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GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Elektromonteur
gezocht

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

zaterdag 16 en zondag 17 september 2017
25 locaties - openingstijden: 12-17 uur
kunstrouteaalsmeer.nl

Dit weekend braderie, verlichte boten en vuurwerk!
eveleens.nl

Start feestmaand september

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Aalsmeer - De vakantie is weer bijna voorbij en in Aalsmeer vindt menigeen dit helemaal niet erg. Niet
omdat de school weer wacht of het
werk roept, maar na de zomer start
september en wie september hoort,
weet: Feest in Aalsmeer! Aanstaande zaterdag 2 september barsten de
festiviteiten al los. Het begint met de
jaarlijkse braderie in de straten van
het Centrum. Langs allerlei kramen
met kleding, schoenen, snuisterijen, sieraden en meer kan geslenterd
worden. De kramen worden bemand
door lokale ondernemers en standhouders van buitenaf. Tussen al het
‘koopwerk’ presenteren zich diverse
verenigingen en instellingen, waaronder creatief centrum De Werkschuit en kinderboerderij Boerenvreugd. De braderie is van 10.00 tot
17.00 uur. In de avond gaat de gezelligheid verlicht door met vanaf
20.00 uur de verlichte botenshow en
om 23.00 uur start een spectaculaire vuurwerkshow bij de Watertoren.
Hier biedt de organisatie van Vuur
en Licht op het Water vanaf 20.00
uur een gevarieerd programma met
muziek en optredens.

Eigen technische dienst

Feestweek voor iedereen
Sinds vandaag wordt keihard gewerkt om de feesttent op het Praamplein op te bouwen, want zondag 3

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Miele specialist

Deukje?
Welk deukje?

september gaat deze 23e editie van
start met een tentdienst door de
gezamenlijke kerken van 10.00 tot
12.00 uur. Zaterdag en zondag kan
ook de gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof bezocht worden.
Beide dagen van 12.00 tot 17.00 uur
en voor wie dit weekend geen tijd
heeft, geen probleem. De hekken
staan ook open op 9 en 10 en 16 en
17 september.
Sport, film en muziek
De eerste feestavond in de tent
wordt maandag 4 september ingevuld door SPIE. De sportavond voor
de volgorde van de Pramenrace
wordt gespeeld. Let op: Aanvang
is 19.30 uur. Op dinsdag staat het
Nostalgisch filmfestival op het programma met een middag- en een
avond-voorstelling (uitverkocht). Op
woensdag krijgen de jonge inwoners van Aalsmeer een gratis middag aangeboden met de Sprookjesboom in concert en een optreden
van Mylene en Rosanne. In de avond
barst de muziek los tijdens Vrienden
van Aalsmeer Live. Op donderdag 7
september krijgen gehandicapten
een gezellige dag aangeboden door
de Stichting Dag van je Leven en in
de avond Praamplein Live met onder
andere op het podium André Hazes
jr. en de Marcel Fisser Band. Op vrij-

Fotowedstrijd tuinen en dieren

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

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

Geen krant?

0251-674433

Duivenmelkster Kim met
opa’s mooiste duivin
Aalsmeer - Een super groot
succes kan de fotowedstrijd
tuin en dier van de Nieuwe
Meerbode wel genoemd worden. Wekelijks stroomden de
foto’s binnen en dankzij de vele bijdragen is er nog wel enige
tijd nodig om de drie winnaars
te kiezen. De Nieuwe Meerbode mag voor deze vakantie-fotowedstrijd drie cadeaubonnen
van Het Oosten weggeven. Het
tuincentrum aan de Aalsmeerderweg is hét adres voor tuin
en dier, dus de winnaars zullen vast wel wat van hun gading vinden.
Vooral veel dierenfoto’s zijn
overigens ingestuurd, de tuinen
bleken minder in trek. Ook voor
deze laatste ‘prent’ op de voorpagina een dier, oké een vogel,

met een schattige, heel jeugdige duivenmelkster. Katia Bellanger uit Kudelstaart schrijft:
“Op foto is Kim te zien met één
van opa’s mooiste duivinnen en
haar twee kleintjes. Duiven hebben elke dag veel aandacht en
verzorging nodig waar Kim haar
opa heel graag een handje mee
helpt. Van de hokken schoonmaken en voeren, tot aan het los
laten van de duiven. Kim wordt
de volgende generatie duivenmelkster.”
En met deze lieve foto sluit de
Meerbode de mogelijkheid tot
inzending voor de wedstrijd.
Volgende week (of een week
later, het is feest in Aalsmeer)
volgt de bekendmaking van de
winnaars.

dag trakteert de organisatie senioren op een middag met muziek van
onder andere Ben Cramer en in de
avond gaan de spots aan voor een
grootse After Summer Party met onder andere Broederliefde en Ali B.
Pramenrace en Kunstroute
En dan breekt het volgende weekend aan en is het zaterdag 9 september, dé dag van de Pramenrace.
Om 12.30 uur is de start bij de Pontweg en wacht de deelnemers allerlei opdrachten op en langs het water. De finish is vanaf ongeveer 15.15
uur en de prijsuitreiking is in de
feesttent rond 17.00 uur. Zondag 10
september is het Open Monumentendag en kan een kijkje genomen
worden in kerken en monumenten.
Het weekend van 16 en 17 september belooft eveneens een heel gezellig en druk festijn. De Kunstroute Aalsmeer wordt georganiseerd
door de stichting Kunst en Aalsmeer
en diverse vrijwilligers en kunstenaars zijn al geruime tijd flink aan
de slag om het publiek een scala
aan kunstvormen te laten zien. Her
en der zullen optredens van artiesten en bands zijn. En ook de volgende weekenden in september wachten allerlei evenementen. Ga genieten van deze gezellige nazomer in
Aalsmeer!

Politie zoekt
getuigen
Verkeersruzie
op N201
Regio - Zaterdagmiddag 26
augustus heeft op de N201
in Vinkeveen een automobilist een medeweggebruiker
mishandeld. De mishandeling
vond plaats na een verkeersconflict. Een van de twee bestuurders raakte hierbij dusdanig gewond dat hij zich in
het ziekenhuis moest laten
behandelen. Een 57-jarige automobilist uit Kudelstaart reed
rond 16.00 uur vanuit Uithoorn
over de N201 richting de A2.
Bij de oprit Vinkeveen voegde een automobilist in op de
N201. Dit deed hij met een
zo’n lage snelheid dat de man
uit Kudelstaart hard moest
remmen om een aanrijding te
voorkomen.
De invoegende automobilist reed daarna slingerend
voor de man uit Kudelstaart
en remde af en toe. Even later stonden de automobilisten bij de kruising met de oprit
van de A2 stil bij het verkeerslicht. De man uit Kudelstaart
zei iets tegen de andere automobilist, die hierna uit zijn auto stapte, het portier van de
man uit Kudelstaart opende
en hem meerder malen op het
hoofd sloeg. Toen het slachtoffer een trap terug gaf, ging
de aanvaller er vandoor richting Amsterdam.
De politie is op zoek naar getuigen. Contact opnemen kan
via 0900-8844 of anoniem
0800-7000.

nieuwkoop

Kijk voor actuele agenda's en
INLOOPBIJEENKOMST: KANSENONDERZOEK
commissievergaderingen
op
DRECHTDOORSTEEK OP 8 SEPTEMBER
A.S.

www.uithoorn.nl/bis

In opdracht van de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn
organiseren de samenwerkende bureaus APPM, Movares, Decisio en LINT
op vrijdag 8 september een inloopbijeenkomst over het onderzoek naar
de kansen voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Drecht en de
Westeinderplassen (bekend als de Drechtdoorsteek).
Dit onderzoek is recent gestart en loopt tot begin december 2017.
Graag nodigen wij u hiervoor uit, ook als u een bedrijf heeft en
hier kansen ziet.
De bijeenkomst wordt gehouden op:
Vrijdag 8 september 2017
U kunt binnenlopen tussen 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: Dorpshuis ‘t Podium, Kudelstaartseweg 239,
1433 GH Kudelstaart
Tijdens deze bijeenkomst horen wij graag uw mening en informeren
wij u over de stand van zaken van het kansenonderzoek.
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BEZORGER/STERS

Aalsmeer: Legmeerdijk van VBA tot Ranzijn
(70 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Stroom er tijdelijk af op 6 september

Hardnekkige storing in
verlichting Zijdstraat
Aalsmeer - Op dit moment is er
een grote hardnekkige storing van
Liander in Aalsmeer centrum, waardoor de Zijdstraat ‘s avonds geheel
donker is. Omdat de openbare verlichting op de combikabel zit moet
de stroomspanning eraf. Hierdoor
komen diverse panden, waaronder
het Zorgcentrum Aelsmeer, tijdelijk
zonder stroom te zitten.
Liander en het Zorgcentrum hebben
de datum van woensdag 6 september afgesproken om de stroom er
tijdelijk af te halen in verband met
de werkzaamheden. Eerder ziet het
zorgcentrum geen mogelijkheid in
verband met het extra personeel dat
nodig is. Er moet na de spanningsonderbreking namelijk veel gereset worden en daar is extra perso-

neel voor nodig. Ook zijn de voorbereidingen voordat de spanning er
af gaat zeer groot binnen het zorgcentrum.

Navigatie uit auto
gestolen

se & Kroonhof geparkeerde auto. Uit de Audi is het navigatiesysteem gestolen. De diefstal heeft
rond half vier in de nacht plaatsgevonden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900-8844.

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 augustus
is ingebroken bij een op het Maar-

Lijnbaan en Dorpsstraat
Ook de verlichting aan de Lijnbaan
en de Dorpsstraat weigert dienst. In
de Dorpsstraat is afgelopen dinsdag
29 augustus een monteur van Liander gaan kijken wat er aan de hand
is. Bij de Lijnbaan is het probleem
groter. Er is hier al een gedeelte van
de kabel vervangen, maar dit was
niet voldoende om het probleem
op te lossen. Liander is nu hard bezig om dit wel op een goede manier
op te lossen. Waarschijnlijk moet er
nog een stuk kabel vervangen worden.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
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.
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
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
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. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Eerste paddenstoelen gespot
Aalsmeer - Woensdag weer de eerste paddenstoelen gezien. Altijd leuk om
te zien, vandaar dat ik deze foto’s gemaakt heb. Ik kan niet wachten, om nog
meer mooie paddenstoelen te zien. Voor mij een teken dat de herfst in aantocht is. Ze staken uit het zand vandaan bij het Surfeiland in Aalsmeer.
Ria Scheewe, sfeerfotograaf

Vrouwen Vereniging van
Rijsenhout dagje op stap
Rijsenhout - Op woensdag 11 oktober gaat de Vrouwen Vereniging
Rijsenhout op stap. In de sfeervolle expositieruimte De Mantel organiseert Annet Mantel-van Dokkum
een leuk programma over het werk
van haar broer Marius van Dokkum.
Hij is werkzaam als schilder, illustrator, tekenaar en ontwerper. Hij
is een verteller met verf en penseel
en zoekt naar manieren om op een
anekdotische manier zijn indrukken
weer te geven. Daarna volgt een
heerlijke koffietafel en na de lunch
gaan de dames een bezoek brengen
aan het ‘lekkerste museum van Nederland’. In het historische centrum

van Medemblik is het Bakkerijmuseum De oude Bakkerij gehuisvest.
De bakkers gaan hier alle facetten
van het ambacht demonstreren. In
de geur van verse koek is letterlijk
de sfeer van vroeger te proeven. Er
wordt ook een rondleiding gegeven.
De dames krijgen hier ook nog koffie of thee met wat lekkers. De bus
vertrekt om 8.45 uur vanaf de Werf
in Rijsenhout en de thuiskomst is
gepland rond 18.00 uur. De kosten
bedragen 49 euro, niet leden betalen 54 euro per persoon. Opgeven
kan tot 11 september bij Ineke Gladon, Aalsmeerderdijk 569, Rijsenhout, tel. 0297-328374.

KERKDIENSTEN
COLOFON
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Op zaterdag 9 en zondag 10 september

Gratis proeven in de kerken
Aalsmeer - Over smaak valt niet
te twisten. De één is liefhebber van
een echte Hollandse pot, de ander
houdt meer van de buitenlandse
keuken. Echter, hier kom je pas achter door het uit te proberen. Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor geloofsbeleving: door er iets van ‘geproefd’
te hebben, is het mogelijk om aan
te geven of het bevalt en het naar
meer smaakt. Of niet. Op zaterdag
9 en met name op zondag 10 september is er zo’n mogelijkheid om
het geloof te ‘proeven’. Aan de hand
van diverse ‘gerechten’ die dan geserveerd worden. Vele kerken in
Aalsmeer en Kudelstaart haken dan
aan bij de actie ‘Kerkproeverij’, die
overal in Nederland in dat weekend
wordt gehouden. Prachtige historische gebouwen als de kerk aan de

Lijnbaan en de Dorpskerk in de Kanaalstraat zijn niet alleen te bezichtigen, maar ook te ‘proeven’ door het
meemaken van een dienst op zondagochtend. De Aalsmeerse Cama
gemeente in de Jac.P.Thijsselaan en
de Alphakerk aan de Kudelstaartseweg serveren die ochtend weer een
heel ander gerecht. In de Oosterkerk aan de Oosteinderweg staan
druiven letterlijk en figuurlijk centraal. Geniet van een inspirerende
dansuitvoering in de Levend Evangelie Gemeente of kom meer te weten over geloofsdoeken in de mooie
RK Sint Jan Geboorte Kudelstaart.
Stap eens één van deze kerken binnen en proef geheel gratis en zonder enige verplichting het gerecht
wat opgediend wordt. Er is voor jong
en oud wat te beleven.

