsmeer - Van 11 tot en met 17 
september start de collecteweek 
voor het Prinses Beatrix Spierfonds. 
In één week gaan ruim 30.000 vrij-
willigers in Nederland op pad om 
geld op te halen voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar spierziek-
ten. Het is de grootste jaarlijkse ac-
tie voor de 200.000 mensen met een 
spierziekte in Nederland. 
“Het fonds bestaat dit jaar 60 jaar. 
Onze collecte is al 59 jaar een ge-
waardeerde, anonieme en makkelij-
ke manier om te geven aan onder-
zoek naar spierziekten. Het is een 
eenmalige gift en Je kunt zelf be-
slissen hoeveel je in de bus doet. 
Naast de collecte aan de deur zet 

het fonds dit jaar ook de digitale 
collectebus in. Deze biedt de mo-
gelijkheid om naast huis-aan-huis 
in je eigen wijk, ook van vriend-tot-
vriend te collecteren via mail en so-
cial media. We hopen dit jaar na-
tuurlijk weer op een mooie collec-
te opbrengst. In 60 jaar hebben we 
samen met onze vrijwilligers al veel 
bereikt, maar ons werk is na 60 jaar 
nog steeds hard nodig”, aldus, Jo-
anna van Drongelen, hoofd collec-
te- en vrijwilligersorganisatie bij het 
Prinses Beatrix Spierfonds. Mist u 
de collectant? Geen probleem, SMS 
SPIER aan 4333 en doneer eenmalig 
1,50 euro voor wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten.

Kerken Rijsenhout houden 
actie ‘Nacht Zonder Dak’
Aalsmeer - Doe mee aan de actie 
‘Nacht Zonder Dak’ op zaterdag 24 
september. Beide kerken in Rijsen-
hout slaan de handen ineen en ne-
men initiatief om het plein van de 
Immanuel school in een grote krot-
tenwijk te veranderen. De ‘Nacht 
Zonder Dak’ is voor jong en oud 
en de deelnemers gaan in zelfge-
bouwde hutten van karton en plas-
tic de nacht door brengen. Met de-
ze actie wordt geld opgehaald voor 
straatjongeren in Bolivia, Kenia en 
India, die hun nacht altijd op deze 
manier moeten doorbrengen. Tij-
dens ‘Nacht Zonder Dak’ kunnen 
de deelnemers rekenen op een af-
wisselend programma. Tussen 18.00 
en 19.00 hebben de deelnemers de 
tijd om hun slaapplek op te bouwen. 

Om 19.30 uur is er een optreden van 
4 HiM. Daarna zal er van 20.00 tot 
21.00 een markt gehouden worden. 
Op deze markt proberen de deelne-
mers zoveel mogelijk spullen te ver-
kopen en/of hun talent te showen. 
Trek mooie leren schoenen aan, 
want misschien is er wel een schoe-
nenpoetser. Belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd om tus-
sen 19.30 en 21.00 uur het dorp en 
de markt te komen bezoeken. Aan-
melden voor deelname kan via de 
site http://www.nachtzonderdak.nl/
rijsenhout/actie Rijsenhout op 24 
september of via jeugdwerkrijsen-
hout@gmail.com. Tot slot: Nog spul-
len thuis om te verkopen? De orga-
nisatie is er blij mee. Ook dit door-
gegeven worden via de site of mail.

OVAK naar Hindeloopen
Aalsmeer - Woensdagmorgen 24 
augustus zijn twee volle touringcars 
met 100 leden van de OVAK vertrok-
ken vanaf het parkeerterrein bij de 
kinderboerderij richting Friesland. 
Warm was het toen al en er stond 
de deelnemers qua temperatuur 
ook nog wat te wachten die dag. 
De koffiestop was in het plaatsje 
Twisk in Noord-Holland bij restau-
rant ’t Twiskerslot, een prachtige lo-
catie waar de bekende concertpia-
nist Wibi Soerjadi heeft gewoond. In 
de fraai aangelegde tuin, 
in de schaduw en onder diverse pa-
rasols, hebben de deelnemers kun-
nen genieten van heerlijke koffie of 
thee met gebak! Vervolgens over de 
afsluitdijk via Workum naar Hinde-
loopen. Bij het haventje van Wor-
kum stonden ‘toevallig’ twee vis-
sersvrouwtjes te liften, moesten ook 
naar Hindeloopen en zijn in de bus 

gestapt. Achteraf bleken zij de gid-
sen te zijn en hebben tijdens het rij-
den met liefde verteld over de vis-
serij en de geschiedenis hiervan. 
Aangekomen in restaurant Suder-
see stond de warme lunch gereed! 
Na de lunch was er in een klein oud 
kerkje, omgetoverd tot visserslokaal, 
een ludiek optreden door dezelfde 
vissersvrouwtjes over de ‘wonder-
bare visvangst’. Na nog wat rond te 
hebben gelopen door het centrum 
van Hindeloopen ging men weer 
richting restaurant. Als afsluiting 
was er koffie/thee met suikerbrood 
met als verrassing een verloting 
van een aantal Friese suikerbrood-
jes. Daarna de bus in, waar het goed 
toeven was door de airco, voor de 
terugreis door de Noord Oostpolder 
naar Aalsmeer. Alles bij elkaar was 
het een hele warme, leuke en gezel-
lige dag!

Wethouder Ad Verburg met Harmke van der Fliert en Corrie Brouwer.

Mantelzorgers tevreden 
over ondersteuning
Aalsmeer - Op 23 augustus ont-
ving Ad Verburg, wethouder Zorg, 
een rapport over de effectiviteit van 
Mantelzorgondersteuning uit han-
den van Harmke van de Fliert en 
Corrie Brouwer van Mantelzorg & 
Meer. Belangrijkste conclusie is dat 
mantelzorgers, die de ondersteu-
ning weten te vinden, tevreden zijn 
over de geboden hulp en zeggen er 
baat bij te hebben. Ze zijn beter ge-
informeerd over de mogelijkheden 
en durven eerder om hulp te vragen. 
Wethouder Verburg en Mantelzorg 
& Meer zijn tevreden over de resul-
taten, maar bespraken ook hoe de 
ondersteuning aan mantelzorgers 
verder is te verbeteren. Wethou-
der Ad Verburg: “Nu mensen lan-
ger thuis blijven wonen, zijn zij va-
ker afhankelijk van hulp uit hun ei-
gen omgeving. Voor veel mensen is 
het vanzelfsprekend om voor hun 
partner, ouder of een kind met een 
beperking te zorgen, maar mantel-
zorg is doorgaans zwaar en lang-
durig. Veel mantelzorgers weten 
niet wat de mogelijkheden tot on-
dersteuning zijn en lopen het risico 
overbelast te raken. Het is belang-
rijk dat mantelzorgers tijdig de juis-
te ondersteuning krijgen. Daarom 
kijken wij samen met Mantelzorg & 
Meer hoe we de mantelzorgonder-
steuning verder kunnen verbeteren 
en meer mantelzorgers kunnen be-
reiken.” 
Harmke van de Fliert, Manager 
Mantelzorg & Meer: “De meeste 

mantelzorgers komen bij ons voor 
informatie, advies en emotionele 
ondersteuning. Van de vervangende 
zorg, de respijtzorg, zou meer ge-
bruik kunnen worden gemaakt, zo-
dat de mantelzorger eens even tijd 
voor zichzelf heeft. Wat we ook van 
het onderzoek hebben geleerd is 
dat iedere mantelzorger eigen be-
hoefte en noden heeft en dat onder-
steuning altijd maatwerk moet zijn. 
Verder is het belangrijk dat mantel-
zorgers ons tijdig weten te vinden 
of naar ons worden verwezen. We 
mogen minder bescheiden zijn en 
meer bekendheid aan onze organi-
satie geven.” 

Onderzoek naar effectiviteit 
Mantelzorg & Meer ondersteunt 
mantelzorgers met informatie en 
advies, emotionele ondersteuning, 
respijtzorg en praktische hulp. Het 
onderzoek is gehouden onder 2.400 
mantelzorgers in de AM-regio. Met 
het onderzoek wilde Mantelzorg & 
Meer een beter beeld krijgen van 
waar mantelzorgers het meest mee 
geholpen zijn. Het ging om vragen, 
zoals hoe ervaren mantelzorgers de 
steun, past het aanbod bij hun be-
hoefte, kunnen zij de zorg beter aan 
door de ondersteuning en zijn er 
dingen die beter kunnen. Op basis 
van het rapport gaan Mantelzorg & 
Meer en de gemeente aan de slag 
met een actielijst. Meer weten over 
Mantelzorg & Meer? Kijk op: www.
mantelzorgenmeer.nl

Voor en door jongeren
Baan7 met Herman Boon
Aalsmeerderbrug - Zondag 4 sep-
tember is om 19.00 uur de kick-off 
van het Baan7 seizoen in de Levend 
Evangelie Gemeente. Baan7 is een 
avond voor en door jongeren om 
elkaar te ontmoeten en meer over 
God te leren. Ook zal de Baan7 band 
van de partij zijn en te gekke muziek 
laten horen. Spreker deze avond is 
Herman Boon. 
Of je nu vaker in een kerk komt of 
helemaal nooit, dat maakt niet uit. 
Jongeren tussen 12 en 20 jaar zijn 
van harte welkom. ‘Ready for take-
off’ is het thema van de avond. Het 
zal zeker niet saai worden met ca-
baretier en liedjesschrijver Herman 

Boon. Hij staat bekend om zijn enor-
me passie en humor en weet tege-
lijkertijd relevante onderwerpen aan 
te kaarten. Ook heeft hij diverse 
boekjes geschreven waarin hij men-
sen laat nadenken over de vraag: 
waarom leef ik? 
Nieuwsgierig geworden of wil je 
meer weten over het thema? Kom 
dan naar Baan7. Na afloop ben je 
van harte welkom in het Baan7 café 
om andere jongeren te ontmoeten. 
Baan7 wordt elke eerste zondag van 
de maand gehouden in de Levend 
Evangelie Gemeente aan de Kruis-
weg 55 in Aalsmeerderbrug. Meer 
info op facebook.com/baan7.

Nieuwe leden welkom
Show- en Jachthoornkorps 
klaar voor nieuw seizoen
Kudelstaart - Na een welverdien-
de vakantie pakken de leden van 
het Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart vrijdag 2 september hun 
instrumenten weer om met frisse zin 
te starten aan het nieuwe seizoen. 
De maanden mei en juni zijn elk jaar 
de drukke maanden voor het korps 
met behoorlijk wat optredens. Zo 
was het korps te zien bij de avond-
vierdaagsen in Badhoevedorp, Hui-
zen en Vleuten. 
Werd er gespeeld tijdens het bol-
lencorso in Hillegom en speelde 
een aantal leden mee met het Groot 
Jachthoornkorps tijdens de vetera-
nendag in Den Haag. Ook de acht-
weekse muziekcursus werd dit jaar 
goed bezocht, 16 kinderen kregen 

elke woensdagmiddag muziekles 
en de mogelijkheid om op de instru-
menten te spelen. En nu maar ho-
pen dat er op deze manier kinde-
ren zin krijgen om een instrument 
te gaan bespelen. Vrijdag aanstaan-
de gaat het korps weer starten met 
de repetities en zullen er weer acti-
viteiten worden gepland. Zeker rich-
ting 2017 wanneer het korps 30 jaar 
bestaat. 
Geïnteresseerd geraakt in Show- 
en Jachthoornkorps Kudelstaart? 
Kom dan gerust eens kijken tijdens 
een repetitie. Elke vrijdagavond van-
af 1930 uur in het clubgebouw aan 
de Bilderdammerweg. Bezoek voor 
meer informatie de website: www.
showjachthoornkorps.com

Nog nooit vertoond beeldmateriaal
Luchthaven in jaren 1933 
tot 1955 in De Meerse
Streek - Het 100-jarig bestaan van 
Schiphol is aanleiding voor een fo-
tografietentoonstelling met uniek, 
nog nooit vertoond beeldmateriaal 
van de luchthaven in de jaren 1933-
1955 gemaakt door Annemie en 
Helmuth Wolff. De tentoonstelling 
schetst een tijdsbeeld van de ruim-
telijke ontwikkeling van de luchtha-
ven in de polder, de herbouw na de 
oorlog, de luchtvaartmaatschappij-
en, de architectuur, de werkzaam-
heden, de bedrijvigheid en de grote 
publieke belangstelling vastgelegd 
door de lens van Annemie en Hel-
muth Wolff. De in Duitsland beken-
de Joodse architect Helmuth Wolff 
en zijn niet-Joodse vrouw Annemie 
Wolff-Koller vluchtten in 1933 naar 
Nederland en openden een fotostu-
dio in Amsterdam. De Amsterdam-
se Haven en Schiphol, destijds ver-
enigd in Handelsinrichtingen der 
Gemeente Amsterdam, zijn de be-

langrijkste opdrachtgevers. Wan-
neer de Duitsers Nederland bin-
nenvallen, in mei 1940, doen ze een 
zelfmoordpoging. Helmuth overlijdt, 
maar Annemie wordt gered. Haar 
camera pakt ze weer op; zij liet cir-
ca 50.000 negatieven na. Deze na-
latenschap komt terecht in Haarlem 
bij Monica Kaltenschnee. Galerie De 
Meerse en Podium voor Architec-
tuur Haarlemmermeer en Schiphol 
selecteerden samen met haar tien-
tallen foto’s. 
Belangstellenden zijn welkom om 
deze bijzondere collectie te ko-
men bekijken. De afdrukken zijn tij-
dens de tentoonstelling in beperk-
te oplage te koop. De tentoonstel-
ling opent op 3 september en is te 
zien tot en met 6 oktober in galerie 
De Meerse in Hoofddorp, geopend 
van woensdag tot en met zaterdag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Voor opleiding en handboek wordt gezorgd