Inloop Oost-Inn
weer van start

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
start een cursus ‘Omgaan met Dementie’ voor partners van iemand
met dementie. Deelnemers krijgen
informatie over dementie en tips en
handvatten voor het omgaan met de
veranderende partner. Daarnaast
is volop gelegenheid voor het delen van ervaringen. De cursus start
op 11 oktober, is van 10.30 tot 12.30
uur, bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en vindt plaats in Zorgcentrum De Horizon, Kruislaan 54 in
Hoofddorp. Aanmelden kan tot 4
oktober. De cursus is bedoeld voor
mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, OuderAmstel en Uithoorn. Voor meer informatie kan contact opgenomen
worden via 020- 3335353, e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op
www.mantelzorgenmeer.nl.

Aalsmeer - Op woensdag 6 september van 9.30 tot 11.30 uur is er
inloop en ontmoeting. Het is de eerste keer na de zomervakantie dat
er weer Oost-Inn is. Een nieuw seizoen boordevol activiteiten op de
woensdagen in de Mikado. De koffie en thee staan klaar! Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom in
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Bijbelstudies in
Seringenhorst
Aalsmeer - Ook het volgende seizoen vindt er vanaf 12 september
eenmaal in de twee weken op dinsdagavond een Bijbelstudie-avond
plaats. Deze bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in Wijksteunpunt Seringenhorst in de Parklaan 27. Gesproken wordt er afwisselend door Peter
Slagter over ‘De wijsheid van Prediker’ en door Hoite Slagter over ‘De
gezonde leer - studies uit de brieven
aan Timoteüs en Titus’. Voor aanvang is er koffie en thee. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Ophaalactie
oud papier

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

sinds 1888

Cursus ‘Omgaan
met dementie’

HPH op braderie zaterdag
Aalsmeer - De stichting Help Paulien Helpen (HPH) bemand zaterdag 2 september een kraam op de
braderie in het Centrum. De kraam
van de stichting is vinden in de Zijdstraat hoek Dorpsstraat.
Naast uitgebreide informatie over
de stichting en de lopende acties
zijn er ook leuke prijzen te winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door diverse sponsoren uit
Aalsmeer. Naast de prijzen die op
de kraam liggen, is met een lot waar
geen prijs op gevallen is toch nog

een geweldige dinerbon te winnen. De opbrengst van deze dag zal
worden besteed aan het vervangen
c.q. het restaureren van het waterreservoir. Vanuit dit reservoir worden alle gebouwen en het terrein
van het kindertehuis ‘Pilar de Esperanza’ voorzien van water. Het water
wordt op 90 meter diepte omhoog
gepompt en opgeslagen in het reservoir.
Verder zijn er ook nog diverse onderhoud en reparatie werkzaamheden aan gebouwen nodig.

Zondag laatste open dag
Tuin Bram de Groote
Uithoorn - Zondag 3 september is al weer de laatste open dag
bij de Tuin van Bram de Groote in
2017. Naast de zomerbloeiers vallen in deze tijd van het jaar vooral de struiken met kleurrijke bessen op. De meidoorn, de lijsterbes,
de Gelderse roos en de kardinaalsmuts zorgen voor een fleurige aanblik. En voor de vogels is het genieten met zo’n rijke voedertafel. De
vrijwilligers zijn al voorzichtig begonnen met opruimen van de tuin,
zoals het maaien van de bloemenweides maaien en schonen van de
oevers van de sloten. De kaarden-

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 september houdt de SOW gemeente haar maandelijkse koffie inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje 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.

bollen laten ze nog even staan voor
de puttertjes, die zijn gek op de zaden. Belangstellenden zijn op zondag 3 september 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 Elzenlaan. Bezoekers kunnen naar binnen via de zijingang tegenover de werkschuur (Elzenlaan
27). Fietsen kunnen worden gestald
bij de werkschuur.

Handwerken in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Woensdag 6 september staat om tien uur in de Ontmoetingskerk de koffie en de thee weer
klaar. Neem een breiwerk, haken,
patchwork of andere hobby mee.
Ook zonder dat, welkom hoor. Heb
je leuke patronen of iets gemaakt,
neem het mee! Naast handwerken
is het zeker fijn zo mensen te ontmoeten en te spreken. Daarom is iedereen uit Rijsenhout hartelijk welkom. Voor meer inlichtingen kan
contact opgenomen worden met
Adrie van Limpt via 0297-320799 of
met Gre Tuinstra via 0297-331545.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 1 september haalt de muziekvereniging Flora samen met de
tennisvereniging Kudelstaart het
oude papier op. Gaarne de papiercontainer of dozen papier plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst van het oude papier steunt
de Stichting Supporting Kudelstaart
financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus verzamel het papier (geen melk.frisdrank
pakken s.v.p.) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk voor
alle datums, nieuwtjes of een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Oud Aalsmeer in
Inloopcentrum
Aalsmeer - De eerste vrijdagmiddag van de maand staat ‘oud
Aalsmeer’ op het programma bij
het Inloopcentrum. Met een ruime
keuze aan filmmateriaal worden er
veel herinneringen opgehaald over
hoe Aalsmeer was. Alle herinneringen bij elkaar geven genoeg stof tot
praten. Deze keer wordt onder andere gekeken naar Aalsmeer in de
zomerse tijden. Dit wordt een mooie
voorbereiding op de feestweek die
eraan komt. De middag geeft gelegenheid om ook een andere weg
in te slaan en beeldmateriaal op te
zoeken van de oude tijd. De aanvangstijd is om 14.30 uur in gebouw
Irene in de Kanaalstraat 12. Senioren zijn vrijdag 1 september welkom
om, onder het genot van een kop
koffie, oud Aalsmeer weer tot leven
te wekken. Voor vragen kan gebeld
worden naar 06–22468574.

Kick-Off Baan7
met Karim
Aalsmeerderbrug - Zondag 3 september is om 19.00 uur de eerste
Baan7 jongerendienst van het seizoen in de Levend Evangelie Gemeente. Het wordt een afwisselende avond met muziek van de Baan7
band en een eigentijdse preek. Tijdens deze kick-off zal Karim Landoulsi spreken over het thema ‘New
Season’. Karim Landoulsi heeft een
aanstekelijke passie voor God en wil
dat graag met jongeren delen. Hij
is dan ook een veelgevraagd spreker op jongerenevents. Tijdens de
Baan7 avond hoef je geen saaie
preek te verwachten. Landoulsi
weet de boodschap vol enthousiasme en met de nodige humor over te
brengen. Jongeren tussen 12 en 20
jaar zijn welkom om eens op Baan7
te komen kijken. Baan7 wordt elke eerste zondag van de maand
gehouden in de Levend Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55
in Aalsmeerderbrug. Meer info is te
vinden op facebook.com/baan7.

Interkerkelijk
koor start weer
Aalsmeer - Dinsdag 5 september
gaan de leden van het Interkerkelijk koor weer starten met de repetities na de zomerstop. Er wordt elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur geoefend in de Beukzaal van De
Open Hofkerk, ingang Sportlaan 86.
Nieuwe leden, speciaal tenoren
en bassen, maar sopranen en alten, zijn natuurlijk ook van harte
welkom. Inlichtingen: Tiny Tas, tel.
0297-326583.

Papiercontainer
Con Amore
Aalsmeer - Het Aalsmeers Mannenkoor Con Amore heeft op de
eerste maandag van de maand een
container staan op de parkeerplaats
van The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Deze container kan gevuld worden met oud papier, karton
en verpakkingsmaterialen door zowel particulieren als bedrijven. De
opbrengst komt ten goede aan de
koorkas. De container staat maandag 4 september klaar vanaf 10.00
uur tot 19.00 uur. Voor inlichtingen
kan contact opgenomen worden
met Arie Koningen via 0297-323847.

COLOFON
sinds 1888
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Van 3 t/m 9 september op Praamplein

AGENDA

Feestweek start met dienst,
sportavond SPIE en films
Aalsmeer - Er wordt momenteel keihard gewerkt door een grote groep vrijwilligers en het bestuur
van de Feestweek aan de opbouw
van de grote tent op het Praamplein.
Er is haast geboden, want aanstaande zondag 3 september barst
editie 23 los. De eerste activiteit is
een tentdienst door de gezamenlijke kerken van 10.00 tot 12.00 uur.
Iedereen is welkom en de toegang
is gratis. Op maandag 4 september
is de tent voor SPIE. De jaarlijkse
sportavond voor de volgorde van de
Pramenrace staat op het programma. Teams en belangstellenden
zijn welkom. De toegang is gratis,
de aanvang 19.30 uur (let op: een
half uur eerder). Op dinsdag 5 september worden inwoners getrakteerd op het Nostalgisch Filmfestival. Er zijn voorstellingen in de middag vanaf 14.00 uur en in de avond
(uitverkocht).
Kindermiddag en Aalsmeer Live
Op woensdag 6 september krijgen
de jeugdige inwoners een gezellige
(gratis) middag aangeboden met de
Sprookjesboom in concert en een
optreden van Mylene en Rosanne.
De kindermiddag is van 14.00 tot
16.00 uur. In de avond barst Vrienden van Aalsmeer Live los met op
het podium de (deels) Aalsmeerse
bands Jamento en Never the Same,
de meidengroep GRLBND en een
groot aantal Aalsmeerse muzikanten die zich bij de bands presenteren. De avond is van 20.15 tot 00.00
uur en de toegang is 5 euro in de

voorverkoop en 10 euro bij de tent.
Praamplein Live en senioren
Op donderdag 7 september krijgen
gehandicapten een verzorgde feestdag aangeboden door de stichting
Dag van je Leven vanaf 10.00 uur. In
de avond presenteert de organisatie
Praamplein Live en de spots gaan
aan voor de Marcel Fisser Band, Andre Hazes, 3 J’s, Maan, Thomas Berge en dj Joost. Op vrijdag 8 september zijn oudere inwoners welkom
tijdens de (gratis) seniorenmiddag
van 14.00 tot 16.00 uur met optredens van Ben Cramer en Nick Jefferson. Vrijdagavond is de tent weer
voor de jongeren, die kunnen genieten van een After Summer Party met
op het podium Broederliefde, Ali B,
The Originals en dj Joost.
Back to Apres Ski party
Zaterdag 9 september overdag staat
in het teken van de Pramenrace,
maar in de avond staat een Back
to the Apres Ski party op het programma en Rene Froger, Q Music
foute uur live, Stef Ekkel, de Snollebollekes, Mental Theo en John
Mac. Raven gaan zorg dragen voor
een spectaculaire afsluiting van de
Feestweek. De feestavonden donderdag, vrijdag en zaterdag beginnen om 20.30 uur en duren tot
01.00 uur. Kaarten kosten 17,50 euro in de voorverkoop en indien nog
voorradig 22,50 euro bij de tent. Kijk
voor het aanschaffen van kaarten
en meer informatie op www.feestweek.nl.

Zondag Guy Verlinde & The
Houserockers in The Shack
Oude Meer - Volmondig ja, was het
antwoord toen de drukbezette muzikant Guy Verlinde uit België vroeg of
hij weer mocht komen spelen in The
Shack. Door zijn overvolle agenda
staat dit optreden al maanden vast.
Vol trots presenteert The Shack dan
ook op zondagmiddag 3 september: Guy Verlinde met zijn band The
Houserockers. Deze sympathieke
Belg is naast een fántástisch muzikant en zanger, een meester op de
slide-guitar, ook een ras entertainer!
Een high energy show, met alle elementen van een old school wilde
blues show, zoals werd gespeeld in
de Chicago blues clubs, gecombineerd met een hedendaagse trash
en garage approach. Waanzinnig
lekkere rauwe blues en opzwepende boogies waarbij stilstaan geen
optie is. Geïnspireerd op de unieke
sound van Hound Dog Taylor en gespeeld met twee gitaren en drums.
Guy speelt deze middag met misschien wel de allerbeste gitarist
van Nederland: Richard van Bergen
op de rhythm guitar en met klasse drummer Erik ‘King Berik’ Heirman. Een moddervette aanrader deze band die The Shack aanstaande
zondag in vuur en vlam gaat zetten!
MoonYard en Ruben Hoeke
Zondag 10 september gaat The
Shack weer even terug naar het
Woodstock tijdperk met de band

Muziek
Vrijdag 1 september:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in
N201, Zwarteweg, 20 tot 00u.
Zaterdag 2 september:
* Livemuziek van band Blackstone
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 3 september:
* Guy Verlinde & The Houserockers
in The Shack, Oude Meer v/a 16u.

MoonYard. De MoonYard sound van
het eigen werk vloeit prachtig over
in de covers van onder andere The
Band, The Allman Brothers, Jackson
Browne, Bob Dylan, Tom Petty. Een
waanzinnig goeie band waarbij de
energie van het podium spat! Zondag 17 september: Ruben Hoeke 25
years on tour, en dit feestje viert hij
onder andere in The Shack met Ruben Hoeke Band én met zijn allereerste band ‘Blues On The Road’.
Zin in een onvervalste middag vette rock, soul, pop, zompige boogie
en stampende rhythm & blues van
een van Nederlands beste gitaristen? Kom dan dit jubileum meevieren in The Shack!
Reserveren voor Dilana Smith
Dilana Smith uit Amerika is naast
een onvervalste rockster, een gewéldige zangeres en ook als entertainer is ze een topper! Een optreden van deze rockchick en haar fantastische band, is een waar spektakel! Op vrijdag 22 september staat
ze mét band op het podium van The
Shack. Wil je hierbij zijn? Stuur een
mail naar info@the-shack.info. The
Shack is zondag 3 september geopend vanaf 15.00 uur. Guy Verlinde & The Houserockers beginnen
om 16.00 uur en de entree is 10 euro per persoon. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.

Expositie in het Oude Raadhuis

Zondag opening Amazing
Amateurs editie zes
Aalsmeer - Na het succes van de
vorige vijf tentoonstellingen Amazing Amateurs is er ook dit jaar
een expositie van het werk van
Aalsmeerse en Kudelstaartse amateurkunstenaars die in hun vrije
tijd schilderen, beeldhouwen of fotograferen. Dit jaar is het alweer
de zesde editie. De expositie vindt
plaats in het altijd sfeervolle Oude
Raadhuis in het hart van het Centrum (Dorpsstraat) en dit jaar voor
het eerst ook tijdens het weekend
van de Kunstroute op 16 en 17 september. De officiële opening is zondag 3 september om 16.00 uur door
kunst- en cultuurwethouder Gertjan
van der Hoeven.
Deelnemende kunstenaars zijn volledig vrij in de keuze welke kunstwerken zij willen laten zien. Er is
geen thema en er is geen ballotage. De stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer biedt deelnemers zo de
kans hun werk in een professionele omgeving te presenteren aan een
breed publiek. Redenen om mee te
doen zijn heel divers. De één vindt
het gewoon leuk om een paar keer
per jaar naar buiten te treden met
een hobby. Anderen neem het weer
een stuk serieuzer en zien het als

een kans om voor het voetlicht te
treden.
Zeker is dat alle amateurkunstenaars met plezier en een zekere gedrevenheid al korter of langer met
de ‘kunsten’ bezig zijn. De één schildert herinneringen of doet dat van
foto’s en de ander hakt in steen tot
het af is. Alles bij elkaar genomen
heeft deze editie een heel bijzondere tentoonstelling opgeleverd met
werk gemaakt door maar liefst 35
kunstenaars.
Prijzen winnen
Ook dit jaar mag het publiek van
zich laten horen en stemmen voor
het fraaiste kunstwerk. De maker
van het kunstwerk met de meeste stemmen wint voor één jaar de
Gouden Penseel. Daarnaast doet
de vakjury een duit in het zakje. Zij
gaat de ingebrachte kunstwerken
beoordelen op basis van vier criteria te weten; kwaliteit, kleurgebruik,
techniek en originaliteit. De vakjury
kan daarbij drie prijzen toekennen.
De expositie is te bezoeken van 31
augustus tot en met 15 oktober in
het Oude Raadhuis, iedere donderdag tot en met zondag geopend van
14.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer - Dit weekend krijgen
kunstliefhebbers en nieuwsgierigen
nog één keer de kans om de tentoonstelling Flower Art Aalsmeer te
komen bekijken. Begin de september maand kunstzinnig door een bezoek te brengen aan Sous-Terre!
Vrijdag 1 september geopend van
14.00 tot 20.00 uur. Vanaf vier uur
begint het inmiddels goed bezochte
‘pastis’ uurtje. Zaterdag 2 en zondag
3 september is de galerie tegenover
de watertoren van 13.00 tot 17.00
uur geopend. Zondag om 16.00 uur
kunnen bezoekers met een aantal
deelnemende kunstenaars afscheid

nemen van deze bijzondere tentoonstelling.
Flower Art Museum Aalsmeer
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie van het eerste Flower Art Museum van Nederland. Het streven is om volgend
voorjaar de plannen te verwezenlijken. Tijdens de Kunstbeurs op zaterdag 16 en zondag 17 september
krijgen bezoekers aan Sous-Terre alvast een voorproefje. Maar ook komend weekend zijn de initiatiefnemers aanwezig om hun plannen nader uit te leggen. Janna van Zon

Diversen
Donderdag 31 augustus:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 1 september:
* Koffie-ochtend in Het Middelpunt,
Wilhelminastraat van 10 tot 12u.
* Films van oud Aalsmeer in Inloopcentrum voor senioren in Irene, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis aan de Dreef vanaf 20u.
Zaterdag 2 september:
* Grootse braderie in straten Centrum van 10 tot 17u.
* Musiceren en voordrachten in Oude Raadhuis, Dorpstraat v/a 13.30u.
* Jubileumviering Waterski Vereniging Aalsmeer op surfeiland, 9-17u.
* Verlichte Botenshow op Ringvaart
en Westeinder. Verzamelen 19.45u.
bij Topvoortsebos.
* Vuur en Licht aan het Water bij

Bijeenkomsten
Dinsdag 12 september:
* Gezamenlijke vergadering commissie Ruimte en Economie en
Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis vanaf 20u.

Nieuwe cursussen bij Cultuurpunt

Keyboard, gitaar, musical,
dj, graffiti, circus en meer
Musiceren tijdens de braderie

Nieuwe activiteiten KCA
Aalsmeer - In het seizoen 17-18
heeft Kunst en Cultuur Aalsmeer
naast de al bekende activiteiten
nieuwe projecten op het programma staan.
Naast de bekende tentoonstellingen gaat er ook ruimte komen voor
andere kunstuitingen in het Oude Raadhuis. Een aantal keren per
jaar zullen de deuren geopend worden voor amateurkunst in de breedste zin, zang, instrumentaal maar
ook het voordragen van gedichten
of verhalen.
Tijdens de braderie op zaterdag 2
september is iedereen vanaf 13.30
uur welkom om te musiceren, voor
te dragen of gewoon te luisteren. Er
is een piano aanwezig, maar elk ander instrument is ook van harte welkom. Bij de ‘try out’ van deze nieuwe activiteit is natuurlijk ook de tentoonstelling Amazing Amateurs te

bezichtigen.
Jeugdmuziekconcours
Een tweede nieuw project is de organisatie van een Jeugdmuziekconcours Klassieke muziek, in samenwerking met zorgcentrum Aelsmeer.
Dit concours is open voor kinderen
tussen 8 en 14 jaar die in staat zijn
een klassiek stuk, naar eigen keuze, van rond vijf minuten ten gehore te brengen. In september zal de
inschrijving voor dit concours geopend worden en uiteindelijk zal het
concours plaatsvinden op zondag 8
oktober. In het zorgcentrum is een
vleugel aanwezig, maar ook bespelers van andere instrumenten zijn
van harte welkom. Voor verdere informatie over beide activiteiten kan
contact opgenomen worden met
Wilbert Streng via 06-22627963 of
wjmstreng@hotmail.com.

Vrijdag Bandbrouwerij!
Laatste weekend Flower
Art in galerie Sous-Terre

Exposities
Vanaf 31 augustus:
* Expositie Amazing Amateurs in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
Iedere donderdag tot en met zondag van 14 tot 17u. Opening zondag
3 september 16u. door wethouder.
Zaterdag 2 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer
te Aalsmeerderbrug open. Zaterdag
van 11 tot 16u. Kofferbakverkoop
door Modelbouwclub.
2 en 3 september:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag van
10.00 tot 16.30u.
Tot en met 3 september:
* Expositie Flower Art in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
vrijdag 14 tot 20u. en zaterdag en
zondag 13 tot 17u.
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid
Stoffels en Tjits van der Kooij in het
gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.

de Watertoren met optredens vanaf 20u. en vuurwerkshow vanaf 23u.
2 en 3 september:
* Gedichtentuin in Boomkwekerskerkhof open. Zaterdag en zondag
van 12 tot 17u. Ook in weekenden
9/10 en 16/17 september.
3 tot en met 9 september:
* Feestweek Aalsmeer met tentdienst, SPIE-avond, nostalgisch
filmfestival, bandoptredens (o.a. 3
J’s, René Froger en Ali B), kinderen ouderenmiddag.
Maandag 4 september:
* Start winterseizoen bridgeclub ‘t
Ronde in Studio’s Aalsmeer, 19.30u.
* Lezing en veiling Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat
vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij BV Oostend in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 5 september:
* Fietstocht PCOB senioren naar
Botshol. Vertrek 13.30u. bij Parochiehuis, Gerberastraat.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond bij Ons Genoegen in
het Hofplein, Clematisstraat (ingang
Kloosterhof) vanaf 19.30u.
Woensdag 6 september:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn
in De Mikado, Catharina Amalialaan
van 9.30 tot 11.30u.
* Koffie-inloop in de Spil, Spilstraat
Kudelstaart vanaf 10u.
* Handwerkgroep in Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout vanaf 10u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 7 september:
* Fietsen met Pedaalridders van
OVAK. Start 13.30u. bij zwembad
aan de Dreef.
* Sjoelavond bij BV Oostend in ’t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Start sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 9 september:
* Pramenrace, thema Zoek het Uit.
Start vanaf 12.30u. bij de Pontweg.
Finish vanaf 15.15u. op Praamplein,
prijsuitreiking rond 17u. in Feesttent.
9 en 10 september:
* Open monumentendagen. Crash
Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open. Zaterdag
en zondag van 11 tot 16u.

Aalsmeer - Na een korte zomerstop gaat N201 weer open op vrijdag 1 september met de Bandbrouwerij. Het is inmiddels tot in de verre omtrek bekend bij zowel beginnende als gevorderde muzikanten en gaat alweer zijn derde seizoen in. Jammen, spelen, luisteren
en nieuwe dingen creëren op muzikaal gebied samen met alle andere aanwezige muzikanten in ongedwongen sfeer en met ondersteuning van bandcoaches en andere
ervaren muzikanten; er is plek voor
iedereen; het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt en welke muziek je graag wilt maken, alles kan
en alles mag! Vanwege het grote
succes doet N201 er dit najaar nog
een schepje bovenop: Voortaan is
de Bandbrouwerij wekelijks (voorheen om de week) op vrijdagavond
van 20.00 tot 00.00 uur. Voor velen
is de Bandbrouwerij inmiddels een

bekend fenomeen. Ben je muzikant,
nog nooit geweest en wil je eerst
even de kat uit de boom kijken? Dat
kan ook, de bar is geopend voor iedereen dus kom gerust eerst even
kijken of het je leuk lijkt, alle andere
publiek is ook welkom.
Optredens bands
Dit najaar wordt de Bandbrouwerij
ook op een andere manier aantrekkelijker gemaakt voor publiek omdat
er regelmatig leuke bands uit de regio zullen optreden in de loop van
de avond. De bandbrouwerij gaat
dan gewoon door in de oefenruimtes, maar het podium wordt regelmatig vrij gemaakt voor bands uit
de regio om te spelen. Bands kunnen zich hiervoor aanmelden en informatie krijgen door even te mailen
naar info@n201.nl. De toegang tot
de Bandbrouwerij op vrijdagavond
is gratis.

Aalsmeer - Op maandag 9 oktober
start het nieuwe cursusseizoen van
Cultuurpunt Aalsmeer. In deze korte, oriënterende cursussen van negen weken kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met de beginselen van muziek, musical, circus,
graffiti en DJ. Een paar keer per jaar
organiseert Cultuurpunt Aalsmeer
korte, oriënterende cursussen. Cursussen als ‘Ontdek je talent op een
instrument’, musical en DJ zijn al
echte all time favorites geworden.
Maar ieder cursusblok probeert het
Cultuurpunt weer met vernieuwingen te komen. Zo zijn de cursussen
‘circus’, ‘groepsles gitaar’, ‘groepsles keyboard’, ‘graffiti’ en ‘kleutermuziek’ toegevoegd aan het aanbod
dat van start gaat in de week van
9 oktober. De lessen vinden plaats
op diverse locaties in Aalsmeer en
Kudelstaart op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Onder andere op So-

lidoe de Stek, gymzaal De Rietpluim
en op de zolder van het Cultuurpunt.
Het cursusaanbod is bedoeld voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is
te vinden op de website van het Cultuurpunt. Ook het inschrijfformulier
is daar te vinden.
Gratis proefles tijdens open huis
Wil jij cultureel of creatief bezig zijn
na schooltijd, maar weet je nog niet
zo goed wat je precies wilt? Dan ben
je op woensdagmiddag 20 september van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom bij Cultuurpunt Aalsmeer
in de Marktstraat 19a (boven de bibliotheek). Cultuurpunt Aalsmeer
organiseert die middag een gratis
open huis met verschillende leuke
proeflessen! Kom gezellig langs en
doe mee met jongleren, keyboarden gitaarspelen, DJ-en en meer!
Kom, durf en schrijf je in!

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

OP DE BRADERIE:

Allemaal leuke
aanbiedingen
in de kraam!
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

‘Blackstone’ live in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 2 september opent cultureel café Bacchus
haar deur en het seizoen weer na
twee maanden zomer reces. Er zit
een mooi en gezellig seizoen aan te
komen met veel variatie in de programmering. Er zijn al diverse cabaretiers gecontracteerd, maar ook
pop en rock bands, jazz avonden en
bijzondere films zijn vastgelegd.

Zaterdag opent Bacchus met de
band Blackstone. Woeste mannen
en woeste rock. Maar ook gevoelige
ballads worden gespeeld. Allemaal
covers uit de jaren zeventig en tachtig van onder andere Deep Purple,
Golden Earing, AC/DC en ZZTop.
Vuurwerk? In Bacchus ja!.Zaal open
om 21.00 uur, toegang ook dit jaar
weer gratis. Adres: Gerberastraat.