Thuisadministratie Humanitas 
zoekt nieuwe vrijwilligers
Aalsmeer - Mevrouw Jansen heeft 
de knoop doorgehakt. Zo kan het 
niet langer. De post blijft liggen en 
ze weet niet goed wat er nog be-
taald moet worden. Op de tafel lig-
gen stapels papier. De problemen 
zijn begonnen toen haar echtge-
noot werd opgenomen in een ver-
pleeginrichting. Dat had veel van 
haar gevraagd. Elke dag op bezoek. 
Er bleef weinig tijd over voor ande-
re zaken en haar hoofd stond er ook 
niet naar. Bovendien had haar man 
altijd gezorgd voor het bijhouden 
van de financiën. De kinderen wo-
nen ver weg. Met de buren is wei-
nig contact en ze zou ook niet graag 
met hun over zulke vertrouwelijke 
dingen praten. Gelukkig is haar ei-
gen gezondheid nog redelijk. Maar 
door alle omstandigheden ziet ze 
het niet meer zitten. Er is geen be-
ginnen aan. 
Toevallig heeft mevrouw Jansen een 
foldertje van Humanitas Thuisadmi-
nistratie in handen gekregen. In het 
foldertje staat, dat vrijwilligers men-
sen zoals zij kunnen helpen met het 
weer op orde brengen van de pa-
pieren. Dus belt ze de coördinator 
Aalsmeer/Kudelstaart van Huma-
nitas Amstelland. Deze vraagt haar 
naar de reden van haar telefoontje 
en als ze heeft uitgelegd wat de si-
tuatie is, maakt hij een afspraak met 
haar voor een kennismakingsge-
sprek bij haar thuis.
Ze zag toch op tegen het gesprek 
met de coördinator, maar dat viel 
mee. Het was gewoon een aardige 
man die wel van alles wilde weten 
en wat bezorgd naar de stapels pa-
pieren keek. Maar toen ze alles had 
verteld en hij alle gegevens had ge-
noteerd zei hij, dat hij wel mogelijk-
heden zag om haar te helpen. Bij 
zijn vertrek zei de coördinator dat ze 
op korte termijn gebeld zou worden 
door een vrijwilliger die dan samen 
met haar aan de slag zou gaan.

Drie dagen later werd ze gebeld en 
de week daarop kwam de vrijwilli-
ger, een vrouw van een jaar of zestig 
bij haar thuis om samen met haar de 
eerste stappen te zetten. Er moest 
nog veel gebeuren, maar nu al had 
ze het gevoel dat alles wel goed zou 
komen. Alleen al het feit dat er men-
sen waren die naar haar luisterden 
deed haar goed.
Dit is zo maar een voorbeeld uit de 
praktijk van Humanitas Amstelland. 
Regelmatig komen aanvragen als 
deze binnen. In 2015 zijn al 16 aan-
vragen in Uithoorn 15 in Aalsmeer 
en 75 in Amstelveen gehonoreerd. 
Soms duurt de inzet van een vrijwil-
liger kort, soms is er meer tijd nodig, 
maar in de meeste gevallen is de cli-
ent na enige tijd weer in staat om 
zelf voor zijn of haar zaken zorg te 
dragen. Het is voor hen erg bevredi-
gend om na enige tijd weer afscheid 
te kunnen nemen van een cliënt.
U begrijpt: Thuisadministratie Hu-
manitas heeft behoefte aan uitbrei-
ding van het team van vrijwilligers. 
Uw inzet en tijdsbesteding kunt u 
zelf bepalen. Een specifieke voorop-
leiding is niet vereist. Belangrijk zijn 
levenservaring, goed kunnen luiste-
ren en om kunnen gaan met situ-
aties, die niet altijd even gemakke-
lijk zijn. Tijdens de werkzaamheden 
kunnen de vrijwilligers terugvallen 
op de ervaring van collega’s en de 
coördinator. Tevens wordt gezorgd 
voor een opleiding en een hand-
boek. Het belangrijkste is echter het 
vermogen om mensen te begelei-
den naar zelfstandigheid en de nei-
ging te onderdrukken om alles zelf 
voor de cliënt te willen doen.
Voelt u zich aangesproken dan zou 
Ria Scheewe, coördinator van Hu-
manitas Aalsmeer en Kudelstaart, 
graag met u in contact komen. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 06-
24993166 of via e-mail robenria@
kpnmail.nl.

Tuin Bram de Groote open
Aalsmeer - Zondag 4 september is 
al weer de laatste open dag van dit 
jaar. Het einde van de zomer is dui-
delijk zichtbaar in de tuin. Veel bloe-
men hebben al zaad gevormd. De 
appel- en perenbomen hangen vol 
fruit en het belooft een goed wal-
notenjaar te worden. Voor de vogels 
is de tuin een eldorado met volop 
bessen aan de struiken. De vrijwil-
ligers zijn al begonnen met ruimen 
en er worden veel zaden verzameld 

om volgend jaar weer verzekerd te 
zijn van een bloemrijke tuin. Belang-
stellenden zijn op zondag 4 septem-
ber tussen 13.00 en 16.00 uur van 
harte welkom. De toegang is gratis. 
De Tuin van Bram ligt in Uithoorn, 
op de hoek van Boterdijk en Elzen-
laan. Bezoekers kunnen naar bin-
nen via de zij-ingang tegenover de 
werkschuur aan de Elzenlaan. Fiet-
sen kunnen worden gestald bij de 
werkschuur. 

Handwerken in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Handwerken, ook 
jouw hobby? Fijn om te doen, maar 
het wordt nog gezelliger als je dat 
samen met anderen doen. Van-
daar deze oproep: Kom woensdag 
7 september met je brei- of haak-
werk, patchwork of andere hobby, 

“Ik zou graag meer daghoreca zien”

Nieuws uit de Zijdstraat
Aalsmeer - In januari van dit jaar 
begon Saskia Rill in opdracht van 
de gemeente Aalsmeer als acquisi-
teur voor het centrum. Doel: het bin-
nenhalen van nieuwe ondernemers, 
om daarmee leegstaande winkel-
panden te vullen en meer leven-
digheid te brengen in de Zijdstraat. 
Dit doet ze in nauwe samenwer-
king met winkeliersvereniging Meer 
Aalsmeer. “Het afgelopen half jaar 
heb ik vooral hard gewerkt aan het 
benaderen van potentiele nieuwe 
ondernemers en heb ik contacten 
aangehaald met makelaars en eige-
naren van panden die te huur staan. 
Samen met Meer Aalsmeer hebben 
we een website gelanceerd waar-
op informatie te vinden is over de 
Zijdstraat, over de huidige onder-
nemers en over panden die te huur 
staan. De samenwerking met Meer 
Aalsmeer is essentieel omdat zij als 
geen ander de straat kennen, we-
ten wat er leeft en weten wat er nog 
mist”, vertelt Saskia. En ze vervolgt: 
“We zien dat de Zijdstraat een he-
le eigen dynamiek heeft: het is een 
‘dorpsstraat’ en we merken dat voor-
al lokale en regionaal gebonden on-
dernemers het daar goed doen. Dat 
zijn dus ook de ondernemers waar-
naar ik op zoek ga. Gentlemen’s 
Place is een eerste voorbeeld van 
zo’n ondernemer, die op 1 septem-
ber de sleutel krijgt van hun nieuwe 
pand in de Zijdstraat. Een heel nieu-
we herenmode-concept, met Am-
stelveense eigenaren die vroeger al 

winkelden in Aalsmeer. Zij hebben 
heel bewust gekozen voor het dorp-
se karakter van Aalsmeer. Ook Stel-
la Thomas opent per 1 september 
haar deuren met een nieuwe da-
mesmodezaak. Voor haar was een 
van de pluspunten dat ze een kor-
ter lopend huurcontract kon teke-
nen. En tegelijk zien we ook dat be-
staande winkeliers nadenken over 
nieuwe manieren van ondernemen. 
Zo heeft Guide De Klerk een Home-
design outlet geopend die het ver-
rassend goed doet en werkt hij re-
gelmatig met pop-up concepten. 
Stijl en Meer combineert een kap-
salon met de verkoop van woonac-
cessoires. Kapsalon Hoofdzaak gaat 
verhuizen naar het pand naast de 
Wereldwinkel en gaat daar de ac-
tiviteiten uitbreiden. Al met al goed 
nieuws voor de Zijdstraat en hart-
stikke mooi om zo na de vakan-
tie weer te beginnen, maar we zijn 
er nog niet. Ik zou graag meer dag-
horeca zien, alhoewel de Praam net 
ook prachtig verbouwd heeft. Maar 
er staan nog genoeg panden leeg, 
dus ik kom graag in contact met on-
dernemers die het zien zitten om in 
de Zijdstraat aan de slag te gaan. 
Dat kan op vele manieren, tijdelijk, 
pop up, een outlet. Dus, hierbij ook 
een oproep aan alle lezers: Ken je 
iemand die graag wil ondernemen? 
Breng ze in contact met mij (via 
saskiarill@icloud.com) of een van 
de makelaars of verwijs ze naar de 
website kansrijkaalsmeer.nl.”

etc. naar de Ontmoetingskerk. Heb 
je leuke patronen of iets gemaakt, 
neem het mee! Om tien uur staat 
in de grote zaal van de kerk aan 
de Werf de koffie en de thee klaar. 
Naast handwerken is het zeker zo 
fijn om allerlei mensen te ontmoe-
ten. 
Daarom: iedereen uit Rijsenhout 
is hartelijk welkom! Voor meer in-
lichtingen: Gre Tuinstra tel. 0297-
331545
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Werkgroep FairTrade gemeente 
Aalsmeer is klaar voor de titel
Aalsmeer - De Werkgroep Fair-
Trade Gemeente Aalsmeer is bij el-
kaar geweest om te vieren dat zij 
klaar zijn voor de titel. Aan alle cri-
teria is voldaan, zoals het aantal su-
permarkten en winkels dat Fair-
Trade producten verkoopt. Bedrijven 
en organisaties, die FairTrade pro-
ducten gebruiken, zijn er eveneens 
ruim voldoende. Ook zijn er hore-
ca-ondernemingen die koffie, thee, 
koekjes en ijs serveren met het Fair-
Trade/Max Haverlaar keurmerk.
Wel hoopt de werkgroep dat in de-
ze branche het gebruik nog flink 
zal groeien de komende tijd. In ie-
der geval bedankt de werkgroep 
Aalsmeer iedereen die tot nu toe 
heeft meegewerkt om dit resultaat 
te bereiken.
Nu is het wachten alleen nog op 
de gemeenteraad wanneer zij gaat 
beslissen om FairTrade Gemeente 
te worden. De werkgroep wacht al 
weer meer dan een jaar na het eer-

ste contact hierover met de raad. 
In de nieuwsbrief van september 
aanstaande is meer informatie te 
vinden over de werkzaamheden van 
de afgelopen periode, van maart 
tot september. Nieuwe plannen om 
heel de Aalsmeerse Gemeente Fair-
Trade te maken zijn er genoeg. De-
ze plannen wil de werkgroep graag 
uitwerken met zoveel mogelijk men-
sen uit diverse geledingen, zoals het 
bedrijfsleven, maatschappelijke or-
ganisaties, kerken, scholen, sport-
verenigingen, enz. Daarom vragen 
de werkgroepleden (nu 7 perso-
nen) aan iedereen om mee te den-
ken en eventueel mee te werken 
in de werkgroep. Voor contact en 
meer informatie kan een mail ge-
stuurd worden met Betty Kooij van 
de Werkgroep FairTrade Gemeente 
Aalsmeer via jbkooij@kabelfoon.n 
of bel: 0297-321509. Ook is informa-
tie te vinden op de website: www.
fairtradegemeenten.nl.

Actie winkeliers in het Centrum:
Win aankoopbedrag terug 
tijdens de Feestweek
Aalsmeer - De ondernemers van 
het Centrum hebben tijdens de 
Feestweek een feestelijke actie voor 
alle klanten. Wie aankopen doet in 
het centrum doet van zaterdag 3 
tot en met zaterdag 10 september 
maakt kans dit aankoopbedrag te-
rug te winnen. 
Een goede reden om te gaan winke-
len in het Centrum. Meedoen kun-
nen klanten zo vaak als ze zelf wil-

len. Gewoon door alle kassabonnen 
te registreren op de website www.
meeraalsmeer.nl. Dit kan tot en met 
12 september. 
Uit alle registraties worden drie win-
naars getrokken, die donderdag 15 
september bericht krijgen via de 
email. Bewaar wel de originele kas-
sabonnen goed. 
Deze dient u te laten zien wanneer u 
één van de prijswinnaars bent!