31 augustus 2017

Officiële Mededelingen
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. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 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 vergadering.
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.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 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.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele 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 Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
MARKT TIJDENS FEESTWEEK OP RAADHUISPLEIN
Vanwege de feestweek is de markt op dinsdag 5 september
niet op het Praamplein maar op het Raadhuisplein. Dat betekent dat u op die dag niet op het Raadshuisplein kunt parkeren. Er geldt een parkeerverbod en een wegsleepregeling.
HANDHAVINGSACTIES VERKEER RONDOM SCHOLEN
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente AmstelveenAalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 4 september
t/m vrijdag 15 september 2017 start team HOR in samenwerking met de betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien
noodzakelijk, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken
aan de volgende parkeersituaties waarop wordt gelet:
- Dubbel parkeren;
- Parkeren in stopverbod;
- Parkeren op het trottoir;
- Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
- Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
- Rijden tegen de verplichte rijrichting in.
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente
Amstelveen-Aalsmeer op tel.: 0297-387575.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Schweitzerstraat 64, 1433 AH (Z-2017/042115), het
plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel
- Noordpolderweg 18, 1432 JH (Z-2017/042633), het oprichten van een nieuwe hal met koel- en vriescel nabij het
bestaande bedrijfsgebouw
- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2017/042631), het wijzigen van de voorgevel van de kas ten opzichte van de
verleende vergunning Z-2017/022355
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende

omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Jan Lunenburg Oever 5 (kavel 16), 1433 HB (Z2017/025183), het oprichten van een woonhuis. Verzonden: 22-08-2017
- Jan Lunenburg Oever 5 (kavel 11), 1433 HB (Z2017/025241), het oprichten van een boothuis. Verzonden: 22-08-2017
- Lakenblekerstraat 41, 1431 GE (Z-2017/021068), het oprichten van een bedrijfsruimte. Verzonden: 22-08-2017
- Jan Lunenburg Oever 13, 1433 HB (Z-2017/026388), het
oprichten van een woonhuis. Verzonden: 22-08-2017
- Thailandlaan 13, 1432 DJ (Z-2017/029513), het plaatsen
van magazijnstellingen. Verzonden: 22-08-2017
- Aalsmeerderweg 447, 1432 EC (Z-2017/035671), het vervangen van het pannendak door rietbedekking, het plaatsen van dakkapellen en het vervangen van garagedeuren
door een pui voorzien van 2 zijlichten en openslaande
deuren. Verzonden: 23-08-2017
- Witteweg 4, 1431 GZ (Z-2017/032085), het plaatsen van
een reclame-uiting aan de gevel van het bedrijfspand. Verzonden: 23-08-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Ophelialaan 77, 1431 HB (Z-2017/034076), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van de bestemming kantoor naar horeca en het plaatsen van een
afvoer t.b.v. de wasemkap. De beslistermijn is verlengd
met zes weken
- Elzenlaantje 4, 1431 JG (Z-2017/035447), het slopen in
beschermd stads- of dorpsgezicht t.b.v. het verbouwen
en renoveren van de woning waaronder toevoegen van 2
dakkapellen voor- en achterzijde, het aanpassen van de
aanbouw en het inpandig wijzigen. De beslistermijn is verlengd met zes weken
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Machineweg 17 A, 1432 EK (Z-2017/040900), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het wijzigen van bestemming bedrijf naar woonbestemming
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/040718), het afwijken van het bestemmingsplan om ondergeschikte horeca om te zetten in horeca-bestemming
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene 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
- Oosteinderweg 168, 1432 AP (Z-2014/035170), het wijzigen van een brug. Toelichting: de vergunning bekend
onder zaaknummer Z-2014/008781 is ingetrokken
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender 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 evenementenvergunning is aangevraagd:
- gemeente Aalsmeer (Z-2017/042205), een circusvoorstelling van Magic Circus, ontvangen 23 augustus 2017
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat, Schoolstraat, (gedeeltelijk) Dorpsstraat en (gedeeltelijk) Weteringstraat (Z-2017/033292), Braderie op 2
september 2017, verleend 24 augustus 2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl
BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend

dat de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. 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.
- Dorpsstraat 28, 1431CD (Z-2017/034266), Sale & Pepe,
verzonden 24 augustus 2017
- Gemeente Aalsmeer (Z-2017/042205), Magic Circus, verzonden 28 augustus 2017
TER INZAGE
t/m 31-08-17 Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan “Royal Terra Nova”
t/m 14-09-17 Het voorontwerp bestemmingsplan “Herziening GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en
7, hotel De Zwerm”met de daarop betrekking
hebbende stukken
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten B&W (met bijbehorende
stukken) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten burgemeester (met bijbehorende stukken) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening
t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brandveilig gebruik ten behoeve van het Blue Mansion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z2017/025047)
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

Aalsmeer - Het is weer de laatste
week voor de vakantie, dus was er
afgelopen maandag 28 augustus de
start van de jaarlijkse Kindervakan-

tieweek. Zo’n 250 jongens en meisjes arriveerden in de ochtend met
hun ouders of begeleiders bij het
terrein van de Atletiekvereniging

waar het hout al klaar lag voor de
leukste activiteit (aldus de deelnemers) van de Kindervakantieweek:
Hutten bouwen. Nadat iedereen in
groepen was ingedeeld werd per
clubje gestart met de bouw van het
liefst een zo groot mogelijk bouwwerk. Echter ook kleine, knusse hutten maken deel uit van het ‘tentenkamp’. Het was de eerste dag per-

fect weer, al hoewel er extra water
uitgedeeld moest worden om het
vochtgehalte op peil te houden. Het
zonnetje liet zich goed zien en natuurlijk zijn de jongens en meiden
ingesmeerd met crème om verbrandingen tegen te gaan. Ook dinsdag, de tweede dag, was vanwege de hoge temperatuur regelmatig
een drinkpauze houden een must
en was het heerlijk om met water
te spelen. Natuurlijk werd ook verder geklust aan de hutten. Ze krijgen ook een verfje en leuke versieringen. Woensdag sloeg het weer
om. Er viel regen, heel veel regen.
Gelukkig was deze dag een binnenactiviteit gepland. Alle hutten verlaten en nat (zie foto). Zo jammer!
Hopelijk krijgen de deelnemers
donderdag en vrijdag beter weer,
zodat met opnieuw een zonnetje de
Kindervakantieweek afgesloten kan
worden. Applaus tot slot voor alle vrijwilligers. De groep doet haar
uiterste best om het alle kinderen
naar het zin te maken en te helpen
waar mogelijk. Toppers!
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken 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 burgemeester 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.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Zon en regen tijdens de
Kindervakantieweek
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www.vuurenlichtophetwater.nl kan
onder ‘Spelregels’ een samenvatting van de belangrijkste regels gevonden worden.
Wijkagent Erik van den Brun is al jaren het aanspreekpunt voor de organisatie bij de politie. Hij benadrukt de volgende punten: “Vaar
niet onverlicht rond, je brengt daarmee jezelf en anderen in gevaar. Zet
na afloop van het vuurwerk de muziek op de boten uit, omdat geluid
op het water ver draagt. De boete voor het veroorzaken van geluidsoverlast is 140 euro. En tot slot,
schippers let alsjeblieft op je alcoholgebruik.”
Het vuurwerk wordt op pontons op
het water afgestoken, op een veilige
afstand van het land en van de boten. Met verlichte boeien wordt deze veiligheidszone afgebakend. De
politie en boten van de organisatie
houden er toezicht op dat boten de
lijn van verlichte boeien niet passeren en treden indien nodig op.

De Aalsmeerderdijk wordt éénrichtingverkeer vanaf de N196. Er kan tijdens de botenshow en het vuurwerk zaterdagavond niet meer van Rijsenhout over de dijk naar de N196 gereden worden. Wel dus naar Rijsenhout via de N196.

Verkeersmaatregelen in Aalsmeer en Haarlemmermeer

Veiligheid voorop bij Vuur
en Licht op het Water
Aalsmeer - De grote publieke belangstelling voor Vuur en Licht op
het Water noopt de organisatie tot
het nemen van een uitgebreid aantal veiligheidsmaatregelen, in overleg met de gemeente. Voor het vuurwerk geldt een aparte procedure in verband met de nabijheid van
Schiphol. De vergunning voor het
vuurwerk is afgegeven door de provincie Noord-Holland.

Voor het eerst worden dit jaar in
overleg met de gemeente Haarlemmermeer verkeersmaatregelen
getroffen langs de Ringvaart. Van
20.00 tot 23.30 uur op zaterdag 2

september wordt de Aalsmeerderdijk vanuit de richting Rijsenhout afgesloten voor alle verkeer, behalve
fietsers. Er is dan nog slechts éénrichtingverkeer mogelijk van de kant
van de N196/Aalsmeerderbrug in de
richting van Rijsenhout. Bij de Watertoren wordt de Kudelstaartseweg
tussen de Zwarteweg en Beethovenlaan vanaf 15.00 uur afgesloten
voor autoverkeer.
De omleiding wordt met borden
aangegeven en loopt via de Zwarteweg, Dreef en Beethovenlaan. ’s
Avonds vanaf 20.00 geldt de afsluiting voor alle verkeer. Vanaf 22.00
uur zal tijdens het vuurwerk ook de

Stommeerweg van de 1e J.C. Mensinglaan tot de Zwarteweg afgesloten zijn. Verkeersregelaars zullen bij
de afsluitingen aanwezig zijn.
Per fiets of lopend
Wat betreft het verkeer worden bezoekers van het evenement aangeraden om niet met de auto te komen. Per fiets of lopend is de beste optie. Bezoekers van buiten
Aalsmeer kunnen hun auto het beste parkeren op het terrein bij zwembad de Waterlelie. Op het water gelden alle normale regels die van toepassing zijn op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Op

Gemengd gezelschap van bekenden en onbekenden

Zorgschouw op 28 september
voor verbeterplan Rozenholm
Aalsmeer - Verpleeghuis Rozenholm is een echt Aalsmeers Verpleeghuis waar veel mensen elkaar
kennen. Het huis ligt in het hart van
het dorp. Je komt er oude bekenden

tegen, de omgeving voelt vertrouwd.
Winkels zijn op loopafstand en de
bewoners hebben een mooi uitzicht op het water. De dinsdagmarkt
is nog geen 300 meter lopen. Zon-

De Tentdienst van vorig jaar. Foto Tentdienst Aalsmeer.

Uitbundige viering plaatselijke kerken

Zondag start Feestweek
met Tentdienst
Aalsmeer - Komende zondag 3
september gaat de Feestweek officieel van start. Het is zoals inmiddels gebruikelijk aan de plaatselij-

ke kerken om met een uitbundige
viering het startschot te geven van
de festiviteiten die later deze week
volgen. Onder de naam ‘Tentdienst’

doende maakt Rozenholm echt deel
uit van het Aalsmeerse leven. Binnen Rozenholm zijn de manager de
cliëntenraad en clëntenbelang met
medewerkers het gesprek gestart
komen van 10.00 tot 11.30 uur naar
schatting 1.200 mensen naar het
Praamplein om samen te zingen,
te bidden, te luisteren en elkaar te
ontmoeten. Spreker is Martijn Piet,
voorganger van de Levend Evangelie Gemeente (LEG). Al vanaf januari is de Tentdienstcommissie bezig om vorm te geven aan de anderhalf uur durende dienst op 3 september. In maandelijkse vergaderingen wordt het raamwerk neergezet en deze laatste weken raakt alles in een stroomversnelling. Muzikanten die oefenen, het programmaboekje dat af moet en de spreker die zijn verhaal fijn slijpt. In totaal zijn er meer dan 130 vrijwilligers
betrokken bij de organisatie.
Thema ‘Zie je mij?
Het thema van dit jaar is ‘Zie Je Mij?’
De gedachte hierachter is dat iedereen graag gezien wil worden. Wie
niet gezien wordt, telt niet mee. Het
aantal volgers op de sociale media
is van belang voor je populariteit en
voor je marktwaarde. Hoe meer kijkers, hoe beter. Vrijwel alles wordt
gedaan om gezien te worden. Veelal
zelfs tot over de grens van het maat-

‘Normaal’ gedragen
“Veiligheid staat dus voorop bij de
organisatie van het evenement”,
zeggen Mike (Multi) van der Laarse en Ap Eigenhuis. “Maar”, vervolgen ze, “het is net zo belangrijk dat
iedere deelnemer aan de verlichte botenshow en de toeschouwers
zich ‘normaal’ gedragen. Daar rekenen we op. Zo kunnen we met elkaar aanstaande zaterdag weer een
prachtig feest beleven.”
Met honderden verlichte boten,
muziek en optredens bij de Watertoren en om 23.00 uur een spetterend vuurwerk wordt het vast weer
een heel gezellige avond. Ron Leegwater, onder andere bekend van het
radioprogramma Vrijdagavondcafé op Radio Aalsmeer maar ook als
betrokken sponsor vanuit de Rabobank, zal de avond bij de Watertoren wederom presenteren.
Mike en Ap tot slot: “Vorig jaar was
de reactie op het vuurwerk dat het
waarschijnlijk niet mooier zou kunnen worden. Dat hebben wij gezien
als een uitdaging. Of het lukt om
het te overtreffen zullen we zien. Wij
denken dat we alles bij elkaar weer
een geweldig Vuur en Licht op het
Water tegemoet gaan.”
over de nabije toekomst. Wat vraagt
de toekomst en wat kan er nog verbeterd worden in de leefsfeer, de
omgeving, in activiteiten en in het
gebouw? Alle betrokkenen willen in
deze ook graag gebruik maken van
de expertise buiten Rozenholm. Van
mensen die met een frisse blik vanuit eigen deskundigheid kunnen kijken naar een zorgorganisatie. Noem
het een zorgschouw en deze wordt
voor belangstellenden gehouden op
donderdag 28 september van 14.00
tot 17.00 uur. Tijdens de zorgschouw
wordt door een gemengd gezelschap van bekenden en onbekenden van het verpleeghuis met een
positieve blik gekeken naar praktische verbetertips voor de kwaliteit
van de leef- en woonomgeving in
Rozenholm binnen de bestaande situatie. Vragen die onder andere aan
bod zullen komen zijn: Is het huis
een prettige omgeving voor bewoners, familie, medewerkers en buurtbewoners? Welke ontmoetingsmogelijkheden zijn er in de buurt en
geeft het huis een gastvrije indruk?
Aan de hand van een leidraad met
daarop verschillende thema’s wordt
ook in kleine groepjes een rondgang
door het verpleeghuis gemaakt en
kan de huidige woon- en leefomgeving bekeken worden. De verbeterpunten worden bij terugkomst verzameld en concreet gemaakt in een
actieplan. Meedoen aan de zorgschouw om te komen tot een verbeterplan voor Rozenholm? Aanmelden kan tot uiterlijk 11 september bij
Alice Veerhuis van het secretariaat.
Dit mag telefonisch via 0297-343431
(niet op woensdag) of via de mail:
aveerhuis@amstelring.nl.
schappelijk aanvaardbare. De organisatie van de Tentdienst heeft in de
aanloop naar 3 september regelmatig ‘vlogs’ op Facebook geplaatst
waarmee een inkijkje wordt gegeven in de voorbereiding. Een opwarmertje voor wat zondag komen gaat.
Laagdrempelig
Zes kerken zijn verantwoordelijk
voor het eigentijds vormgegeven
feest in de tent. De PKN-kerken in
Dorp en Oost, de Lijnbaankerk, de
Aalsmeerse CAMA Gemeente, de
LEG en voor het eerst draagt ook de
Kudelstaartse Alphakerk zijn steentje bij. Al deze kerken, met uitzondering van de LEG, hebben deze
zondag geen diensten in hun eigen
kerkgebouw. De organisatie hoopt
dat ook niet-kerkelijken de weg
naar de laagdrempelige tent zullen
weten te vinden. Vanwege beperkte parkeergelegenheid wordt geadviseerd om op de fiets te komen.
Mensen die niet in de gelegenheid
zijn de dienst ter plekke bij te wonen, kunnen via de website www.
tentdienstaalsmeer.nl de dienst live
volgen. Op deze website is ook meer
informatie te vinden.

Eervolle afscheidsceremonie
levenskunstenaar Jan Leliveld
Aalsmeer - Op de openbare afscheidsceremonie van ‘levenskunstenaar’ Jan Leliveld afgelopen donderdagavond 24 augustus kwamen zo’n duizend betrokkenen af.
De grote sfeervolle tent, die opgezet en ingericht was door de broers
van de overledene, stond op het terrein aan de Oosteinderweg 287. Het
werd Jan zijn ‘laatste podium’ zoals
vermeld op de kaart. En dat podium kreeg hij.. Toen de kist werd binnengedragen klonk het melancholieke nummer ‘Gewoon Muziek’ en
menigeen hield het niet droog. De
uitvaartbegeleider nam het publiek
mee met een reis door Jan’s leven.
Een leven dat begon in Nieuwveen
en het toepasselijke nummer ‘Bij
ons Thuis’ klonk. Joost en Bart, de
twee zonen van Jan en Ans spraken
vervolgens liefdevol over hun vader. “We hebben veel van hem geleerd. We mochten fouten van hem
maken. We konden altijd bij hem terecht. Daar kwam hij weer met zijn
saxofoon.” Een aantal anekdotes
passeerden de revue. Open en eerlijk. Soms met een lach, soms met
een traan. Het nummer ‘Kanjers’
heeft Jan speciaal voor zijn jongens
geschreven en dat nummer klonk.
Ook een liedje voor zijn Ans ‘Mijn
nummer één’ werd gespeeld en nadat Frank Springintveld gesproken
had over zijn zakelijke relatie met
Jan hoorde het publiek ‘De Zaak’
en ‘Met Bloemen’. Antoon van den
Hoorn, die een hilarische anekdote met het publiek deelde, kondigde ‘Vriendschap’ aan en ‘Marianne’,
een nummer met de hoogste notering in de Nederlandse muzieklijs-

ten, mocht op deze avond ook niet
ontbreken. Af en toe zag je zelfs een
voet of hoofd heen en weer gaan.
Jan was gewoon even terug. En wat
kon hij er toch altijd een feest van
maken.
Aalsmeerse lijflied
Nadat wethouder Ad Verburg, die
ooit gewerkt heeft voor Jan Leliveld,
een woordje had gesproken klonk
uiteraard ook het bekende nummer ‘Aalsmeer’. Inmiddels een lied
dat gebombardeerd kan worden tot
hét Aalsmeerse lijflied. Ans had het
laatste woord en vroeg het publiek
om haar man een groot applaus te
geven, waar bijna een minuut lang
gehoor aan werd gegeven. Daarna werd de kist naar buiten gedragen op de klanken van wederom
‘Gewoon Muziek’. Jan is in besloten kring begraven op de Aalsmeerse begraafplaats op vrijdag 25 augustus. Saillant detail, dit was op de
verjaardag van zijn dierbare vrouw
waar hij vierendertig jaar mee was
getrouwd.
De Nieuwe Meerbode wenst Ans,
de (klein)kinderen, de familie en alle dierbare vrienden van Jan enorm
veel sterkte toe. Zij zullen Jan gaan
missen, maar ook alle Aalsmeerders zullen dat. Een feestje zal nooit
meer hetzelfde zijn zonder ‘onze levenskunstenaar’ Jan Leliveld! Er is
een mogelijkheid om te condoleren via www.janleliveld.nl/condoleren. De familie zal dit als kracht en
steun ervaren.
Door Miranda Gommans
Foto’s: www.kicksfotos.nl

ingezonden
In de boot (praam) genomen...
Toch leuk, zo’n ‘advertentie’ in De
Nieuwe Meerbode van 10 en 17 augustus werd een aankondiging gedaan. Hoofdprijs, een mooie praam!
Gevraagd werd om in een gesloten envelop een bod te doen voor
21 augustus. De hoogste bieder zou
deze praam ‘winnen’.
Als geboren en getogen Aalsmeerder voelde ik mij gelijk aangesproken. Een praam! Nog net voor de
pramenrace, zag ik mezelf al varen.
Dus ik dacht ‘ik zoek het uit’. Na wat
rekenwerk, kwam ik op een bedrag
van 2.000 euro. Op dinsdagochtend
15 augustus ging ik met de gesloten
envelop onder mijn arm richting het
gemeentehuis van Aalsmeer. Daar
mijn gesloten envelop afgegeven en
vervolgens in spanning naast mijn
telefoon blijven wachten.
En verrek! Ik werd gebeld! Ik was
zowaar de hoogste bieder! Uiteraard gelijk ingeschreven voor de
Pramenrace, vrienden en familie opgetrommeld om te helpen en mee

te varen. Want pronken zou ik. Alleen viel mijn al snel mijn droom in
het water. Een dag later werd ik gebeld. Er was plotseling een hoger
bod. Een hoger bod, hoe kan dat?
De inzending had een harde deadline. Alle enveloppen zouden toch
bekeken moeten zijn. En ineens is
daar iemand, waarvan ze het envelopje plotseling en ineens zomaar
hadden gevonden, omdat deze ergens was blijven ‘hangen’ en ik had
ineens niet meer het hoogste bod.
Hoe kan dit? Zelfs als dit envelopje ergens was ‘gevonden’. Dan had
hij zich niet echt aan de uiterste inschrijfdatum gehouden. En toch
gek, in 2017 waar alles digitaal gaat
en alles controleerbaar is, dat de inschrijving schriftelijk in een envelop
wordt gehouden.
Al met al ben ik aardig het schip
in gegaan en voel ik hier toch echt
nattigheid. Of ligt het aan mij?
Michel Outshoorn
m.outshoorn@gmail.com

Misverstand, wel
eerlijk verlopen

Direct is contact opgenomen met
Michel Outshoorn en hem is het
misverstand uitgelegd. De gemeente heeft aangeboden de procedure
opnieuw te willen opstarten, maar
hier werd vanaf gezien. En dus ging
de praam hem zijn neus voorbij. De
gemeente laat nogmaals weten het
te betreuren, het is onhandig, maar
al met al is de verkoop wel eerlijk
gegaan. Misschien is er overigens
een lezer die een praam te koop
heeft voor Michel. Kan er toch nog
deelgenomen worden aan de Pramenrace...

Aalsmeer - De gemeente laat in
een reactie weten dit administratieve misverstand te betreuren. De
envelop van uiteindelijk de hoogste
bieder was namelijk bij de verkeerde afdeling terecht gekomen, maar
wel voor de gevraagde uiterste inleverdatum afgegeven in het gemeentehuis. Deze ontdekking werd
woensdag gedaan.
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Zaterdag ‘rondje’ langs de kramen

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Braderie in het Centrum!
Aalsmeer - Op zaterdag 2 september is het weer tijd voor de grootste 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. Veel
winkeliers hebben ook een kraam
voor de winkel met mooie aanbiedingen, maar op de braderie staan
ook verenigingen, goede doelen en
andere non-profit organisaties. Zij
presenteren zich door middel van
demonstraties, prijsvragen en informatiestands. Natuurlijk zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op de
braderie en op de gezellige terrassen bij de plaatselijke horeca.
Bereikbaarheid
Vanwege de verwachte drukte wordt
het aangeraden om met de fiets of
de bus naar het centrum te komen.
Voor wie toch met de auto komt, het
Praamplein is niet beschikbaar voor
parkeren vanwege de Feestweektent. Uiteraard zijn de supermarkten
Deen en Albert Heijn wel bereikbaar

en kunt u hier voor de deur parkeren als u boodschappen gaat doen.
Parkeren
Aangeraden wordt om te parkeren
in de parkeergarage van de TV Studio’s Aalsmeer, ingang Van Cleeffkade (volg de borden P Centrum).
Voor slechts 5 euro kan hier de hele
dag de auto geparkeerd worden. Of
doe een aankoop in een van de vele winkels of horeca in het centrum
en ruil deze bon om voor een gratis uitrijkaart bij de receptie van de
TV Studio’s Aalsmeer. 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 watersportvereniging
Nieuwe Meer.
Botenshow en Vuurwerk
In de avonduren van deze nazomerse dag vinden op loopafstand de
verlichte botenshow (onder andere wordt door de Ringvaart gevaren)
en het vuurwerkfestival met leuke
acts bij de watertoren aan de Westeinderplassen plaats. Een leuk dagje uit voor jong en oud!

Bewegen met Elkaer
Op maandag 4 september
begint het ‘‘bewegen met Elkaer’’
weer van 14.30-15.15 uur. Voor
meer informatie kunt u bellen
met Wijkpunt Voor Elkaer
Tel. 0297-820979

Voedselbank zoekt hulp
Aalsmeer - Op zaterdag 2 september houdt Voedselbank Aalsmeer
een voedselinzameling. Deze vindt
plaats in de winkel van Hoogvliet
aan de Aalsmeerderweg (hoek Machineweg). De inzameling is zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Maar, er
zijn nog onvoldoende vrijwilligers
om te helpen bij deze inzameling.
Er zijn juist veel mensen nodig, want
de Hoogvliet heeft een dubbele inen uitgang. Wie komt de Voedselbank helpen? Graag een mail aan
info@voedselbankaalsmeer.nl
of
even bellen naar 06-37471838.
De taken zijn niet moeilijk en het
is dankbaar werk met zichtbaar resultaat. Winkelend publiek krijgt bij
de ingang een boodschappenlijst-

je aangeboden. Daarop staan vooral houdbare producten waaraan de
Voedselbank momenteel de meeste
behoefte heeft. Klanten worden gevraagd om één of meer producten te
kopen en bij de uitgang aan de vrijwilligers van de Voedselbank te doneren. De medewerkers van Hoogvliet zullen deze producten centraal
in de winkel presenteren, zodat de
artikelen makkelijk en overzichtelijk
vindbaar zijn.
De Voedselbank Aalsmeer is benieuwd hoe de actie gaat lopen. Een
jaar geleden was de Voedselbank
ook te gast bij Hoogvliet en was de
opbrengst 60 kratten. De voedselbank hoopt dat deze score minstens
geëvenaard zal worden.

Alles draait om jou!

Woensdag & vrijdag menu
Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 6 september
maakt de kok een pompoen soep
met stokbrood en kruidenboter.
Daarna kippendij lapjes in romige
kerriesaus met daarbij basmati
rijst +garnituur, Indonesische
komkommersalade en Parijse
wortel. Als toetje krijgt u advocaat
bavarois met slagroom naar keus.
De kosten bedragen €10,-.
Op vrijdag 8 september hebben
wij een mosselen avond. We
beginnen met een gebonden
romige aspergesoep met ciabatta
en tomaat uit de oven. Daarna
krijgt u mosselen uit het pannetje
met ravigotte en cocktailsaus, kerrie mayonaise, gemende salade,
stokbrood met kruidenboter,
patat en mayonaise. Als dessert
krijgt u een bolletje

Persoonlijke aandacht staat
hoog in vaandel bij Shoeby

Start nieuw seizoen in
zwembad De Waterlelie
Aalsmeer - De schoolvakantie is
bijna afgelopen dat betekent dat er
een nieuw seizoen van start gaat.
Vanaf maandag 4 september beginnen alle activiteiten weer in het
zwembad volgens het normale rooster. Dus vanaf maandag gaan alle
zwemlessen en sportgroepen weer
van start. Ook gelden dan weer de
gebruikelijke openingstijden voor
banenzwemmen en vrijzwemmen.
Alle zwemlessen, zowel voor kinderen als volwassenen, vangen maandag 4 september weer aan. Er zijn
nog enkele plekjes vrij voor starters
op dinsdag tot en met vrijdag, voor
kinderen vanaf 4 jaar. Opgeven voor
zwemles kan bij de receptie van het
zwembad. Ook de Snorkelen, Survival en Zwaardvis-lessen gaan weer
van start. Lijkt het je leuk om mee te
doen? Geef je dan op bij de receptie.
Met snorkelen kun je al direct beginnen op vrijdag; daar zijn nog wat
plaatsen vrij. De eerste les is 8 september van 17.00 tot 17.45 uur. De
sportgroepen gaan ook weer van
start volgens het normale rooster.
Benieuwd of AquaJoggen, Borstcrawlles, Jog & Gym of AquaSport
ook iets voor u is? Neem een proefles en ervaar het zelf!

verder mogen zij onbeperkt zwemmen gedurende de cursusperiode.
De cursus start 28 september (bij
minimaal 10 deelnemers) en kost
250 euro. Informeer bij uw zorgverzekering of een deel van de cursus wordt vergoed. Meer informatie/opgeven: bel 0297-322022 of kijk
op www.dewaterlelieaalmeer.nl of
www.deli-line.nl
Opening Sportcentrum
Het afgelopen jaar is er hard gebouwd bij De Waterlelie: een sporthal is erbij gekomen, de horeca is
vernieuwd en ook de entree/receptie en kantoren zijn nieuw. Tijd om
het Sportcentrum officieel te openen. Dit gebeurt op zondag 17 september van 15.00 tot 17.00 uur. Om
15.00 uur vindt een spectaculaire openingshandeling plaats, daarna is er een verenigingsmarkt waar
Aalsmeerse sportverenigingen zich
presenteren. Ook worden er rondleidingen door het sportcentrum gegeven en is er een spelinstuif voor
kinderen. Iedereen is van harte welkom!