Aalsmeer - Klanten die tussen 7 
september tot en met 11 oktober 
boodschappen doen bij Jumbo Kos-
ter in de Ophelialaan kunnen sparen 
voor spel- en leermaterialen voor di-
verse lokale basisscholen. Voor de 
‘Sparen voor je school’ actie stelt 
Jumbo onder de deelnemende ba-
sisscholen in Aalsmeer een budget 
van 6.000 euro beschikbaar.
Klanten van Jumbo ontvangen van-
af 7 september bij elke besteding 
van 10 euro een gratis schoolpunt 
met een code. Op de website jum-
bosparenvoorjeschool.nl kunnen 
klanten eenvoudig de punten toe-
wijzen aan één van de vier deelne-
mende basisscholen. Na afloop van 
de actie wordt het beschikbare bud-
get op basis van het aantal toege-
wezen punten verdeeld over de ba-
sisscholen. De school met de mees-
te punten ontvangt naar verhouding 
het hoogste bedrag.

Spel- en leermaterialen
De scholen hebben voorafgaand 
aan de actie aangegeven voor wel-

ke producten zij graag sparen. 
Scholen konden kiezen uit een gro-
te collectie spel- en leermaterialen. 
Zo spaart basisschool de Hoeksteen 
onder andere voor een hardhouten 
wiebelbank, de Wegwijzer voor een 
bloementafel, de Jozefschool voor 
een houten tankstation met 2 pom-
pen en de OBS Kudelstaart voor een 
Wiebel Robinia. Op deze manier we-
ten de klanten van Jumbo waar zij 
met de spaarpunten aan bijdragen. 
Begin november wordt bekend ge-
maakt welk bedrag de basisscholen 
kunnen besteden aan de spel- en 
leermaterialen. 

Familiebedrijf
De ‘Sparen voor je School’-actie sluit 
naadloos aan op het maatschappe-
lijke beleid van Jumbo. Als familie-
bedrijf en toonaangevende super-
marktketen staat Jumbo midden in 
de samenleving. De supermarktke-
ten voelt zich daarom verantwoor-
delijk voor de wereld om zich heen. 
Voor deze generatie, maar ook zeker 
voor de volgende generaties. 

Voor lokale basisscholen
Sparen bij de Jumbo voor 
spel- en leermaterialen

Meerlanden ontvangt graag feedback

Tevredenheidsonderzoek 
onder inwoners
Aalsmeer - Meerlanden voert in 
september het jaarlijks tevreden-
heidsonderzoek uit onder de inwo-
ners van de gemeenten Aalsmeer, 
Bloemendaal, Diemen, Haarlem-
mermeer, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede, Hille-
gom, Lisse en Noordwijkerhout. 
Doel is om te achterhalen hoe de 
inwoners de dienstverlening van 
Meerlanden ervaren, zowel de af-
valinzameling als het onderhoud 
van de openbare ruimte

Op vrijdag 9 september valt de vra-
genlijst bij 3.600 inwoners op de 
mat. Dit betreft 400 inwoners per 
gemeente. Een onafhankelijk on-
derzoeksinstituut, Integron uit Rot-
terdam, voert het onderzoek na-
mens Meerlanden uit. 
Meerlanden gebruikt de resultaten 
om de dienstverlening te evalueren 
en te verbeteren en stelt medewer-
king aan het onderzoek door de in-
woners zeer op prijs. Antwoorden 
blijven anoniem.

Oosteinde 6 weken zonder muziek
Restauratie van Carillon
Aalsmeer - Liefhebbers van caril-
lonmuziek in Oosteinde moeten het 
even zonder hun vertrouwde geluid 
doen. Het carillon hangt boven het 
pand van Kramer Aalsmeer BV aan 
de Machineweg, waar onder ande-
re Annemieke’s Kramerie, Jongkind 
IIS, By PaEl en Solid Nature geves-
tigd zijn. Het carillon is gedémon-
teerd en wordt gerestaureerd bij de 
Koninklijke Eijsbouts in Asten, de 
fabrikant van het carillon.

Het carillon was in 1986 een ge-
schenk ter gelegenheid van het 75 
jarig bestaan van Kramer B.V. De-
ze restauratie is na bijna dertig jaar 
wel nodig en zal ongeveer zes we-
ken in beslag nemen. Het caril-
lon zal hopelijk begin oktober weer 
haar mooie klanken aan de omge-
ving toevertrouwen. Het mooie ge-
luid wordt node gemist en het is nu 
ook wel een kaal gezicht, zoals te 
zien op bijgaande foto!

Feestweek in Kloosterhof
Aalsmeer - Voor de negende keer 
heeft Zorgcentrum ’t Kloosterhof 
haar bloemenfestijn gehouden. Dit 
jaar is het motto ‘Terug in de tijd’. . 
Gevierd wordt tevens dat het Zorg-
centrum 45 jaar bestaat! De bloe-
men zijn ook een prachtige aan-
kleding voor het nieuwe Wijkont-
moetingscentrum, het Hofplein. Ve-
le vrijwilligers hebben geholpen om 
’t Kloosterhof weer goed in de bloe-
men te zetten, zodat het deze week 
echt feest is. 

Buiten staat een bloementaart met 
1.000 bloemen en een wand met 
bloemen. In de eet- en drinkzaal en 
de gangen zijn prachtige boeketten 
te bewonderen
De bewoners zijn blij met deze kleu-
renpracht en willen bij deze alle vrij-
willigers en sponsors bedanken 
voor al het moois en alle hulp! Zon-
der Martine, Arie, Carry, Peter, Kees, 
Aad, Vera, Ans, Mariske, Marie en 
Sandra en de dertien sponsorbedrij-
ven was dit niet gelukt. Top!

Tijdens de braderie zaterdag
Leuke aanbiedingen en 
acties Total Copy Service
Aalsmeer - Total Copy Service gaat 
weer voor een gezellige en hopelijk 
zonnige braderie! Een braderie met 
spetterende acties, zoals meer dan 
100 unieke Oud Aalsmeer foto’s. 
“Ook dit jaar hebben we het weer 
voor elkaar gekregen, met dank 
aan Wim Roodenburg”, vertellen Ria 
en Dirk. De foto’s kunnen bekeken 
worden, maar ook direct afgedrukt 
worden. De hele serie is ook ver-
krijgbaar op dvd’s. Tevens bestaat er 
een mogelijkheid om een foto af te 
laten drukken op een linnen tas of 
op een mok. Een leuke cadeau om 
te geven of te krijgen! Ook kan er 
een kalender van gemaakt worden.

Metamorfose 
Vorig jaar bestond Total Copy Ser-
vice 25 jaar en nadat de winkel een 
metamorfose heeft ondergaan en 
een mooi nieuw uitgebreid assorti-
ment met kantoorartikelen heeft ge-
introduceerd, wordt nu tijdens het 
26 jarig bestaan een korting van 25 
procent gegeven. Tevens worden tij-
dens de braderie de gehele dag kor-
tingsbonnen uitgedeeld ter waarde 
van 2 euro 50, te gebruiken in de 
maand september!

Tingieterij Holland
Total Copy Service werkt al een tijd-
je samen met een Tingieterij Hol-
land: de enige nog in werkend zijn-
de Tingieterij sinds 1898 uit Purme-
rend waarvan een vitrine in de win-
kel staat met prachtig en uniek Tin.
Tijdens de braderie wordt een de-
monstratie gegeven van dit prach-
tige oude ambacht!
Kinderen vanaf 6 jaar en ouder krij-
gen de mogelijkheid om zelf tegen 
een kleine vergoeding een minia-
tuurtje of lepeltje te maken.

Stichting de Dag van je Leven
De Stichting de Dag van je Leven zal 
in samenwerking met ons Total Co-
py Service ook met een stand op de 
braderie staan met allerlei informa-
tie en daarbij een springkussen voor 
de kinderen, zodat ouders even op 
hun gemak bij de stand kunnen kij-
ken.

Gratis koffie en limonade
Natuurlijk bent u van harte welkom 
in de winkel in de Dorpsstraat waar 
u een heerlijk bakkie koffie of thee 
kunt krijgen en voor de kinderen zal 
er limonade zijn. Gratis natuurlijk! Gastspreker, veiling en stokboeken

Postzegelvereniging start 
maandag nieuw seizoen
Aalsmeer - Maandagavond 5 sep-
tember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer weer haar eerste maan-
delijkse bijeenkomst in Het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 6. Na 
zonnig en warme zomermaanden 
wil men zeker weer eens in de al-
bums kruipen om te zien welke ze-
gels er nog ontbreken. Gastspre-
ker op deze avond is Bas Kee, hij 
komt vertellen over ‘Postale etiket-
ten op pakketkaarten’. In het verre 
verleden werden postpakketten ver-
zonden met een adreskaart. Op de-

ze kaart werd de frankering geplakt 
maar ook strookjes waaruit andere 
afgenomen service bleek. Een voor-
beeld is te vinden op verenigingssi-
te. De avond begint om 20.00 uur, 
maar de zaal is al om 19.15 uur open 
om te kijken wat er op deze avond 
op de veiling, aan postzegels wordt 
aangeboden. Ook op de site www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl is 
de veilinglijst te vinden en zijn veel 
afbeeldingen te zien van zegels die 
deze avond geveild worden. Verder 
zijn er circa 80 nieuwe stokboeken 

HPH zaterdag op braderie
Aalsmeer - De stichting Help Pau-
lien helpen bemand zaterdag 3 sep-
tember een kraam op de braderie. 
De kraam van de stichting is te vin-
den in de Zijdstraat tegenover de 
brillenzaak. Naast uitgebreide infor-
matie over de stichting en de lopen-
de acties zijn er ook leuke prijzen te 
winnen. De opbrengst van deze dag 
zal worden besteed aan de aan-
schaf van de tweede serie zonne-
panelen voor het kindertehuis ‘Pi-
lar de Esperanza’ in Mexico. Inmid-
dels is daar het plaatsen van de eer-
ste 20 zonnepanelen geschied. Men 
gaat nu aan de slag om geld bij el-
kaar te krijgen voor de volgende se-
rie zonnepanelen. Elektriciteit is in 
Mexico erg duur. Met veel moei-

te kan de elektrarekening worden 
betaald. Wat zou het toch gewel-
dig zijn als het kindertehuis zichzelf 
van elektra kan voorzien. De stich-
ting Help Paulien helpen rekent op 
uw steun en verwelkomt u graag op 
de braderie. 

Creatieve cursussen voor iedereen
Nieuw seizoen start bijna 
bij De Werkschuit
Aalsmeer -Het nieuwe seizoen van 
De Werkschuit start op 26 septem-
ber. In dit seizoen zijn er weer tal-
loze leuke en creatieve cursussen 
te volgen, waaronder ook een aan-
tal nieuwe cursussen. Zoals op de 
maandag de nieuwe cursus ‘Linos-
nede’. De cursus bestaat uit 6 lessen 
waarin wordt kennisgemaakt met 
verschillende mogelijkheden van 
het materiaal linosnede. Er worden 
diverse thema’s en technieken aan-
geboden, aangevuld met een hoop 
beeldmateriaal. Op dinsdag de cur-
sussen Speksteen objecten, Beeld-
houwen en een nieuwe cursus ‘Art 
Journaling voor jongeren’. Hierin 
maak je een creatief dagboek waar-
in je al je creativiteit in kwijt kunt 
van illustreren tot kalligraferen van 
mono-prints tot collages. Woens-
dag zijn er voornamelijk cursussen 
voor de kinderen en voor de jonge-
ren zoals het Tekenatelier en Crea-
tieve vorming voor kinderen. Van-
af 19.30 uur Tekenen en schilderen 
en een cursus Edelsmeden voor vol-
wassenen. Donderdag een cursus 
Creatieve vorming voor kinderen. 
Vanaf 20.00 uur is er Boetseren met 
klei voor volwassenen, waarbij de 
cursisten zelf mogen bepalen wat ze 
gaan maken. Vanaf 22 september is 
er ook een cursus Vilten voor begin-
ners. Boetseren met klei is ook op 
de vrijdagmorgen en voor de kinde-
ren is er deze dag Mozaïek. Tijdens 
deze cursus van 4 lessen versier je 
een spiegel, een kistje of een klein 
dienblad met stukjes tegel.
Zaterdag kan een fotocursus ge-
volgd worden waarbij kijken en cre-
ativiteit centraal staan, in deze cur-
sus wordt van alles uitgelegd hoe 
het beste foto’s gemaakt kunnen 
worden met uw eigen digitale foto-
camera. Ook is er de cursus Teke-
natelier voor kinderen en Portrette-
kenen en schilderen voor volwas-

senen. Bij de laatst genoemde cur-
sus kunnen zowel beginners als ge-
vorderden tegelijk de cursus vol-
gen. Allerlei punten om een por-
tret te kunnen maken komen aan-
bod in deze cursus. Nieuw in dit sei-
zoen is dat de Werkschuit ook zon-
dag toegankelijk is voor cursis-
ten namelijk voor de cursus ‘zon-
dagschilders’. Hierbij krijgt u iedere 
zondag een inspirerende en leerza-
me opdracht. Compositieleer, kleur-
gebruik, stijlen en technieken wor-
den aangereikt en helpen de ama-
teurkunstenaar verder in hun crea-
tieve zoektocht. Voor meer informa-
tie: www.werkschuit-aalsmeer.nl of 
bel of mail Margot Tepas, tel. 0297-
340150 en margot.tepas@printex-
int.com of Marion Buckert, tel. 06-
11864861 of m.buckert@me.com. 
De folders liggen bij het gemeen-
te huis in Aalsmeer, bilbliotheek, Al-
bert Heijn, de Boekhandels, Jumbo 
en Marskramer in Kudelstaart.

Zaterdag op de braderie
Op zaterdag 3 september is De 
Werkschuit op de braderie te vin-
den in het Centrum. Kinderen kun-
nen creatief bezig zijn en volwasse-
nen kunnen zich oriënteren op het 
diverse cursusaanbod.

Biljartvereniging Aalsmeer 
klaar voor nieuw seizoen
Aalsmeer - De spelers van de Bil-
jartvereniging Aalsmeer zijn klaar 
voor het seizoen 2016//2017. De 
nieuwe lakens zijn de afgelopen vier 
weken intensief getest met onder 
andere het bandstoten op de maan-
dagavond. Op de maandag-, dins-
dag- en woensdag middag en don-
derdag- en vrijdagavond worden al-
weer gespeeld voor de onderlin-
ge competitie. Ook de vrijdagmid-
dag competitie is goed gestart met 
drie overwinningen. Het team van 

Wil Piet behaalde de maximale aan-
tal 48 punten tegen Rijn A. met 32 
punten. Team van Harry Batenburg 
kwam met 45 punten thuis tegen 
Jac G met 36 punten. Het team van 
Arnold Heuzen won met een klein 
verschil, 39 punten, tegen Roac met 
37 punten.
Aanstaande vrijdagmiddag 2 sep-
tember spelen de drie teams hun 
eerste thuiswedstrijden. Maandag-
avond 5 september speelt het C1 
team de eerste thuiswedstrijd; de te 

maken caramboles variëren van 100 
tot 250. Ook deze avond speelt het 
C2 team haar eerste thuiswedstrijd; 
de te maken caramboles variëren 
hier tussen 50 en 120.
Het nieuwste team van de Biljart-
vereniging Aalsmeer is het Drieban-
den team dat ook een thuiswed-
strijd speelt in het clubgebouw aan 
de Roerdomplaan 3

met zegels voor slechts 5 cent om 
in te snuffelen. Het is ook mogelijk 
om met eigen zegels te ruilen, mits 
je de anekdotes bewaard tot na het 
veilen. Zoals gebruikelijk kunnen 
nieuwtjes uit binnen en buitenland 
bij de vereniging besteld worden, 
evenals albumbladen, catalogus, 
etc. De nieuwtjes Nederland wor-
den verzorgd door William Bosdam 
en de nieuwtjes buitenland en ver-
der alle benodigdheden door J. Teu-
nen. Met hem kunt u een abonne-
ment bespreken of losse koopop-
drachten geven. Uiteraard is koffie 
en een drankje verkrijgbaar in de 
zaal en is er volop gratis parkeerge-
legenheid. 
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Scholen zijn weer begonnen
Aalsmeer - Wat een gezellige druk-
te maandag 29 augustus. De scho-
len zijn weer begonnen en voor ve-
le ouders is ook het werk gestart. 
Volle wegen met auto’s en fietsers. 
Hou rekening met elkaar, vooral met 
de jeugdige fietsers. Een groot aan-
tal gaat voor het eerst zelfstandig op 
de fiets naar school in Aalsmeer en 
naar onderwijsinstellingen buiten 
de gemeente. Een beetje slingeren, 
veel praten met elkaar. Ga er als au-
to maar met een boog omheen.
Naast opletten bij auto rijden, is het 
goed om te weten dat over het par-

keren van de auto eveneens na-
gedacht moet worden. Het team 
Handhaving van de gemeente gaat 
samen met de wijkagenten van de 
politie controles houden om be-
stuurders te wijzen op gevaarlij-
ke verkeerssituaties bij en rond de 
scholen. Er wordt gelet op dubbel 
parkeren, parkeren bij een stopver-
bod, parkeren op het trottoir, tegen 
de rijrichting inrijden en stilstaan op 
de rijweg. Een gewaarschuwd mens 
telt voor twee, dus doe dit allemaal 
niet. De controles worden gehou-
den tot en met 9 september.

Veel te doen in de laatste 
week in Het Oosterbad
Aalsmeer - Zoals bekend is Het 
Oosterbad weer helemaal blauw-
algvrij sinds vorige week woensdag 
en werd ook de waarschuwing in-
getrokken. Dat kwam goed uit, want 
het werd een tropische week vol 
zwemplezier waarin iedereen kon 
genieten. Toch zit het seizoen 2016 
er bijna weer op. Gelukkig is er nog 
heel veel te doen in Het Oosterbad. 
Zo gaan deze week alle kinderen 
die deze zomer op zwemles goed 
hebben geoefend proefzwemmen 
en misschien ook op 2 september 
afzwemmen. Er zijn ook afzwem-
kandidaten voor Het Oosterbad di-
ploma D, E en F.

Zwemloop
Vanavond, donderdag 1 september, 
wordt de Oosterbad Zwemloop ge-

houden voor iedereen die mee wil 
doen en kennis wil maken met de 
triatlon, een ontzettend leuke sport.
Doe je niet mee dan is iedereen 
welkom om te komen kijken en de 
sporters aan te moedigen. De aan-
vang is 19.00 uur. 

Langer open
De kinderen gaan weer naar school, 
maar de weerberichten worden 
goed in de gaten gehouden: Mis-
schien blijven de deuren van Het 
Oosterbad nog wel iets langer open.
Dat heeft echter met meer aspecten 
te maken. Al het nieuws – ook daar-
omtrent – is te vinden op de web-
site www.hetoosterbad.nl en de fa-
cebookpagina en natuurlijk bij het 
natuurbad aan de Mr. Jac. Takka-
de 1 zelf.

Kom schilderen tijdens de braderie
Creatieve vorming voor 
kinderen bij Werkschuit
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 3 
september staat de Werkschuit op 
de braderie. Kinderen kunnen ko-
men schilderen op een groot doek 
onder leiding van Annefie van Itter-
zon. De Werkschuit biedt dit nieu-
we seizoen diverse cursussen voor 
kinderen. Op woensdagmiddag 28 
september vanaf 15.30 uur en don-
derdagmiddag 29 september van-
af 16.00 uur is er creatieve vorming 
voor kinderen. Hou je van knutse-
len en schilderen? Dan is dit echt 
een cursus voor jou! Je kunt leren 
hoe je iets echt kunt namaken van 

klei of ander materiaal, maar voor-
al ook hoe je zelf iets nieuws kunt 
maken dat heel bijzonder is. Anders 
dan anders, iets wat je op school of 
thuis misschien niet zo gauw doet. 
Je zit in een gezellige groep met kin-
deren die allemaal graag knutselen 
en schilderen. Het is leuk om van 
elkaar te zien hoe je iets maakt en 
je krijgt weer nieuwe ideetjes. De-
ze cursus is ook leuk voor kinderen 
die al een cursus hebben gevolgd, je 
krijgt steeds weer andere opdrach-
ten. Ook verzorgt de Werkschuit 
voor kinderen en jongeren cursus-
sen tekenen en schilderen.
Bij de werkschuit kan je eveneens 
terecht voor een creatief kinderpar-
tijtje. Wil je eens wat anders? Dan 
kan je jouw verjaardag ook in de 
Werkschuit vieren. Je mag zelf uit-
kiezen met welk materiaal je wilt 
gaan werken, bijvoorbeeld een 
beeldje van klei maken, figuurza-
gen, schilderen op doek, een spie-
gel met mozaïek of beeldhouwen. 
Voor de jongens is er ook solderen. 
De verjaardagspartijtjes duren on-
geveer 120 minuten en kosten 12 
euro per persoon. Inlichtingen en 
aanmeldingen via www.werkschuit-
aalsmeer.nl of e-mail margot.te-
pas@printex-int.com. Of telefonisch 
bij Marion Buckert via 06-11864861 
of Margot Tepas via 06-12459347.

Tweede BVA Summer Camp 
wederom groot succes
Aalsmeer - Maandag 22 augus-
tus startte de tweede editie van het 
Summer Camp van Basketbal Ver-
eniging Aalsmeer! Na het driedaag-
se kamp van 2015 werd besloten om 
het kamp te verlengen naar vijf da-
gen, wat een groot succes is geble-
ken. Met 26 deelnemers en vijf lei-
ders werd gekampeerd op het ter-
rein van Heemhorst Watersport. Ui-
teraard stond basketbal centraal, 
maar ook vooral de gezelligheid met 
elkaar en zo werden er ook ande-
re activiteiten georganiseerd. Op 
maandag werd gestart met een spel 
waarbij deelnemers uit drie voor-
werpen twee mochten kiezen. Het 
voorwerp dat achterbleef, mochten 
de deelnemers niet gebruiken tij-
dens het kamp. Zo kwam het dat er 
gedurende het gehele kamp geen 
vorken gebruikt werden bij de maal-
tijden. Aan het einde van het spel 
moesten de deelnemers van melk-
flessen en pallets vlotten bouwen, 
om daarmee de Ringvaart over te 
steken. Een fantastische opening 
van het kamp! Dinsdagochtend had 
de leiding een fotospeurtocht uit-
gezet in Aalsmeer Oost, waarbij 
de deelnemers foto’s moesten op-

zoeken en daarbij vragen moesten 
beantwoorden. De winnaars heb-
ben genoten van een heerlijk ijsje. 
In de avond voor de jongere deel-
nemers een speurtocht in Schip-
hol Rijk, en voor de oudste deelne-
mers een flinke sportieve uitdaging 
om een wandeling van 10 kilometer 
te maken in een uur. Woensdagoch-
tend een zware training in het Am-
sterdamse bos en de middag was 
voor de deelnemers vrij, waarbij ui-
teraard met het prachtige weer veel 
gezwommen werd. Donderdag was 
een spellendag, waarbij de deelne-
mers ‘s ochtends verschillende leu-
ke spellen gedaan hebben, ‘s mid-
dags een toernooi gespeeld heb-
ben en in de avond was een echte 
BBQ, oftewel de Big Basketbal Quiz! 
De winnaars hebben kaartjes ge-
wonnen voor de tweede thuiswed-
strijd van het eredivisie heren team 
van BC Apollo Amsterdam. Hiermee 
werd het kamp afgesloten, want 
vrijdagochtend was het opruimen 
en weer naar huis. 
Zowel de leiding als de deelnemers 
hebben ontzettend genoten van de 
hele week en kijken uit naar vol-
gend jaar!

Uniek evenement in kleine dorp
Fantastische jeugddagen SCW
Rijsenhout - Het waren 3 fantas-
tische dagen: De SCW jeugdda-
gen! Wederom waren er meer dan 
100 kinderen van woensdag 24 tot 
en met vrijdag 26 augustus aan het 
Konnetlaantje bij SCW te vinden. 
Traditiegetrouw zijn de jeugddagen 
niet meer weg te denken in de laat-
ste schoolvakantieweek bij SCW. Al 
jaren verzorgd de club de jeugdda-
gen geheel gratis voor alle kinde-
ren tot en met 12 jaar. Niet alleen 
voor de eigen leden, maar ook voor 
niet-leden. Elke dag is er een wisse-
lend aanbod van diverse activiteiten. 
De kinderen worden ingedeeld in 
teams van circa 6 kinderen op basis 
van leeftijd. De teams krijgen voor 
deze drie dagen een vaste leider die 
de kinderen gedurende deze da-
gen begeleid. De eerste dag stond 
in het teken van voetbal en water-
spelen. Onder leiding van jeugd-
trainer Jeroen Roest werd een trai-
ning afgewerkt waarin diverse on-
derdelen zaten en op de het ande-
re veld vonden diverse voetbalspel-
len plaats, zoals voetvolley, een drib-
belpacours en voetbaldarten. Na de 
dagelijkse geheel gratis verzorgde 
lunch stonden in de middag alle wa-
terspelen klaar. Het was erg warm, 
dus dit was een heerlijke verkoe-
lende afsluiter van de dag. Op een 
aantal grote opblaasbare toestellen 
kon er gegleden worden op een glij-
baan en een stormbaan. Ook kon-

den er buikschuivers gemaakt wor-
den op een 10 meter lange baan. 
Moe, maar voldaan werden de kin-
deren opgehaald door hun ouders 
om de volgende dag weer fris met 
de nieuwe activiteiten aan de gang 
te gaan. Deze tweede dag stond in 
het teken van kennis maken met an-
der sporten. Zo konden de kinderen 
kennismaken met de schaatssport 
onder leiding van IJsclub de Blauwe 
Beugel, met een droge schaatstrai-
ning, fietsen en skeeleren. Bij de bu-
ren, T.V. Rijsenhout, werd er op vijf 
tennisbanen kennisgemaakt met de 
tennissport en op het kunstgrasveld 
van SCW werd er op 3 velden ge-
hockeyd. 
Onder leiding van Sportservice 
Haarlemmermeer werd er een uit-
dagend atletiekparcours afgewerkt 
met een estafetterun, hardlopen en 
verspringen. Ook op donderdag was 
de temperatuur 30 graden, dus de 
waterspellen waren weer een fij-
ne afsluiting van de dag. De laat-
ste dag werd er een 5 tegen 5 toer-
nooi afgewerkt en vonden de fina-
le onderdelen van het penaltyschie-
ten plaats. Na de prijsuitreiking na-
men de winnaars hun bokaal in ont-
vangst en kregen alle kinderen een 
medaille. Speciale dank van de or-
ganisatie gaat uit naar de vele vrij-
willigers en sponsors die dit unieke 
evenement in dit kleine dorp moge-
lijk maken!