AquaLine
Wilt u na de zomervakantie werken
aan een gezond lichaam met een
gezond gewicht? Dan is de cursus
AquaLine iets voor u. Een 12-weekse cursus die bestaat uit voedingsadvies en (onbeperkt) sporten in het
water. Vanuit DeliLine wordt u begeleid door een diëtiste en zijn er
persoonlijke consulten en groepsbijeenkomsten. In De Waterlelie is
er wekelijks op donderdagavond
AquaJoggen voor de deelnemers en

Cursussen en workshops
bij Groei & Bloei
Aalsmeer - In september starten de cursussen en workshops
weer bij Groei & Bloei Aalsmeer. Zo
wordt op 14 september begonnen
met een keramiek cursus. Daar leren de deelnemers pottenbakken op
een draaischijf. Dan start op woensdagavond 6 september het bloemschikken voor gevorderden. Nieuw
dit jaar is dat op woensdagavond
27 september ook een startersgroep
bloemschikken opgezet wordt. In
deze cursus wordt in vier gezellige avonden de beginselen van het
bloemschikken geleerd. Op woensdagavond 27 september start ook
de cursus wilgentenen figuurvlechten. In oktober start verder de nieuwe moestuinieren cursus van dit
jaar. Op deze avond wordt aandacht
besteed aan de beginselen van het
moestuinieren. In het voorjaar van

2018 wordt deze cursus vervolgt.
Woensdagavond 1 november staat
de workshop vogeltaarten maken
gepland. Woensdagavond 8 november wordt een mand met voorjaarsbollen gevuld. Dit zal in het voorjaar
van 2018 een weelderige mand vol
bloemen geven. Op Vrijdagavond 15
december staat ook het jaarlijkse
kerstschikken weer op de agenda.
Groei & Bloei is een vereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor kunnen
deze cursussen en workshops aangeboden worden tegen scherpe prijzen. Leden van Groei & Bloei genieten korting op cursussen en workshops en tal van andere activiteiten. Kijk voor meer informatie op de
website www.groei.aalsmeer.nl Voor
aanmelden en verdere informatie kan contact opgenomen worden
met Arda Eickhoff via 0297-321161.

Aalsmeer - Bij Shoeby draait alles
om jou. Je krijgt persoonlijk advies
van jouw personal shopper om die
stoere, casual of chique outfit te vinden. Iedere dag staat het team van
Shoeby Uithoorn klaar om jou van
top tot teen te stijlen!
Vanaf 1 september zal er een nieuw
gezicht aan het team worden toegevoegd. Maak kennis met personal
shopper Miranda! Miranda vertelt:
“Bij Shoeby Uithoorn staat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel.
We stellen onze klanten centraal en
streven ernaar om van iedere klant
een ware fan te maken. We hechten veel waarde aan het persoonlijk
contact met de klant. We willen ze
verrassen in een omgeving waarin
hij of zij zichzelf kan zijn en waar we
samen op zoek gaan naar de juiste
stijl die bij ze past. Op een prijsbe-

wuste, maar originele manier geven
we een unieke persoonlijke service.”
‘Liefde’ voor Shoeby
Miranda gaat verder: “Mijn man
Wilfred runt met veel succes Shoeby Aalsmeer. Na 5 jaar langs de zijlijn bij hem te hebben meegekeken,
krijg ik vanuit Shoeby de mogelijkheid om mijn eigen winkel te runnen. Het plezier waarmee hij klaar
staat voor zijn klanten en de service die ze verlenen is precies waar
Shoeby voor staat.
En op die manier wil ik samen met
het team Shoeby Uithoorn een groot
succes van maken. Kom snel eens
langs in de winkel, de koffie staat
voor jou klaar! De eerste 25 kopende klanten op vrijdag en zaterdag
ontvangen in mijn eerste week een
leuke goodiebag!”

citroen ijs met slagroom naar
keus. De kosten bedragen
€15,-. Voor meer informatie of
reserveren kunt u bellen met onze
gastheer of gastvrouwen op tel.
0297-820979. U bent op beide
dagen hartelijk welkom vanaf
17.30 uur.
Wist u dat?
Er de mogelijkheid bestaat om
thuis een warme maaltijd te
krijgen via Tafeltje Dek Je. De
maaltijden worden bereidt in
de keuken van Zorgcentrum
Aelsmeer. De gebruikers krijgen
elke dag (maandag t/m zaterdag)
een verse warme maaltijd, die in
een warmhoudbox door vrijwilligers bij de gebruikers thuis wordt
gebracht. Maandelijks heeft u de
mogelijkheid om via een keuzemenu uw wensen kenbaar te maken. Wij kunnen ook individuele
wensen bespreken, waarbij u kunt
denken aan dieetmaaltijden en/of
gemalen voeding.
Als u niet meer in staat bent
om zelf een warme maaltijd te
bereiden of te organiseren en er
niemand is die u hierin kan ondersteunen, dan kunt u bij het Sociaal
Loket van de gemeente Aalsmeer
een aanvraag indienen.

Extra ledenvergadering over
digitalisering FloraHolland
Aalsmeer - Donderdag 24 augustus is goed overleg geweest tussen
een delegatie van Royal FloraHolland en de actiegroep ‘behoud de
plantenklok’. De aanwezigen hebben aangegeven dat nut en noodzaak van digitalisering wordt ingezien. Royal FloraHolland begrijpt dat
het stoppen met de fysieke karren
voor de klok op 4 oktober 2017 te
vroeg is, omdat de benodigde beelden kwalitatief niet goed genoeg
zijn. Afgesproken is dat de implementatie op een andere wijze gaat
geschieden met specifieke hulpmiddelen voor kwekers en klanten.
Hierover worden nieuwe afspraken
gemaakt die toegelicht gaan worden op een extra algemene leden-

vergadering die in september 2017
wordt georganiseerd.

Feestweek van 3 t/m 9 september

Gratis naar Aalsmeer Live
met Aalsmeerpas
Lili Wang voor haar massagesalon op het Molenplein.

Nieuwe massagesalon Lou
Li Shi op Molenplein
Aalsmeer - Tegenover de molen
in de Zijdstraat is sinds een paar
maanden een nieuwe massagesalon gevestigd. Lili Wang en Sasa
Li, twee Chinese dames die reeds
tien jaar woonachtig zijn in Nederland, hebben veel ervaring opgedaan in China (zo was Lili fysiotherapeute in een ziekenhuis) en vorige salons toen het tijd werd om hier
in Aalsmeer iets op te starten. De
ruimte beschikt over twee behandelkamers, een wachtkamer, keukentje en toiletgelegenheid en is
fris wit geschilderd met een keurige laminaatvloer. De vriend van Lili
helpt bij het gesprek, zodat er geen
onjuistheden in voorkomen vanwege de taalbarrière. De naam van de
salon Lou Li Shi betekent min of
meer dat het een salon betreft met
een nette uitstraling waar men zich
meer dan welkom voelt. De Chinese
tekens van dit begrip staan in rood
afgebeeld op de muur.
Braderie korting
Je kunt in de salon terecht voor body massage vanaf slechts vijfentwintig euro voor een half uur. Ook
cupping, hotstone- en voetmassa-

ge behoren tot de mogelijkheden
net als deelmassages voor bijvoorbeeld rug en hoofd. En dan zijn er
nog een tweetal warmtetherapieën
mogelijk; te weten, de rode lamp en
de Shu Tong Jing Mai therapie wat
goed is voor de bloedsomloop en
voor verdrijving van afvalstoffen met
behulp van een apparaat. Ook met
de aanwezige drukpunten in het lichaam weten Lili en Sasa raad. Op
de dag van de braderie, aanstaande zaterdag, geeft de massagesalon 10% korting op behandelingen
die in september plaatsvinden. Kom
dan wel even een afspraak maken
zaterdag! De openingstijden zijn van
maandag tot en met zaterdag van
11.00 tot 21.00 uur en zelfs op zondag in overleg. Lili: “We willen dat
iedereen ons vindt. Massages zijn
zo goed voor je lichaam.” Uw verslaggeefster mocht een rug massage aan den lijve ondervinden en
is zeer onder de indruk van de bekwaamheid en stevige handen van
de vriendelijke masseuse. Massagesalon Lou Li Shi is te vinden in
de Zijdstraat 26b, bereikbaar op 0687961087 en via Facebook.
Door Miranda Gommans

Roy en Justin Huiskens op
magisch benefietgala
Aalsmeer - Op zondag 27 augustus organiseerde Stichting ‘Vrien-

den van het Magic Art Center’ in De
Meerse Hoofddorp het MAC bene-

Aalsmeer - Tijdens de Aalsmeerse Feestweek mogen Aalsmeerpashouders op woensdagavond 6 september bij de buitenkassa op vertoon van hun Aalsmeerpas en legitimatie een gratis toegangskaart ophalen voor de Vrienden van
Aalsmeer Live (diezelfde avond). De
toegestane leeftijd is 18 jaar en 16+
onder begeleiding. De actie is alleen
beschikbaar voor pashouders. Inwoners met een laag inkomen kunnen deze pas aanvragen bij de gemeente. Met de Aalsmeerpas kunnen inwoners met een laag inkomen gebruik maken van voordelen
en vaste kortingen bij landelijke, regionale en lokale aanbieders in de
sport-, cultuur- en amusementssector. Het is een kortingspas voor allerlei culturele en sociale activiteiten
in Aalsmeer, Amstelveen en omstreken. Voorbeelden hiervan zijn een
rondvaart en musea. Heeft u een
laag inkomen of een uitkering? Dan

komen u en uw inwonende kinderen tot 18 jaar mogelijk in aanmerking voor de Aalsmeerpas.
Heeft u al een pas? Het is dan goed
om uw pas te laten registreren. U
krijgt dan de nieuwsbrief met de
laatste aanbiedingen. Meer informatie over de voorwaarden om in
aanmerking te komen en hoe u de
pas kunt aanvragen is te vinden op:
www.aalsmeerpas.nl.

fietgala Hans Klok and Friends. De
gehele opbrengst van dit gala, met
als hoofdact Hans Klok, komt ten
goede aan het Magic Art Center;
het knusse theater in Bennebroek
opgericht in 1984, waar iedere Nederlandse goochelaar minimaal
één keer op het podium heeft gestaan. Speciaal voor dit benefietgala kwam een bijzonder gezelschap
illusionisten samen, waaronder enkele Nederlandse en wereldkampioenen, om geheel belangeloos bijzondere optredens te verzorgen ter
ere van het Magic Art Center. Ook
Roy en Justin Huiskens uit Aalsmeer
verzorgden een optreden. Roy deed
de beruchte ringenact waar Richard
Ross meester in was. Nederlands
bekendste illusionist, Hans Klok,
verzorgde een showblok met spectaculaire acts. Het Magic Art Center,
gevestigd in Bennebroek, is in 1984
opgericht door tweevoudig wereldkampioen Richard Ross. Sinds de
start wordt iedere eerste maandag
van de maand een thema avond

vol goochelen en variété georganiseerd. Tevens bevat het theater een
klein museum waar originele posters van goochellegendes aan de
muur hangen, vitrines vol goochelprops en gimmicks en oude boeken boordevol geheimen. Nederland heeft diverse beroemde illusionisten voortgebracht. Het Magic Art
Center zet zich daarom in om nieuw
en jong talent een podium te bieden
om haar kunsten te vertonen.
Foto: www.kicksfotos.nl
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het groen niet de hoofdrol, het gaat
om de kunst.
Drie kunstenaars die alle drie een
andere discipline tonen zijn een bezoek waard. In de niet eerder getoonde schilderijen van Cathy,
wordt wel duidelijk dat de natuur
rond haar ark voor genoeg voeding
en inspiratie zorgt.
Voorjaar, herfst, zomer
De bladeren van de waterhyacint die in het voorjaar op hun mooist
zijn - lijken te dansen op het doek.
Daarentegen kondigt het blad van
de Gunera alvast de herfst aan. De
heerlijke geheimzinnige jeugdherinneringen waarbij het leven in water een grote rol speelde, dát verlangen naar vroeger is een nostalgische verbeeldingen geworden. En
dan is daar de uitbundige zomermuur, een collage van vrolijke geschilderde zomerbloemen.