Cultuurpunt Aalsmeer en de Binding

Filmproject voor tieners
Aalsmeer - Cultuurpunt Aalsmeer 
en De Binding organiseren samen 
een nieuwe activiteit: het Filmpro-
ject. Tijdens dit project kunnen tie-
ners in de leeftijd van 10 tot 15 jaar 
in acht weken hun eigen film ma-
ken. Onder begeleiding van ver-
schillende professionals ervaren de 
tieners wat er allemaal komt kij-
ken bij het maken van een film. Een 
script schrijven, acteerlessen volgen 
en daarna de film opnemen met een 
echte cameraman. Tijdens dit pro-
ject leren de tieners ook diverse so-
ciale skills, zoals opkomen voor je 
ideeën, uit je comfortzone komen 
en presentatietechniek. Tot slot pre-
senteren ze tijdens een heuse pre-
mière hun film aan familie en vrien-
den en vertellen ze wat ze geduren-
de het project hebben geleerd.
Het filmproject start op woens-
dag 21 september en is van 13.30 
tot 15.00 uur bij de locatie van het 
tienerwerk van de Binding in Ku-

delstaart aan de Graaf Willemlaan 3 
en eindigt op 23 november met een 
première avond. Tijdens de herfst-
vakantie zijn er geen bijeenkomsten. 
Deelname aan dit project is gra-
tis en inschrijven kan tot vrijdag 
16 september. Voor informatie en 
aanmelding kan contact opgeno-
men worden met Lennard Gols via 
lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl. Er is 
plek voor maximaal twaalf kinderen. Natuurspeurtocht voor 

hele gezin vanuit Fort 
Aalsmeerderbrug - Een leuke na-
tuurspeurtocht voor het hele gezin. 
Op zoek naar bijzondere planten en 
dieren in de natuur van en rondom 
het Fort bij Aalsmeer. Ecoloog en 
Forten-expert Norbert Damen ver-
zorgt vanuit de Fortboerderij Dijk-
zicht op het Fort bij Aalsmeer op za-
terdag 10 en zondag 11 september 
van 11.30 tot 15.30 uur een span-

nende speurtocht naar de verbor-
gen schatten in de natuur. Je ver-
trekt met een aantal opdrachten en 
je krijgt hulpmiddelen mee. Onder-
weg verzamel je bijzondere grassen 
en bloemen, mag je op je rug liggen 
om te luisteren naar de vogels, ver-
zamel je watermonsters, en nog veel 
meer. Een speurtocht voor het he-
le gezin! 

Kindervoorstellingen op 
Broersepark festival
Amstelveen - Op zondag 4 sep-
tember om 11.00 uur speelt Mai-
ke Boezeman van Theater Solbris 
haar voorstelling ‘Mama Schaap’ in 
het Broersepark Amstelveen. Vanaf 
2 jaar. Mama Schaap is verdrietig, 
want ze kan Edje, haar kindje, ner-
gens vinden. En ze heeft overal ge-
zocht. Wie kan haar helpen? Mie-
pie Muis is klein, dus die kan over-
al tussen om te zoeken. Paasvogel 
kijkt vanuit de lucht en juffrouw Gi-
raf steekt haar nek uit. Dan moet 
het toch lukken. Mama Schaap, een 
vrolijke, muzikale poppenvoorstel-
ling voor buiten op het gras. 
En op zondag 4 september speelt 
Arno Huibers om 13.30 uur een kor-

te voorproef en om 15.00 uur de he-
le voorstelling van ‘De Reizende 
Clownswagen’. Arno Huibers trekt 
door heel Europa met zijn Reizende 
Clownswagen. Hij is clown, mime-
speler, speler met maskers en ac-
teur. Met behulp van muziek en zijn 
‘Stoffige pisteknecht’ Rob Welsing 
weet hij de jong en oud door mid-
del van diverse theaterdisciplines en 
interactie te betrekken in zijn voor-
stelling. 
De toegang tot beide voorstellin-
gen is gratis! Locatie: Jeu de Boule-
baan De Bulderbaan in het Broerse-
park, Amstelveen. Kijk voor meer in-
formatie: www.amstelveenspoppen-
theater.nl

Op 21 september in Studio’s Aalsmeer

Symposium ‘Sport en 
Cultuur smelten samen’
Aalsmeer - Het Jeugdsport- en het 
Jeugdcultuurfonds Aalsmeer be-
staan dit jaar respectievelijk 10 en 5 
jaar. Ter gelegenheid van deze jubi-
lea organiseren beide fondsen op 21 
september in Studio’s Aalsmeer een 
symposium met als thema ‘Sport en 
Cultuur smelten samen’. Er is bin-
nen de samenleving nog veel ver-
borgen armoede. Er zijn nog steeds 
veel kinderen in gezinnen waarvan 
de ouders financieel niet in staat zijn 
om hun kinderen te laten sporten of 
kunst en cultuur te laten bedrijven. 
Om hier een positieve bijdrage aan 
te leveren werken het Jeugdsport- 
en het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer 
zeer nauw samen en willen geza-
menlijk deze kinderen helpen om 
hen niet ‘buiten spel’ te laten staan. 
Bestuurders van sportverenigingen, 
teamleiders, trainers, leerkrachten, 
huisartsen, fysiotherapeuten, wel-
zijnswerkers, wijkagenten en geïn-
teresseerden, die zich bezig houden 
met de ontwikkeling van de jeugd in 
de leeftijd van 4 tot 18 jaar, worden 
uitgenodigd naar dit symposium te 
komen.
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven zal in de rij van sprekers het 
symposium openen met het onder-
werp Minimabeleid van de gemeen-
te Aalsmeer. Johan Wakkie, voor-
malig voorzitter van het Landelijk 
Jeugdsportfonds en thans voorzitter 
van de Nationale Stuurgroep Cul-
tuur en Sport, zal het thema ‘Sport 
en Cultuur smelten samen’ nader 

belichten. Marco da Souza zal ver-
volgens het onderwerp ‘Impact van 
cultuur op de sociale ontwikkeling 
van het kind’ belichten. Da Sou-
za is de initiator van het Leerorkest, 
waarbij alle kinderen gelijk kansen 
krijgen. Het laatste onderwerp wat 
in de schijnwerpers komt te staan is 
eveneens van eminent belang bij de 
opvoeding en het opgroeien van het 
kind ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. 
De gemeente Aalsmeer heeft van de 
preventie van overgewicht bij jon-
geren in het gezondheidsbeleid een 
speerpunt gemaakt. Mariëlle Splin-
ter, JOGG-regisseur bij de gemeen-
te Aalsmeer, zal dit onderwerp be-
lichten. Als onderbreking van de 
gespreksonderwerpen zal SV Om-
nia 2000 enkele wervelende optre-
dens verzorgen. Na afloop van het 
symposium is er gelegenheid om in 
de pianobar, onder het genot van 
een drankje, na te praten over de 
verschillende onderwerpen die de-
ze avond aan de orde zijn geweest. 
De besturen van het Jeugdsport- 
en het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer 
ontvangen u graag op woensdag 21 
september in de Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade 15. 
Als u voornemens bent om dit inte-
ressante symposium bij te wonen, 
meldt u zich dan aan door een mail te 
sturen naar aalsmeer@jeugdsport-
fonds.nl of naar aalsmeer@jeugd-
cultuurfonds.nl. Inloop vanaf 19.30 
uur, aanvang van het symposium 
om 20.00 uur.

Adres: Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug. Altijd al willen 
weten wat zich achter die muren 
bevindt? Fort bij Kudelstaart opent 
zijn deuren op 11 september. De 
gidsen leiden je rond en kunnen 

je alles vertellen over het fort en 
de Stelling van Amsterdam. Kinde-
ren kunnen kleuren er zijn clowns 
en laat je schminken als soldaat 
of cowboy bijvoorbeeld. Open van 
11.00 tot 16.00 uur.





Aalsmeer - Tessa Jannink heeft op 
26 en 27 augustus deelgenomen 
aan het Nederlands Kampioenschap 
samengesteld mennen in Maasdijk. 
Bij een samengestelde menwed-
strijd worden drie onderdelen ge-
reden: de dressuur, de vaardigheid 
en de marathon. Dit was het eer-
ste wedstrijdseizoen dat Tessa met 
haar paard Coen start in de samen-
gestelde wedstrijdsport, maar van-
wege de goede resultaten moch-
ten ze op het NK aan de start ver-
schijnen. Dominique Harms zorg-
de tijdens de wedstrijd dat de wa-
gen overeind bleef. Om de lange af-
standen te trainen rijd Tessa regel-
matig een rondje door de omgeving 
van Kudelstaart en Aalsmeer. “We 
zijn nog niet goed genoeg om in 
de top drie mee te rijden, maar het 
was al een eer dat we hier mochten 
starten. Het komende jaar gaan we 
doortrainen om te kijken of we Coen 
nog fitter krijgen. Ook moeten we 

nog veel oefenen met de waterbak, 
want dit vind Coen erg spannend”, 
vertelt Tessa. Uiteindelijk zijn Tessa, 
Dominique en Coen op een 7e plek 
geëindigd, een mooie prestatie!
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Derde op EK 2016 pony’s dressuur met team

Zoë Kuintjes weet wat zij wil
Aalsmeer - Derde worden met 
het team tijdens de EK 2016 po-
ny’s dressuur in Denemarken. Dat 
is een ervaring die je niet licht ver-
geet en prachtig om mee te maken. 
De 16 jarige Zoë Kuintjes - wonend 
op een prachtige verborgen plek - 
in Aalsmeer moet er ook nog even 
van bijkomen. 
Maar wat sluit zij een prachtige 
wedstrijdperiode af. Gezien haar 
leeftijd en lengte is dit haar laatste 
pony jaar, maar zij wil en gaat ver-
der, dus dat paard komt er wel. 
Al vanaf haar zesde is Zoë tussen de 
pony’s te vinden. Zij begon bij Fun-
ny Horse waar zij menig clubkampi-
oenschap won. Eerst ging het haar 
om gewoon lekker rijden maar als 
je zo leergierig bent als Zoë, dan 
wil je toch meer. “Toen ik regelma-
tig in de prijzen viel dacht ik: en nu 
wil ik verder, ik wil meer leren.” Dat 
meer willen en leren lukte, want Zoë 
werd geselecteerd voor de kader-
trainingen. Acht keer per jaar ver-
trokken moeder en dochter naar 
het Noord Brabantse Hooge Mierde 
naar de Academy waar Tineke Bar-
tels (samen met Anki van Gruns-
ven deel uitmakend van het Olym-
pisch dressuur team en coach van 
het EK pony team) haar pupillen de 
fijne kneepjes van de dressuur bij 
brengt. “Ik heb heel veel van Tineke 
geleerd.” Vorig jaar mocht Zoë voor 
het eerst mee naar het EK dat werd 
gehouden in Zweden. Zij viel toen 
net met haar team buiten de prij-
zen. Dit jaar in Denemarken moest 

het team het opnemen tegen vijf-
tien andere teams en wist het brons 
op te eisen. Ook individueel kan Zoë 
tevreden zijn. Zij behaalde van de 
62 deelnemende combinaties een 
knappe zevende plaats. Zij beleef-
de een heerlijke tijd. “Wij zaten op 
een mooie accommodatie en de on-
derlinge verstandhouding en sfeer 
was heel goed, natuurlijk werkte het 
mee dat wij derde werden en bij de 
beste achttien combinaties hoor-
den, waardoor wij allemaal moch-
ten meedoen aan de kür op muziek.” 
Zoë koos voor een mooi klassiek 
stuk dat goed past bij haar Pony Sco 
(Duitse rijpony). Componist Char-
les Monterie maakte het arrange-
ment. “Ik bedenk eerst zelf de proef 
die ik wil rijden. De proef wordt op 
film gezet en dan gaan wij met de 
film naar Charles die de muziek zo 
bewerkt en aanpast dat de noten 
precies passen bij de verschillende 
tempi van de pony.” Zij kreeg veel 
complimenten voor haar kür.

‘Geen sprake van eigen pony’ 
Wanneer je als jongere topsport wilt 
gaan bedrijven dan is hulp van ou-
ders onontbeerlijk. Bij Zoë is het 
moeder Ivonne. Zij reed ooit ook zelf 
dressuur, inmiddels is zij de groome 
en steun en toeverlaat van haar 
dochter. Toen het echter duidelijk 
werd dat Zoë ambities had om ver-
der te willen komen in de dressuur-
wereld werd haar verstaan gegeven 
dat er geen sprake was van een ei-
gen pony. Veel te veel werk! Maar 

gelukkig voor de amazone keer-
de het tij en wist zij haar moeder op 
andere gedachten te brengen. Zoë 
bewees dat het haar ernst was. In-
middels is zij drie pony’s en twee 
EK’s verder. Leeft zij voor haar sport 
en wordt daarin door haar moeder 
door dik en dun gesteund. Dagelijks 
brengt zij haar dochter naar Hei-
loo waar de pony wordt getraind en 
gereden, ook bij de wedstrijden is 
moeder Ivonne altijd aanwezig. 
Dat Zoë zou kiezen voor dressuur 
werd al snel duidelijk. “Ik zie in de 
dressuur zoveel uitdaging, je kunt 
jezelf altijd weer verbeteren. Iedere 
proef wordt gefilmd, dan kan ik la-
ter terug kijken wat ik een volgen-
de keer anders moet doen. Het gaat 
om het steeds meer verfijnen van de 
hulpen. Een jurylid zal niet snel een 
tien geven, maar je moet er als ama-
zone wel naar blijven streven.” Tot 
nu toe was de sport goed te combi-
neren met haar school; de Westplas 
Mavo. “Als ik mijn opdrachten maar 
af had en goede cijfers haalde vond 
de school het goed dat ik niet al-
tijd de lessen kon volgen.” Inmiddels 
heeft zij haar diploma op zak. Voor 
vriendinnen is de tijd beperkt, maar 
zij probeert het toch zo te plooien 
dat zij elkaar niet helemaal uit het 
oog verliezen. Vanaf deze week is 
Zoë een van de leerlingen van de 
Johan Cruijff Academie. Een oplei-
ding speciaal bedoeld voor spor-
ters die sport en onderwijs combi-
neren. “Ja dan zit ik in een klas met 
allemaal sportfanaten, die begrijpen 

dat je als je verder wilt komen min-
der tijd hebt voor sociale gebeurte-
nissen. Dat lijkt mij wel fijn.” Moeder 
Ivonne voegt er aan toe: “Het is al-
lemaal de moeite waard. Ik vind het 
heel bijzonder om te zien hoe groot 
de ambitie is en het doorzettings-
vermogen, dat kan niet zonder pas-
sie.” Dat Zoë financieel gesteund 
wordt door een aantal Aalsmeer-
se ondernemers maakt het wonen 
in Aalsmeer heel plezierig. “Het is 
fijn dat er mensen met je meele-
ven”, lacht Zoë verlegen. “De paar-
den-ponysport wordt gezien als een 
individuele sport, maar als ruiter/
amazone vorm je altijd een eenheid 
met je paard of pony. Samen win of 
verlies je. Als je moe terug komt van 
een concours dan staat de viervoe-
ter altijd op de eerste plaats. Pas 
daarna kom je zelf aan de beurt”, 
verwoord haar trotse moeder.
Janna van Zon 

Voor jeugd en senioren
Badmintonseizoen Flower 
Shuttle weer van start
Aalsmeer - Goede voornemens 
hoef je echt niet alleen in decem-
ber te maken. Ook na de vakantie 
is het een goed moment voor goe-
de voornemens. Voor meer bewe-
gen, aan conditie werken en lekker 
sportief bezig gaan. Badminton club 
Flower Shuttle is een recreatieve 
badmintonvereniging. Recreatief wil 
ook zeggen ‘vrijheid blijheid’, maar 
kennis van het spel, tactiek kunnen 
het spelplezier aanzienlijk verhogen. 
Iedereen kan vrijblijvend mee trai-
nen en daarna stapt men over op 
het vrijspelen tussen de leden on-
derling. Het seizoen start maan-
dag 5 september. De jeugd speelt 
van 19.00 tot en met 20.15 uur. Kom 

gewoon met je ouders naar sport-
hal De Bloemhof aan de Hornweg 
en kom vrijblijvend drie keer mee-
spelen. Sportschoenen en sportkle-
ding zelf verzorgen. Een racket en 
shuttles heeft Flower Shuttle voor 
je. Voor senioren is er de mogelijk-
heid om op maandag en woensdag 
te spelen. Speeltijd ligt tussen 20.00 
en 22.00 uur. Op de maandagavond 
is er tussen 20.00 en 21.00 uur een 
vrijblijvend trainingsuur voor de re-
creanten. 
Flower Shuttle heeft ook tienritten-
kaarten. Wie belangstelling heeft 
kan een kijkje nemen op www.flo-
wershuttle.nl of mailen naar leden@
flowershuttle.nl

Atletiek junioren
Eerste plaats Wessel Heil 
bij Nationale C-Spelen
Aalsmeer - Een week na de Olym-
pische Spelen was het de beurt aan 
de atleten van de toekomst voor de 
14/15- jarige junioren tijdens de 49e 
Nationale C-Spelen in Amsterdam. 
De spits werd op zaterdag afge-
beten door Lotte Jansen. Lotte be-
gon afgelopen jaar met atletiek en 
heeft zich in haar eerste jaar direct 
gekwalificeerd op de 800 meter. Zij 
liep een uitstekende wedstrijd en 
haar tijd van 2:38,86 minuten lever-
de een vierde plaats in haar serie op. 
Wessel Heil is bezig met zijn eerste 
baanseizoen en liep een goed uitge-
kiende race waarbij hij liet zien dat 
hij zich dit jaar goed heeft ontwik-
keld. Na een spannende eindsprint 
legde hij beslag op de eerste plaats 
in zijn serie. Wessel verbeterde zijn 
persoonlijk record op de 1500 me-
ter met maar liefst 7 seconden tot 
4:40,59 minuten. Op dag twee was 
het allereerst de beurt aan Mi-
lan Biesheuvel, die net zoals Wes-
sel een dag eerder een goede tac-
tische race liep. Ondanks de harde 
wind resulteerde dit in een persoon-
lijk record van 2:18,18 minuten op 
de 800 meter. Tot slot mocht Nien-
ke van Dok aan de start verschij-
nen voor haar 1500 meter. Nien-
ke stond als 11e geplaatst, wat een 
startplek opleverde in de snelste se-
rie. Vanaf het begin lag het tempo 
hoog, waarbij Nienke tot 1000 me-
ter de kop van de wedstrijd nog in 
haar vizier had. De doorkomst op de 
1000 meter was 2 seconden sneller 

dan haar persoonlijke record op de-
ze afstand. Helaas sloeg hier de ver-
zuring toe en was het hard werken 
tot de aan de finish. Toch mag Nien-
ke met haar negende plaats terug-
kijken op een uitstekende wedstrijd 
en tijd van 5:01,12 minuten. 

Pr in Gouda
Voorafgaand aan de C-spelen liep 
B-juniore Inger van Dok op vrij-
dagavond in Gouda een nieuw per-
soonlijk record op de 400 meter van 
65,47 seconden. Een verbetering 
met 1,2 seconden van haar oude 
persoonlijke record.

Wessel Heil, startnummer 67, in actie. 
Foto: Erik Witpeerd.

FCA 2 tegen RKDES 2. Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 3 september:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Zuidvogels 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Swift 3 11.45 u
F.C.A. 3 – U.N.O. 2 14.30 u
RKAVIC 4 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 5 – V.V.C. 3 14.30 u
F.C.A. 6 – Loosdrecht 6 14.30 u
Olympia H. 5 - F.C.A. 7 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V2 – Castricum V1 12.00 u 

R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – CSW V2 13.00 u
S.C.W.

Kon.H.F.C. 1 - S.C.W. 1 14.00 u
Swift 4 - S.C.W. 2 12.20 u
V.V.C. 6 - S.C.W. 3 15.00 u
S.C.W. 4 – U.N.O. 3 14.30 u

Zondag 4 september:
F.C. AALSMEER 
S.J.Z. 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Roda’23 4 - F.C.A. 2 14.30 u

R.K.D.E.S.
Delfia 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u
D.S.O.V. 2 - R.K.D.E.S 2 10.30 u
R.K.D.E.S 3 – Roda’23 7 12.00 u
Roda’23 5 - R.K.D.E.S. 4 14.30 u
R.K.D.E.S. 5 – Hillegom 5 12.00 u

Start vanavond om 18.30 uur
Kennis maken met triatlon 
in Oosterbad zwemloop
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 1 
september, is de twaalfde editie van 
de Oosterbad zwemloop. Om 19.00 
uur gaat deze van start in het na-
tuurbad aan de Mr. Jac. Takkade. 
Het evenement wordt al vele jaren 
door Oceanus Triathlon Team sa-
men met het Oosterbad georgani-
seerd. Dit jaar voor het eerst op een 
donderdag avond, op deze manier 
kunnen er meer kinderen en vol-
wassenen mee doen aan deze laag-
drempelige wedstrijd. Voor de at-
leten van Oceanus telt deze wed-
strijd mee voor de clubkampioen-
schappen waarin ze allemaal eer-
ste willen worden! Voor de afstand 
hoef je het niet te laten jeugd tot 12 
jaar zwemt 200 meter en loopt 2 ki-
lometer over de Takkade, de oude-
ren zwemmen 400 meter en lopen 
4 kilometer! Kennis maken met de-
zee mooie sport? Kom donderdag 
om 18.30 uur naar het Oosterbad en 
doe mee!
 
Fantastisch sportweekend 
Afgelopen weekend was het NK tri-
athon in Veenendaal. Rachella Van 
Zanen en Justin Heijsteeg zijn als 
18e en 16e gefinishd in de cate-
gorie jeugd in Veenendaal. In een 
groot en sterk deelnemers veld op 
de afstanden 250 meter zwemmen, 
10 kilometer fietsen en 2,5 kilome-

ter lopen kwam de Oceanus Tria-
thlon Team Aalsmeer jeugd binnen 
in de tijd van respectievelijk 41.45 
en 37.50. Voor de jeugdleden was 
dit een prestatie van formaat en 
een mooie ervaring Rijker. Ook Da-
vy Heijsteeg werd in een, volgens de 
coach, ‘knetterharde’ wedstrijd ver-
diend zesde bij de junioren. De af-
stand 500 meter zwemmen, 20 kilo-
meter fietsen en 5 kilometer lopen 
legde hij af in slechts 56 minuten en 
34 seconden! Davy had de laatste 
maanden keihard getraind om in de 
top 10 te komen op dit goed bezet-
ten NK. Ook het eredivisie team van 
Oceanus deed mee in Veenendaal. 
De mannen, Davy Heysteeg, Luuk 
Jaap Söntjens, Martin en Raymond 
Pet, moeten alle zeilen bijzetten in 
het steeds sterker wordende deel-
nemers veld, kleine blessures teis-
teren het team. Maar de spirit zit er 
nog steeds in en de mannen heb-
ben gestreden als paarse leeuwen 
wat resulteerde in een 14de plaats!
In Bodegraven kwamen Floortje 
Krijtenberg en Liv van der Kraan aan 
de start voor hun mini triathlon van 
250 meter zwemmen, 10 kilometer 
fietsen en 2,5 kilometer lopen. De 
dames hebben elkaar goed opge-
jaagd wat resulteerde in de eerste 
plaats voor Liv en een tweede plaats 
voor Floortje!

Nils Eekhoff naar EK wielrennen
Jordy Buskermolen vierde 
in finalerit clubcompetitie
Kudelstaart - Eliterenner Jordy 
Buskermolen uit Kudelstaart heeft 
afgelopen zondag een knappe vier-
de plaats behaald in een criterium 
waarmee de nationale clubcompe-
titie 2016 werd afgesloten. De race 
ging over 80 kilometer en werd ge-
houden in het Groningse Usquert. 
Buskermolen maakte deel uit van 
een zeven renners sterke kopgroep. 
In de slotfase reden daar drie ren-
ners uit weg. 
Nick Kweldam uit Aalten kwam als 
winnaar over de streep. Een dag 
eerder werd in Usquert een ‘klas-
sieker’ over 144 kilometer verreden. 
Daarin eindigde Buskermolen in het 
peloton op plek 104. Zijn team Swa-
bo, waarvoor de beste renners van 
de verenigingen Swift, Avanti en De 
Bollenstreek uitkomen, klasseerde 
zich in de eindstand van de club-
comptitie als tiende. 
Een week eerder behoorde Bus-
kermolen in de Ronde van Pijnac-
ker ook bij de prijsrijders; hij werd 
toen 19de. De Aalsmeerse belofte-
renner Damian Koorevaar arriveer-
de in dezelfde koers als 37ste. Ju-
nior Nils Eekhoff (Rijsenhout) werd 
34ste in de Valkenburg Klim Classic.
Wielervereniging De Amstel start-
te vorige week donderdagavond op 
haar clubparcours aan de Startbaan 
in Amstelveen met de najaarscom-
petitie. 