KCA Kunstroute op 16 en 17 september

Bladeren als danseressen
bij Cathy van der Meulen
Aalsmeer - In aanloop van de KCA
Kunstroute in het derde weekend
van september besteedt De Nieuwe
Meerbode wekelijks aandacht aan
een locatie van de deelnemende
kunstenaar. Deze week Cathy van
der Meulen en de door haar geko-

zen kunstenaars Yvonne Schmidt en
Nico Cornelder. De locatie van Cathy van der Meulen ligt zo’n beetje
in het midden van de KCA kunstroute. Een paar kilometer vanaf de Uiterweg en een paar kilometer vanaf
het verste punt. Een locatie aan de

Oude Spoordijk 14 waar een serene rust heerst.
Ondanks een oprukkende woonwijk ligt de woonark van Cathy nog steeds verscholen in het
groen waardoor het er goed toeven is, maar in dit weekend speelt

Sjaals en objecten
Cathy nodigde twee kunstenaars uit
wiens werk zij prachtig vindt. Yvonne Schmidt maakt door de natuur
geïnspireerde heerlijk warme vilten sjaals en Nico Cornelder houten objecten. De hand gedraaide en
glanzend geschuurde vormen nodigen uit tot aanraken, het hout voelt
warm en glad. De houtnerf toont
een grilligheid die het kunstwerk
extra glans geeft en uniek maakt.
Gedurende het Kunstweekend demonstreert Nico Cornelder hoe zijn
kunstwerken tot stand komen. De
nieuwsgierige bezoeker krijgt zaterdag 16 en zondag 17 september van
12.00 tot 17.00 uur dé kans om een
kijkje achter de schermen te krijgen.
Janna van Zon

Wandelen langs kunstkasten (9)

Familie Moespot creatief
bij ingang Seringenpark
Aalsmeer - Dit keer is de fiets vanwege de afstand - het meest
handig om kunstkast nummer negen te gaan bekijken. Via de Stommeerkade naar de Parklaan. De
kunstkast van Peggy, Ingrid en Dave
Moespot staat tegenover de ingang
van het Seringenpark.
Bewoonster Lia van Andel is dolgelukkig met de kunstkast waar zij
vanuit het keukenraam van haar
huis op uit kijkt. Vanaf het begin is
zij door Peggy Moespot, dochter Ingrid en zoon Dave Moespot betrokken bij het hele proces.
Vooraf was er mailcontact met de
bewoners en is het ontwerp met
hen besproken. Maar het was vooral mevrouw van Andel die reageerde. “Tenslotte is het mijn uitzicht.”
Fantastische medewerking
“Ik ben direct met haar in gesprek
gegaan, heb foto’s gedeeld van ons
plan. Het ontwerp werd goed gekeurd, maar nog wel met het verzoek er een vogeltje bij te schilderen”, lacht Peggy. “En, wij hebben
mevrouw van Andel ook nog een
schaap beloofd, want die stond ook
op het wenslijstje.” De medewerking
was fantastisch, het gras rond de
kast werd gemaaid, zodat er goed
gewerkt kon worden. En terwijl
moeder en dochter zich ontfermde
over de blaadjes en bloemetjes (je
ziet werkelijk niet wie wat geschilderd heeft) keek zoon Dave vanuit
het keukenraam hoe zijn te schilderen kant er uit moest gaan zien.
“Ik wilde de omgeving laten mee-

spelen en die heb ik in mijn stijl
weergegeven.”
Grote belangstelling
“De mensen hebben echt meegeleefd, ook de fietsers en wandelaars die voorbij kwamen vonden
het prachtig worden.” Peggy kreeg,
nadat zij haar zoon Dave had geholpen met zijn kast op het Praamplein, zo de smaak te pakken, dat
zij aangaf zelf ook wel een kast te
willen beschilderen en dat dan samen met haar kinderen. Het bleek
een gouden ingeving. “Wij zijn allemaal geboren met twee rechterhanden”, verklaart Dave en het is duidelijk te zien dat het hier gaat om een
creatieve familie. Wanneer ook het
schaap op de kast is geschilderd,
heeft mevrouw van Andel taart beloofd aan de kunstenaars. Dat wordt
vast een leuk smakelijk weerzien!
Janna van Zon

Vlucht in gedichtentuin
Boomkwekerskerkhof

Foto’s www.kicksfotos.nl en Ria Scheewe

Veel positieve reacties van publiek

Geslaagde en zonnige Masters
of Graffiti bij Sous Terre
Aalsmeer - Wat een geweldige
sfeer heerste er zondag 27 augustus op het buitenterrein van SousTerre Aalsmeer. Er was de voorafgaande weken achter de schermen
hard gewerkt door medeorganisator
Sander Bosman, maar wat kreeg hij
eer van zijn werk! Aan de life painting expositie deden graffiti artiesten van naam en faam mee en werd
het gehele evenement omlijst door
muziek gedraaid door Miss Magnolia en DJ Serge.
Graffiti
Ooit was er een tijd dat veel mensen zich ergerden aan graffiti. Men
had maar weinig op met dat recalcitrante ‘geknoei’ op muren. Die tijd
is duidelijk aan het veranderen. Er
is zelfs veel bewondering ontstaan
voor graffiti en deze uiting heeft in-

middels wereldwijd een geheel eigen plaats veroverd. Daaraan hebben zeker de artiesten die zondag
door Sander Bosman waren uitgenodigd toe bijgedragen. Neem als
voorbeeld Donovan Spaanstra - geassisteerd door het multi talent Anne van Ophem. Het door hem vervaardigde zwart/wit portret lokte
zoveel positieve reacties uit. Men
kwam werkelijk woorden tekort.
Hoe hij in staat is om met een spuitbus zulke dunne lijntjes en verfijning
weer te geven. Het lijkt een wonder.
Op het mobieltje heeft hij het voorbeeld dat minstens 150 keer op de
borden wordt vergroot. Alles klopt
tot in de finesses. En dan de lettercreatie van de Deense Artiest Bates, special voor deze middag overgevlogen uit Denemarken. Het zien
groeien van het uiteindelijke resul-

Nog enkele kaarten voor
Nostalgische filmmiddag
Aalsmeer - Zo’n elfhonderd mensen hebben zich verzekerd van
een plaatsbewijs voor het Nostalgisch Filmfestival, dat volgende
week dinsdagmiddag en –avond,
5 september, gehouden wordt in
de feesttent op het Praamplein. De
avondvoorstelling was na anderhalf uur al uitverkocht. Er zijn nu alleen nog voor de middagvoorstelling
kaarten beschikbaar.
Het middag- en avondprogramma is
overigens hetzelfde. Op een enorm

scherm, plus een paar kleinere, wordt antwoord gegeven op de
vraag: ‘hoe zag Aalsmeer er vroeger uit?’ De ene historische film na
de andere passeert de revue. Ruim
twee en een half uur lang, inclusief
een pauze, waant men zich terug in
de tijd. Het is voor het zesde achtereenvolgende jaar, dat journalist Dick
Piet het Nostalgisch Filmprogramma voor Feestweek Aalsmeer organiseert. Mede dankzij filmmateriaal,
dat hem uit verschillende familiear-

Aalsmeer anno 1930; op de plek midden op de foto zou dertig jaar later het
gemeentehuis worden gebouwd

taat was een boeiende voorstelling.
Met precisie en geduld werd iedere
lijn vanuit de spuitbus gespoten. Iedere letter kreeg zoveel diepte mee
dat je als kijker steeds meer ging
ontdekken. En dat telde ook voor alle andere creaties. In stilte werd er
gewerkt, af en toe even een kleine
pauze, een praatje zo hier en daar
en dan weer aan het werk.
Voorgeschreven regels
Het boek Daddies Nasty Sons met
als ondertitel: Traditional Graffiti’
dat in eigen beheer is uitgegeven
door Romeo en Mega is een must
voor wie wil kennis maken met de
geschiedenis van graffiti. Prachtig
vorm gegeven en de vele foto’s zijn
stuk voor stuk juweeltjes. De artiest
helpt je ook direct af van het imago
dat de meeste mensen van graffiti
chieven beschikbaar is gesteld, kan
hij vele nog nooit eerder vertoonde
beelden van het vroegere Aalsmeer
presenteren.
De oudste films die op het programma staan, zijn die van Schiphol, anno 1922-‘23. Naast beelden van hoe
de luchthaven er toen uitzag, ook
een impressie van de eerste ‘Internationale vliegdag’ in 1923. Uit
die zelfde periode ook (de oudste)
luchtopnamen van Aalsmeer, gemaakt vanuit een Fokker F-III.
Uit 1930 dateert een fraaie promotiefilm van Aalsmeer, met opnamen van onder meer de bloemenveilingen, kwekerijen en een vaartocht over de Kleine Poel. Beelden
van eind jaren dertig, begin jaren
veertig, tonen het ‘gewone’ leven op
en rond een kwekerij in AalsmeerOost.
Verder filmopnamen van de Columbiaschool (1956), een bejaardenreisje van buurtvereniging ‘De
Pomp’ (1957), bouw van winkels in
de Ophelialaan (1960), de Corsowielerronde (1970), sloop van de
brug in de Van Cleeffkade over de
Kerkwetering (1968), de opening
van de Historische Tuin (1982) en
van de inmiddels verdwenen kwekerijen van Aldert Heeren en Klaas
Keessen op de Buurt (1986).
De jaren negentig zijn vertegenwoordigd met filmopnamen van het
Aquacorso in de Ringvaart(1990)
en kluunwedstrijden in de Zijdstraat
(1997). Humor komt voor in een

‘figuren’ hebben. Deze middag zijn
er artiesten aan het werk met een
serieuze, zorgvuldige inslag. Hardwerkend en daar heel veel plezier
in hebben. Hun kinderen lopen vrolijk om hen heen. Niemand lijkt zich
druk te maken. “Ik zie Graffiti niet
als kunst”, vertelt één van hen. “Er
zijn voorgeschreven regels waaraan iedereen zich houdt. Het is een
herhaling met een persoonlijke invulling.” Wel wordt toegegeven dat
het competitie element groot is.
“Je krijgt vandaag wel een vertekend beeld”, lacht hij. “Ja, natuurlijk zijn wij allemaal minder recalcitrant geworden, wij zijn niet meer
die 13 jarige jongetjes. Ook vanmiddag is een moment opname. Het is
het idee van de dag. Het gaat om
de uitkomst, daar blijf je altijd benieuwd naar of dat ook is gelukt.”
Wie met eigen ogen wil aanschouwen of dit project geslaagd is krijgt
daar voor de hele maand september
de tijd. Galerie Sous-Terre, tegenover de watertoren, is vrijdags van
14.00 tot 20.00 uur geopend en iedere zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur.
Janna van Zon

Gezellige drukte in het centrum van
Aalsmeer op corsodag 1952
drietal korte films van ‘Het Seringenpark’: de ‘Amsterdamse dag’ in
1991, het Carnaval in 1993, met het
laatste, hilarische publieke optreden
van conferencier Martin Verbeek en
het afscheidsfeest van het bejaardenhuis op 28 april 1993, vanwege de verhuizing naar Zorgcentrum
Aelsmeer.
‘Pareltjes’ zijn twee onlangs ontdekte kleurenfilms uit 1949 en 1952,
met daarin opnamen van allerlei
plekjes in Aalsmeer. Maar ook van
het bloemencorso in 1949 en 1952.
Toegangskaarten voor de middagvoorstelling van het Nostalgisch
Filmfestival op dinsdag 5 september, zijn à 7,50 euro (inclusief garderobe en koffie of thee) te koop in het
Boekhuis in de Zijdstraat.

Aalsmeer - Het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg, hoek
Gerberastraat, wordt dit jaar voor de
negende keer door Stichting KCA
op de eerste drie weekenden in september als Gedichtentuin ingericht.
Tijdens de drukte van de evenementen die in deze maand in Aalsmeer
plaats vinden, zoals de Monumentendag, Feestweek, de Pramenrace
en daarna de Kunstroute, kan men
op het Boomkwekerskerkhof even
tot rust komen.
Dertig dichters uit Aalsmeer en daar
buiten schetsen het thema ‘Vlucht’

op gevarieerde wijze. Gedichten
waaronder titels als Verslaafd, Verlaten stad en Een tweede Icaris zullen
op standaards rondom de oude graven te lezen zijn. De toegang is gratis en iedereen is welkom op zaterdag en zondag op 2 en 3, 9 en 10 en
16 en 17 september. Het hek van het
Boomkwekerskerkhof staat open
van 12.00 tot 17.00 uur. De bundel
van de gedichten is voor 5 euro te
koop bij het Boekhuis. Bij de entree ligt traditiegetrouw een boekje waarin reacties geschreven kunnen worden.

Voor jongeren 15 tot 25 jaar

Kerst Gospelworkshop bij
The Amstel Gospel Choir
Amstelland - Zingen geeft plezier
en is één van de grootste hobby’s
in Nederland. Van september tot en
met december organiseert The Amstel Gospel Choir acht workshops
voor maximaal 20 jongeren van ongeveer 15 tot en met 25 jaar om ongeveer vier kerstliederen te leren.
Deze vier songs zijn uiteraard onderdeel van het kerstconcert op 19
december in de Urbanuskerk. Samen met The Amstel Gospel Choir
gaat de groep jongeren deze liedjes
ten gehore brengen voor een groot
publiek. The Amstel Gospel Choir
bestaat momenteel al uit twintig
personen. Het is dus mogelijk dat er
straks veertig koorleden een geweldig concert geven voor vrienden,
familie en kennissen, bekenden en
onbekenden om nooit meer te ver-

geten. Iedereen die het concert wil
komen zien is natuurlijk van harte welkom. Het mooiste van dit alles is: De acht workshops zijn helemaal gratis! Als deelnemer aan de
workshops is het concert uiteraard
ook gratis. Ervaring is niet nodig. Je
hoeft alleen maar aanwezig te zijn
op de workshops, je best te doen,
thuis goed te oefenen met de oefenbestanden, te houden van zingen en
dansen en uiteindelijk te stralen tijdens het gezamenlijke Kerstconcert.
De workshops worden gehouden op
dinsdagavonden vanaf 5 september
tussen 20.30 en 21.30 uur in Wijkcentrum Westend in Amstelveen.
Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.amstelgospel.nl
of stuur een email: amstelgospel of
bel: 06-30163324.
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Laatste weekend ‘Flower Art’ in Sous-Terre