In de categorie jeugd ging de ze-
ge naar Tristan Geleijn (Rijsenhout). 
Benjamin Wessels (Aalsmeer) werd 
vijfde. Bij de senioren finishte nieu-
weling Owen Geleijn als zesde na-
dat hij lange tijd in het spoor wist 
te blijven van de sterke eliterenners 
Beckeringh en Kers.
Naar EK
Nils Eekhoff uit Rijsenhout is door 
bondscoach Piet Kuijs opgenomen 
in de Nederlandse juniorenploeg, 
die over twee weken gaat deelne-
men aan het Europees Kampioen-
schap. De titelrace wordt gehouden 
in Plumelec-Morihan, een plaats 
Bretagne. De renners wacht er een 
heuvelachtig parcours met finish op 

de Côte de Cadoual, een klimme-
tje van 1,8 kilometer met een ge-
middeld stijgingspercentage van 7,8 
procent. Eekhoff vertegenwoordigt 
Oranje op woensdag 14 september 
met Jarno Mobach in de tijdrit en 
start twee dagen later met Mobach, 
Dennis van der Host, Mitch Groot, 
Ide Schelling en Lars van der Berg 
in de wegwedstrijd. Vorig jaar fiets-
te Eekhoff ook op het EK, toen in 
Estand. Hij werd er zowel in de tijdrit 
als de wegwedstrijd 33ste.

Ronde van Uithoorn
Komende zondag staat de wieler-
ronde van Uithoorn op het pro-
gramma. De nieuwelingen gaan 
om 12.00 uur van start voor een rit 
over 40 kilometer, om 13.30 uur ge-
volgd door de amateurs en renners 
van de sportklasse, die 50 kilome-
ter moeten afleggen. In deze cate-
gorie komen bekende namen uit 
de regio aan de start, onder wie de 
in Aalsmeer opgegroeide voorma-
lig topamateur Peter Rinkel, Harrie 
van Piere junior, Henk de Jong en 
Marcel Jacobs. De junioren, waarbij 
Aalsmeerder Leon Buijs, beginnen 
om 15.00 uur, ook aan een rit van 
50 kilometer. Het parcours is van 
het Thamerdal teruggekeerd naar 
de Dorpsstraat, direct gelegen aan 
de Amstel. De toegang is gratis.

Jordy Buskermolen, knap vierde ge-
worden!

Tessa en Dominique 7e op 
NK samengesteld mennen

Molenvlietloop met 
1 km-loop voor kinderen
Aalsmeer - Op dinsdag 6 septem-
ber organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer in samenwerking met 
Fit4run en JOGG de jaarlijkse Mo-
lenvlietloop. Er kan gekozen wor-
den uit de afstanden 1, 5 of 10 ki-
lometer. Voor de kinderen van 5 tot 
en met 12 jaar wordt om 19.00 uur 
op de atletiekbaan een 1 kilometer 
loop gehouden. Zij lopen twee en 
een half rondje op de baan en na 
afloop ontvangen zij een medaille. 
Verder zijn er bij de 1 kilometer be-
kers te verdienen voor de nummers 
één, twee en drie. De afstanden 5 
en 10 kilometer starten om 19.30 
uur. Hier gaat het parcours langs 
de Sportlaan, Baanvak, Bielzenpad, 
Aalsmeerderweg, Middenweg, Mo-

lenvlietweg en Seringenpark. Bij de 
10 kilometer wordt dit rondje twee 
keer gelopen. De start en finish van 
alle afstanden is op de Atletiekbaan 
aan de Sportlaan 43. Douche, kleed-
gelegenheid en EHBO zijn aanwe-
zig. Na afloop ontvangt iedere deel-
nemer een leuke attentie. Bij de 5 
en 10 kilometer zijn er bekers voor 
de nummers één en zijn er cadeau-
bonnen te verdienen. Doe mee en 
schrijf snel in via www.molenvliet-
loop.nl. Voorinschrijven kan tot en 
met zaterdag 3 september. Na-in-
schrijven kan natuurlijk ook. Dit kan 
in de kantine van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer, en is mogelijk tot 20 
minuten voor aanvang van een af-
stand.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Opening nieuw 
clubhuis DVH

Amstelveen - DVH Honkbal & Soft-
bal heeft een nieuw clubhuis en wet-
houder Bot zal zaterdag 3 september 
om 13.30 uur de officiële opening 
verrichten. Daarna volgt een demo-
wedstrijd van de jongste leden, de 
Beeballers. Er is deze middag vol-
op mogelijkheid om eens kennis te 
maken met de sport en de club DVH 
honk- en softbal. Wat denk je van le-
ren vangen, gooien en slaan of we-
ten hoe hard je kan gooien of hoe 
snel je kan honklopen? Bij heel mooi 
weer wordt misschien ook nog een 
slidingtraining georganiseerd. Neem 
vooral schone kleding mee! Het 
clubhuis van DHV honkbal en soft-
hal is te vinden aan Wimbledonpark 
2 in Amstelveen. Meer informatie op: 
www.dvh-amstelveen.nl.

Vrij bridgen bij 
KLM bridgeclub

Amstelveen - Wel met enige (on)
regelmaat bridgen, maar geen lid 
van een club willen worden? Dat 
kan vanaf 6 september tot en met 
eind mei bij de dinsdagmiddagaf-
deling van de KLM Bridgeclub. Het 
clubhuis van de DVH honk- en soft-
bal aan Wimbledonpark 2 wordt 
tijdens het bridgeseizoen omge-
bouwd tot een kleinschalige bridge-
accommodatie op de begane grond. 
In de sfeervolle zaal is ruimte voor 
circa 40 bridgers. Op de maandag 
vóór de speelmiddag belt of mailt 
u met Marline Linschooten (020-
3378956 of wlinschooten@kpnmail.
nl van de technische commissie. Zij 
maakt de indeling en van haar hoort 
u of er plaats is. De entreeprijs is 
2,50 euro per persoon per keer. In 
verband met NBB-bepalingen mag 
maximaal 12 keer per seizoen ge-
speeld worden. De score wordt in 
een apart competitieschema bijge-
houden. Uw deelname verplicht tot 
niets. Het gaat er alleen om een ont-
spannen, aangename bridgemiddag 
te bieden. 

Geertje wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis  van 13.30 tot 16.30 uur. Lief-
hebbers die ook willen kaarten, jo-
keren of klaverjassen zijn welkom. 
Op donderdag 25 augustus is het 
klaverjassen gewonnen door Geer-
tje Koopstra met 5294 punten, ge-
volgd door Wim Buskermolen Pzn 
met 5094 punten en op drie is Huub 
Bouwmeester geëindigd met 5055 
punten. Bij het jokeren was Hen-
ny de Wit de beste met 157 pun-
ten. Gerard de Wit werd tweede met 
277 punten en Bets Teunen met 342 
punten derde. Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-
340776.

Sjoelcompetitie in 
‘t Dorpshuis

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 1 
september, start de sjoelcompetitie 
in het Dorpshuis. Om de week (15, 
29 september, etc.) staan vervol-
gens vanaf 20.00 uur de sjoelbak-
ken van Sjoelclub Aalsmeer klaar. 
Nieuwe spelers zijn welkom. Inlich-
tingen Mirjam van den Berg, tel. 
0297-347439. Zie ook www.sjoel-
club-aalsmeer.nl 

Start kaartclub 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Het nieuwe seizoen van 
kaartclub Ons Genoegen gaat dins-
dag 6 september van start in een 
nieuwe locatie. De leden en kaart-
liefhebbers zijn welkom in De Me-
ander in de Clematisstraat 20, naast 
verzorgingstehuis Kloosterhof. De 
zaal gaat open om 19.00 uur voor 
inschrijving, koffie en thee. De kaar-
ten worden verdeeld vanaf 19.30 
uur. De toegangsprijs is ongewij-
zigd, 3 euro per persoon inclusief 
koffie of thee. De eerste  speelavond 
is om aan elkaar te wennen en van-
af de volgende avond zullen de pun-
ten meegeteld gaan worden voor 
het overall klassement van zowel 
het klaverjassen als het rummicup-
pen. Er is altijd plaats voor enthou-
siaste nieuwe mede spelers. Neem 
gerust buren, vrienden of bekenden 
mee. Iedereen is van harte welkom. 

Jaarlijkse fietstocht voor goed doel
Rondje Stelling opent met 
spektakel op het fort
Uithoorn - In Uithoorn start op za-
terdag 3 september de jaarlijkse 
fietstocht langs de Stelling van Am-
sterdam met ludieke opening en 
spektakel op het fort aan de Drecht. 
Elk uur worden groepjes deelne-
mers aan het Rondje Stelling weg-
geschoten door een ouderwets ka-
non. Zaterdagmorgen kan iedereen 
die van fietsen houdt nog tot 11.00 
uur inschrijven voor een van de uit-
gezette routes van 45, 85 of 170 kilo-
meter. Op de stempel en routekaart 
staan de forten gemarkeerd waar 
onderweg verzorging aanwezig is. 
Deelnemers aan Het Rondje Stel-
ling worden in het nieuwe Drecht-
fort in Uithoorn ontvangen door 
commandanten van het fort die kof-
fie en koek uitdelen en rondleidin-
gen verzorgen door de 100 jaar ou-
de vesting. Om het lustrum van de 
fietstocht en het 20 jarig jubileum 
van De Stelling van Amsterdam als 
Unesco Werelderfgoed te vieren 
trakteert de organisatie op koek en 
fruit en krijgen alle deelnemers de 
speciaal ontworpen jubileum herin-
nering na afloop. In het feestelijk in-
gerichte Drechtfort is lunch en vol-
op drinken verkrijgbaar. De routes 
lopen door het fraaie Noord-Hol-
landse waterlandschap langs de ve-
le forten van De Stelling van Am-
sterdam, dat twintig jaar geleden 
een plekje kreeg op de Unesco We-

relderfgoedlijst. Rondje Stelling is 
dan ook een perfecte manier om 
eens kennis te maken met dit stukje 
Hollandse historie.

Raisin Hope Foundation
Rondje Stelling staat ook in het te-
ken van mensen met hersenletsel. 
De deelnemers aan de fietstocht rij-
den voor het Goede Doel: de Rai-
sin Hope Foundation, een landelijk 
netwerk voor aangepaste fietsen die 
gratis worden uitgeleend aan men-
sen met opgelopen beperking. Za-
terdagmorgen fietsen twee mensen 
op een duofiets de route tussen het 
fort aan de Drecht naar de twee-
de startlocatie in Spaarnwoude om 
daarmee nog meer geld op te halen 
voor de stichting. Kijk voor meer in-
formatie op www.raisinhope.nl.
De start is, afhankelijk van de af-
stand, tussen 07.00 - 11.00 uur in 
Uithoorn (bij Fort aan de Drecht, In-
schrijven Het inschrijfgeld ligt tus-
sen 7 en 10 euro per persoon, af-
hankelijk van de afstand die gefietst 
wordt. Jeugd tot 16 jaar is vrij van 
inschrijfgeld, maar ook voor men-
sen met beperking is deelname gra-
tis. Van het inschrijfgeld stort de or-
ganiserende Uithoornse Wielerclub 
2 euro per persoon naar het goe-
de doel. Extra donaties zijn van har-
te welkom in de daarvoor bestemde 
bidons op de inschrijftafel.

Wielrennen
Ronde van Uithoorn zondag
Uithoorn - De wielerronde van Uit-
hoorn wordt op zondag 4 septem-
ber georganiseerd door UWTC in 
het centrum van Uithoorn. Het par-
cours loopt over het Marktplein, 
Wilhelminakade, Stationsstraat, Ad-
miraal Tromplaan, Prinses Irenelaan 
en Dorpsstraat. 
De start en finish is op het Markt-
plein. Het parcours wordt van circa 
10.00 tot 17.00 uur voor al het ver-
keer afgesloten. Voor zondag 4 sep-
tember geldt in deze straten een 
parkeerverbod. Om 10.30 uur bijten 
de veteranen 60+ het spits af en zij 
strijden om de Theo Oudshoorn me-
morial. UWTC heeft een heel aan-
tal deelnemers in deze leeftijdsca-
tegorie en Guus Zantingh en John 
Tromp zijn zeker kanshebbers voor 
de winst. Om 12.00 uur starten de 

nieuwelingen, allemaal jongens 
van 15 en 16 jaar. Hier is Stijn Ruij-
ter uit Uithoorn zeker een kansheb-
ber voor de overwinning. Onlangs 
won hij nog de Tour de Junior en 
de pijl van Heerlerheide. Om 13.30 
uur start een groot veld van ama-
teurs/sportklasse. Ook hier zullen 
de UWTC leden Bas de Bruin, Koen 
de Best, Niels Ruijter, Vincent De-
rogee, Harry van Pierre, Niels Ruij-
ter, Bart de Veer en Luuk van Vliet 
zich in de strijd mengen om de po-
diumplaatsen. Maar ook streekge-
noten Henk de Jong, Marcel Jacobs 
en John Oudshoorn zullen zich la-
ten zien. De dag wordt om 15.00 uur 
afgesloten met de junioren, waar 
plaatselijke favorieten Sven Nijhuis, 
Menno van Capel en Leon Buijs aan 
de start staan. 

ZABO zoekt nog  
1 voetbalteam

Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer, op-
gericht in 1976, gaat deze maand 
van start met het 41ste seizoen. De 
eerste speelronde van het seizoen 
2016/2017 staat geprogrammeerd 
voor zaterdag 24 september. De 
voorbereidingen zijn in volle gang 
en er wordt op dit moment nog druk 
gezocht naar een tiende deelnemer. 
De wedstrijden worden altijd ge-
speeld in sporthal de Bloemhof of in 
de Proosdijhal op de zaterdagavond 
tussen 18.30 en 22.15 uur. Geïnte-
resseerde teams kunnen zich aan-
melden via het e-mail adres: info@
zaboaalsmeer.nl

Kaartavonden 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Buurtvereniging Allen 
Weerbaar start weer met het orga-
niseren van kaartavonden op maan-
dag 12 september. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma. 
Er wordt gekaart in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. De avon-
den beginnen om 20.00 uur. De zaal 
gaat vanaf 19.30 uur open voor in-
schrijving, koffie of thee. De inleg is 
1,50 euro per persoon. Er zijn mooie 
kaartprijzen en iedere avond wordt 
een verloting gehouden. Deze win-
termaanden gezellig kaarten? Bij 
Allen Weerbaar zijn liefhebbers wel-
kom op maandagavond om de 14 
dagen. 

Sjoelavonden bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Buurtvereniging Oost-
end start weer met zijn activiteiten. 
De sjoelavonden gaan ook weer be-
ginnen. De eerste avond is donder-
dag 8 september vanaf 20.00 uur. 
Voor de inschrijving verwacht het 
bestuur de sjoelers iets eerder. Er 
wordt altijd op de donderdagavond 
om de week gesjoeld in buurthuis 
Het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. 

Sjoelcompetitie 
in De Reede

Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout 
begint op donderdag 15 septem-
ber weer met de competitie-avon-
den voor het seizoen 2016-2017. 
Liefhebbers, die in competitie ver-
band willen gaan sjoelen, zijn altijd 
welkom. De bakken staan in dorps-
huis de Reede aan de Schouwstraat. 
Aanvang is 19.30 uur.

Fietstocht van 
PCOB-ANBO

Aalsmeer -Het is 6 september weer 
de eerste dinsdag van de maand. 
Jan Westerhof en Jaap van Tol no-
digen alle leden van de PCOB en de 
ANBO uit om deel te nemen aan de 
fietstocht deze dag. De start is, zoals 
gewoonlijk, vanaf het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat om 13.30 uur. 
Er wordt een tocht gereden van 25 
tot 30 kilometer met onderweg een 
koffiestop. Het is de bedoeling dat 
iedereen, ook de mensen die geen 
E-bike hebben, mee kunnen. Ieder-
een is welkom, ook zij die geen lid 
zijn van een ouderenbond. De tocht 
gaat via Amstelveen, Uithoorn, De 
Kwakel en Kudelstaart. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 2 
september is er weer koppelkaar-
ten. Iedereen is van harte welkom in 
buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur voor kof-
fie en thee. Het koppelklaverjassen 
op vrijdag 26 augustus is gewon-
nen door Plony de Langen en Mart-
ha Zeldenthuis met 5176 punten. Op 
twee Joke en Bert Buijs met 5113 
punten en op drie zijn Chris van 
Wijhe en Wim Springintveld geëin-
digd met 5039 punten. De poedel-
prijs was voor Piet Gortzak en Fred 
Maas met 3390 punten.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint vlucht 
vanuit Minderhout
Aalsmeer - Zaterdag 27 augustus 
werd de tweede (van de 5) Natour 
vlucht vervlogen. De duiven zou-
den naar Duffel gaan, maar in ver-
band met de te verwachtte warm-
te werd besloten dichterbij te gaan, 
dus werd het Minderhout in België 
met een gemiddelde afstand van 94 
kilometer. De Nationale Derby der 
Junioren werd vanwege de zeer ho-
ge temperaturen(tot 37 graden in 
Parijs) door de landelijke bond af-
gelast. Het werd voor de duiven die 
naar Minderhout waren toch mooi 
vliegweer, (het werd niet meer zo 
warm) en dat was wel te zien hoe 
snel ze, en vlak achter elkaar, naar 
huis kwamen. De duiven werden 
om 09.30 uur met een NO wind, 
draaiend naar een krachtige ONO 
en zelfs af en toe wat OZO gelost, 
en om 10.41.01 kwam de 10-175 
van Cees van Vliet Kudelstaart bin-
nen stormen. Deze duif maakte een 
snelheid van 1283,554 meter per 
minuut (ruim 77 kilometer per uur). 
John van Duren uit Amstelveen ver-
dedigde zijn koppositie met verve, 
hij werd tweede en Leo v.d. Sluis 
uit Uithoorn werd derde. De volledi-
ge uitslag van de vlucht Minderhout 
met 531 duiven en 13 deelnemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart

2.  J.H. van Duren Amstelveen
3.  L. v.d. Sluis Uithoorn
4.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
5.  Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
6.  Tim Rewijk De Kwakel
7.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
8. W. Wijfje De Kwakel
9.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
10. A.J. van Belzen Kudelstaart
11. A. v.d. Wie Aalsmeer
12. D. Baars Kudelstaart
13. Darek Jachowski Mijdrecht.
Aanstaande week staat Asse Zellik 
(België) en de Nationale vlucht van-
uit Fontenay Sur Eure (Frankrijk) op 
het programma.

Handbal
Geen Supercup voor FIQAS
Aalsmeer - Als verliezend bekerfi-
nalist speelden de mannen van FI-
QAS Aalsmeer afgelopen zondag 
de wedstrijd om de Super Cup te-
gen landskampioen (en bekerwin-
naar) OCI/Lions. De Aalsmeerse 
mannen openden weliswaar de sco-
re (1-0 door Remco van Dam), daar-
na namen de Lions het initiatief in 
de wedstrijd en wisten vrij snel uit te 
lopen naar een 8-2 voorsprong. Ver-
volgens bleef FIQAS Aalsmeer ach-
ter de feiten aan lopen. De mannen 
wisten het verschil onder meer via 
nieuweling Sem Stigter, wel weer 
iets te verkleinen: via 10-6 tot 14-
11, maar dichterbij kwamen ze niet 
in de eerste helft. Want dit was ook 
de ruststand. Er was nog voldoen-
de perspectief. FIQAS Aalsmeer be-
gon sterk aan de tweede  helft en 
wist de achterstand, via twee tref-
fers van Rob Jansen en een prima 
goal van Wai Wong, te verkleinen 
tot nog slechts één punt: 16-17. De 
hoop op een goed eindresultaat was 
echter van korte duur, want binnen 
een paar minuten hadden de Lions 
de marge weer op zes gebracht: 17-
23. Een time out gaf even wat lucht 
(18-23) en in overtal werd het 20-
25. Daarna haalde Lions weer een 
paar keer succesvol uit: 27-20. Deze 
klap kwamen de Aalsmeerse man-
nen niet meer te boven en zo ein-
digde de wedstrijd in een overwin-
ning voor de Lions. Zij namen de 
Super Cup mee naar huis. 
Eindstand: 23-31. Doelpunten: Rob 
Jansen 4, Lars van Wijk, Remco van 
Dam en Sem Stigter 3, Kevin Hooij-
man, Wai Wong en Samir Beng-
hanem 2, Niels de Jong, Tim Bot-
tinga, Quinten Ouderland en Bernie 
Vermeer 1.   

BeNe League weer van start!
Op zaterdag 3 september gaat voor 
de mannen van FIQAS Aalsmeer de 
BeNe League weer van start. De 
eerste tegenstander in deze Bel-
gisch/Nederlandse competitie is 
het Belgische Initia/Hasselt. Er is dit 
seizoen wel het een en ander veran-
derd in de BeNe League. Zo doen er 
geen acht ploegen mee, zoals vorig 
jaar, maar twaalf: zes uit Nederland 
en zes uit België. De Nederland-
se deelnemers zijn, behalve FIQAS 
Aalsmeer: OCI/Lions, Targos/Bevo, 
Kras/Volendam en de nieuwkomers 
JMS/Hurry Up en Koorn./Quintus. 

De Belgen worden vertegenwoor-
digd door Callant Tongeren, Achil-
les Bocholt, Initia/Hasselt, KV Sasja, 
Merksem Handbal en Visé BM. Dat 
levert dus ook meer wedstrijden op: 
22 in plaats van 14. In het program-
ma zijn dan ook een aantal week-
enden met een dubbelprogramma: 
een wedstrijd op zaterdag en een 
op zondag. Ook in de selectie van 
FIQAS Aalsmeer is het nodige ver-
anderd. Zo zijn Frank Lübbert (naar 
heren 3), Nils Dekker (voor zijn werk 
naar het buitenland), Robin Boom-
houwer (dit seizoen spelend voor 
Olse Merksem) en Rodrigo Huttinga 
(naar heren 2) uit de opstelling ver-
dwenen, maar voor hen in de plaats 
is een aantal nieuwe spelers geko-
men: Semmie Stigter (rechterhoek-
speler, afkomstig van Hercules), de 
opbouwers Bernie Vermeer (afkom-
stig van Hellas) en Rob Jansen (af-
komstig van Tachos) en hoekspe-
ler Quinten Ouderland (die eerder 
speelde bij Aristos). 
FIQAS Aalsmeer en Initia Hasselt 
kwamen elkaar vorig seizoen ook al 
twee keer tegen in de BeNe League. 
In de uitwedstrijd wonnen de Bel-
gen met 25-24, later werd de return 
in Aalsmeer door de FIQAS mannen 
gewonnen: 23-22. Er wordt zaterdag 
dan ook meteen een super enerve-
rende partij handbal verwacht, want 
voor beide ploegen is de eerste klap 
in de BeNe League natuurlijk een 
daalder waard.   

Programma heren 
Zaterdag 3 september, 19.15 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Hubo/I.Hasselt
Zaterdag 10 september, 20.00 uur: 
KV Sasja – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 17 september, 19.15 uur: 
FIQAS Aalsmeer – Kras/Volendam
Zaterdag 24 september, 20.00 uur: 
JMS/Hurry Up – FIQAS Aalsmeer

Weer seizoenkaarten!
Mis geen wedstrijd van de topteams 
van FIQAS Aalsmeer en schaf een 
seizoenkaart 2015/2016 aan. Met 
deze kaart kun je alle wedstrijden 
van heren 1 (BeNe League en regu-
liere competitie eredivisie), dames 1 
en heren 2 (Eerste Divisie) bezoe-
ken. Deze ‘eye-of-the-tiger pas’ kost 
70 euro voor volwassenen en 35 eu-
ro voor jeugd tot 16 jaar en 65+. Ze 
zijn te bestellen via penningmees-
ter@hvaalsmeer.nl.  

Johan Ruhe met de beker voor de re-
curveklasse. 

Handboogschieten
Jaarlijkse Gerrit Versteeg 
verschieting bij Target
Aalsmeer - De jaarlijkse Gerrit Ver-
steegverschieting bij handboogver-
eniging Target heeft zondag 28 au-
gustus plaatsgevonden. Deze jaar-
lijkse memorial wordt altijd op de 
laatste zondag van de maand au-
gustus verschoten waarna de leden 
kunnen genieten van een gezamen-
lijke barbecue. De schietomstan-
digheden waren niet ideaal; er was 
sprake van een behoorlijke zijwind 
op het buitenterrein. De schutters 
konden met behulp van de veilig-
heidsvlaggen redelijk bepalen hoe 
zij deze zijwind moesten corrigeren. 
Tijdens de wedstrijd deed zich een 
opmerkelijke gebeurtenis voor bij 
de compoundschutters. Op baan 2 

schoot Brandon Vijzelaar een zoge-
naamde Robin Hood, wat in schut-
terskringen betekent dat je een pijl 
exact achterin de schacht van een 
andere pijl plaatst. Dit kan een pijl 
van jezelf zijn of een pijl van een 
medeschutter. In dit geval was het 
een pijl van een medeschutter maar 
daarom niet minder uitzonderlijk. 
Na 36 pijlen konden de volgende 
schutters zich winnaar noemen in 
hun klasse: Johan Ruhe bij de re-
curveschutters, Brandon Vijzelaar 
bij de compoundklasse en Symcha 
File bij de jeugd.
Interesse in de handboogsport? 
Kijk voor meer informatie op www.
hbvtarget.nl

Brandon met zijn (unieke) Robin 
Hood.

Beneluxcup
Bas de Bruin uit Uithoorn zette za-
terdag 27 augustus een topprestatie 
neer bij de Beneluxcup (mountain-
bike) in Zoetermeer. Bas werd hier 

vierde en was hiermee de tweede 
Nederlander. Komende zondag zit 
Bas weer op de racefiets en zal hij 
aanmoedigingen kunnen gebruiken 
bij de ronde van Uithoorn
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