Tips van cupcake winnares
Isa Verzeilberg op braderie

Verkoop ‘Aalsmeer’ kunst
voor Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Het dorp Aalsmeer is
voor de kunstenaar Bert Wouters
een inspiratie bron gebleken. In opdracht van Peter van Eick van Glasshouse Entertainment maakte de in
Amsterdam wonende en werkende
kunstenaar twee schilderijen waarin typische Aalsmeerse kenmerken, zoals de vlag en de watertoren,
centraal staan. In een geheel eigen
stijl heeft Wouters de kleuren van
Aalsmeer verweven met de waterhoen hetgeen een origineel kunstwerk heeft opgeleverd.
Zeker bedrijven kunnen met dit
kunstwerk aan de wand zo hun liefde voor Aalsmeer tonen aan hun

personeel en cliënten. Omdat de
tentoonstelling Flower Art in galerie Sous-Terre dit weekend voor het
laatst is te zien, wordt het schilderij tegen een speciale prijs aangeboden. Een deel van deze opbrengst
zal bestemd zijn voor Ons Twee
Thuis.
Laat het een reden zijn om SousTerre te bezoeken, de tentoonstelling te bekijken en een bod te doen
op het schilderij. De galerie tegenover de watertoren is geopend op
vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur en
zaterdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur.
Janna van Zon

Ontmoetingscentrum 10 jaar

Voorstelling ‘Alz... enzo’
in gebouw Irene
Aalsmeer - Op dinsdag 19 september zal in het kader van het 10 jarig jubileum van het Ontmoetingscentrum de theatervoorstelling ‘Alz...
enzo’ getoond worden in gebouw
Irene. Het is een liefdevolle en intieme theatervoorstelling over Alzheimer. Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren toenemen. Dat betekent onzekerheid,
ongerustheid en aanpassing van
het leven van mensen met dementie. Kees van der Zwaard laat op een
gevoelige, realistische en ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen.
Mensen met dementie en hun familieleden, maar ook hulpverleners
zullen zich herkennen in de ver-

schillende situaties die op respectvolle wijze aan de toeschouwers
worden gepresenteerd.
De voorstelling vindt plaats in de
grote zaal van gebouw Irene. Bij
aanvang krijgen de bezoekers koffie of thee aangeboden. Stichting
vrienden van het Zorgcentrum deelt
in de kosten en om tegemoet te komen aan het restant wordt een kleine eigen bijdrage van 5 euro per
persoon gevraagd. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. De voorstelling begint om 20.00 uur. Er is nog een beperkt aantal toegangskaarten beschikbaar. De voorverkoop is bij het
Ontmoetingscentrum in de Kanaalstraat 12. Bellen om kaarten te reserveren kan naar 06-22468574.

Voor 5e maal Fortenfestival
Aalsmeer - Forten zijn in! Voor het
vijfde jaar op rij wordt het Fortenfestival georganiseerd. Van vrijdag
1 tot en met zondag 10 september
is het een waar liniefestijn in Nederland. Kom eens kijken en ontdek de prachtige forten en vestingen die Nederland rijk is. Geniet van
de (buiten)films, theater, kunst, muziek, historie en (biologisch) eten en
drinken.
Het weekend van 9 en 10 september is het dubbel feest: veel forten
zijn opengesteld tijdens het Open
Monumentenweekend en de forten
van de Stelling van Amsterdam vieren het Werelderfgoedweekend. Bekijk alle activiteiten via www.fortenfestival.nl.
Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een
135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 is aangelegd. Het leger, de regering en de
koning(in) zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een
aanval op Nederland. De Stelling
bestaat uit 42 forten en een groot
aantal batterijen, dijken, sluizen op

een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een unieke historische verdedigingslinie uit 1815.
De linie is 85 kilometer en bestaat
uit zo’n zestig forten, twee kasteelvestingen en zes vestingsteden.
Trots op ‘Werelds’ erfgoed
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is
genomineerd voor de UNESCO Werelderfgoedstatus, als uitbreiding
van de Stelling van Amsterdam. De
Stelling van Amsterdam ontving in
1996 al het predicaat UNESCO ‘Werelderfgoed’. De stelling mag zich
meten met imposant erfgoed zoals
de Chinese Muur en de piramides
van Gizeh. Als alles goed gaat, komen beide linies in 2019 als geheel
op de prestigieuze lijst van UNESCO te staan. Fortenringen rondom steden komen meer voor in de
wereld, maar door de rol van water
in het systeem zijn de Waterlinies
in Nederland enig in hun soort. Ze
vormen een groot en groots (internationaal) monument van water ingenieurschap en Hollandse vindingrijkheid.

Peuters in het Wild met de
boswachter in het Bos
Amstelland - Is jouw peuter een
echte boswachter in de dop? Doe
dan mee met Peuters in het Wild. Elke woensdagochtend van 10.00 tot
11.30 uur van 13 september tot en
met woensdag 1 november. Je kan
één keer meedoen of meerdere keren. Voor peuters van 2, 3 of 4 jaar
en hun ouders! De ochtend eindigt
met een verhaal of een spel bij De
Boshalte. De kosten bedragen 7 euro per peuter. De activiteit start met
minimaal drie peuters bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.
Kriebeldiertjeslab
Kom op zondagmiddag 17 september om 12.00, 13.30 of 15.00 uur

naar het Bos en onderzoek kriebeldiertjes. Kan een slak op z’n kop lopen? Hoe snel kruipt een worm
weer in de grond? Het gaat allemaal
op een speelse manier uitgezocht
worden onder leiding van de gidsen
van Natuur is een Feest. De activiteit
is geschikt voor kinderen van 4 tot
9 jaar en (groot)ouders/begeleiders.
Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro
per volwassene. Duur: 1 uur. Start is
bij de Boswinkel.
Aanmelden voor beide activiteiten
kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl en in de Boswinkel
elke dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe cursus: Handletteren

Half september start nieuw
seizoen bij De Werkschuit
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen van
De Werkschuit start 18 september.
Er zijn weer talloze leuke en creatieve cursussen te volgen, waaronder ook de nieuwe cursus Handletteren. Een cursus van 6 lessen op
dinsdagavond van 19.00 tot 2100
uur. Het gaat hier om letters tekenen, een soort schoonschrijven op
een eigentijdse losse manier. Zwelletters met krullen en eenvoudige
versieringen en zo een eigen steil
gaan ontwikkelen. Op maandagavond is er de cursus Edelsmeden.
Op dinsdagmorgen Speksteen objecten en in de avond de cursus
Beeldhouwen. Woensdag zijn er de
cursussen voor de kinderen en voor
de jongeren, zoals het Tekenatelier,
Creatieve vorming voor kinderen en
Mozaïek voor kinderen. Tijdens deze cursus van 4 lessen versier je een
spiegel, een kistje of een klein dienblad met stukjes tegel. Vanaf 19.30
uur is er woensdagavond Tekenen
en schilderen en de docent is Lia
Oudshoorn. Donderdag is er de cursus Creatieve vorming voor kinderen. Vanaf 20.00 uur is er boetseren met klei voor volwassenen. Vanaf 21 september is er ook een cursus vilten voor gevorderden. De cursus Boetseren met klei wordt ook op
vrijdagmorgen gegeven van 10.00
tot 12.00 uur.
Zaterdag kan een fotocursus gevolgd worden waarbij kijken en creativiteit centraal staan. In de cursus
wordt van alles uitgelegd hoe u het
beste foto’s kunt maken met uw ei-

gen digitale fotocamera. Ook is er
de cursus Tekenatelier voor kinderen en Portrettekenen en schilderen
voor volwassenen. Bij de laatst genoemde cursus kunnen zowel beginners als gevorderden tegelijk de
cursus volgen. Allerlei punten om
een portret te kunnen maken komen aan bod in deze cursus.
Zondagschilders
Nieuw in dit seizoen is dat de Werkschuit ook zondag toegankelijk is
voor cursisten, namelijk voor de cursus ‘zondagschilders’. Hierbij krijgen
de deelnemers iedere zondag een
inspirerende en leerzame opdracht.
Compositieleer, kleurgebruik, stijlen
en technieken worden aangereikt
en helpen de amateurkunstenaar
verder in hun creatieve zoektocht.
Zaterdag op braderie
Kijk voor meer informatie en het
complete cursusaanbod op: www.
werkschuit-aalsmeer.nl of neem
contact op met Margot Tepas via 0612459347 en margot.tepas@printex-int.com of met Marion Buckert
via 06-11864861 en m.buckert@
me.com. Folders zijn af te halen in
het gemeentehuis, de bibliotheek,
Albert Heijn, de Boekhandels, Jumbo, de Marskramer in Kudelstaart
en aanstaande zaterdag 2 september tijdens de braderie in het Centrum waar De Werkschuit zich weer
gaat presenteren in een kraam. De
Werkschuit is ook te vinden, op facebook, instagram en twitter.

Fietsen langs werelderfgoed

Rondje Stelling gaat voor
drie sterren
Streek - De Nederlandse Toer Fiets
Unie (NTFU) beloonde Rondje Stelling vorig jaar met een fraaie twee
sterren-beoordeling, maar de organiserende Stichting Fortza Velo is hierdoor niet achterover gaan
leunen. “We blijven naar verbeteringen zoeken en hebben die voor
onze editie van dit jaar ook weer
doorgevoerd, want we gaan zondag 3 september vol voor de maximale drie sterren”, aldus voorzitter Trudie Plomp. Sportieve fietsers
kunnen zich tijdens Rondje Stelling
uitleven op drie afstanden (65, 120
en 170 kilometer) vanaf de startlocaties Uithoorn, Spaarndam en Uitgeest, terwijl er voor recreatieve en
aangepaste fietsers een speciale route van 30 kilometer is uitgezet vanuit Spaarndam en Penningsveer. De sportieve afstanden zijn dit
jaar op alle startlocaties hetzelfde.
“De 65 en 120 km-routes vanuit Uithoorn en Spaarndam zijn nieuw en

blijven ten zuiden van het kanaal.
Hierdoor hoeven deelnemers op deze afstanden geen gebruik meer te
maken van het pontje bij Buitenhuizen. De korte afstanden van vorig
jaar, van 45 en 85, hebben we slim
uitgebouwd naar 65 en 120 kilometer. Zo hebben we het traject door
de stad Amsterdam zo kort mogelijk
gehouden en gaat grotendeels door
de groene gebieden rond de stad’’,
vertelt Plomp.
Samenwerking
Fortza Velo, een samenwerkingsverband van de fietsclubs UWTC, TC De
Kennemeer, Alcmaria Victrix en de
Raisin Hope Foundation Nederland,
heeft ook geluisterd naar de deelnemers. “Zo ergerden deelnemers
zich aan het slechte wegdek op de
Hemkade van het Zaanse Hembrugterrein. We hebben nu gekozen om
de route naar de verzorgingspost
op deze historisch belangrijke lo-

Aalsmeer - Zaterdag 2 september
wordt in het centrum van Aalsmeer
weer de grootste en gezelligste braderie van het jaar georganiseerd.
Vele kraampjes met kleding, sieraden, cosmetica en de nodige etenswaren, vormen het begin van de
bruisende feestweek in Aalsmeer.
Traditiegetrouw is ook Manfred
Spaargaren Confiserie weer van de
partij met z’n fameuze en vooral verrukkelijke mergpijpjes. Deze bijzondere lekkernijen zijn inmiddels verworden tot een heuse traditie op de
jaarlijkse Aalsmeerse braderieën.
Manfred en zijn vrouw Conny willen
komende zaterdag ook de kinderen
van Aalsmeer en omstreken een bijzondere ervaring meegeven bij hun
kraam in de Zijdstraat. Zij hebben
daarom Isa Verzeilberg, winnares
van het populaire Zapp-televisieprogramma CupCakeCup, gevraagd
om ze die dag van 10.00 tot 16.00
uur bij te staan in de verkoop. De

kinderen die het leuk vinden kunnen die dag met Isa op de foto (uiteraard neemt ze haar grote gouden
beker mee). Ook kunnen de kinderen bij Isa terecht voor haar ‘geheime’ cupcake recepten, waarna ze
zelf de heerlijkste cupcakes kunnen
bakken en versieren.

Maandag weer naar school!
Aalsmeer - Hupsaké, weer naar
school. De scholen gaan weer beginnen vanaf maandag 4 september.
De jongens en meiden van de middelbare scholen hebben nu agenda,
pennen, schriften en telefoon weer
op zak (rugzak). En straks krijgen ze
de boeken weer mee te sjouwen.
De basisschool kinderen hebben er
weer zin in. Nieuwe meester, of juf,
nieuwe klasgenootjes. En weer een
stapje verder.
De kleintjes die voor het eerst naar
school gaan, kijken al weken uit
naar hun eerste schooldag. Nieuwe
rugzak gevuld met broodtrommel,
met stukje fruit. En aan de hand van
papa en/of mama. Altijd spannend,
voor kind en ouders.
Het verkeer moet er ook rekening
mee houden, dat er weer meer ver-

keer en fietsers zijn. In de maand
september vallen er veel slachtoffers in het verkeer onder de 12 jarigen. Dat zou aanmerkelijk hoger
zijn dan de andere leeftijdsgroepen.
Ze moeten nog wennen aan het verkeer en de fietsroute naar school en
het voortgezet onderwijs. Geef ze de
ruimte, en rijdt wat langzamer in ons
mooie dorp. Ze moeten ook leren
om met het verkeer mee te gaan. En
een ongeluk zit in een klein hoekje.
De mobiele telefoon is ook een
struikelblok. Veilig verkeer Nederland raadt ouders aan afspraken te
maken met het gebruik van een mobieltje op de fiets. Dit gaat niet samen. Laten we zuinig zijn op onze
kinderen, en tolerant zijn naar elkaar.
Tekst en foto: Ria Scheewe

Na zomerseizoen, weer bijeenkomst

Op de motorfiets naar de
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 4 september houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer weer haar maandelijkse
bijeenkomst in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat 6. Na vele zonnige, warme en soms natte zomerse
dagen wil men zeker weer eens in
de albums kruipen om te zien welke zegels er nog ontbreken. Gastspreker op deze avond is Nico Helling. Hij komt iets vertellen over motorfietsen. Dit aan de hand van zijn
winnende voordracht ‘Met de Motorfiets naar het werk’. 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. Op de site is ook het nieuwe clubblad te bewonderen met daarin onder ande-

re een artikel over de ansichtkaarten van Aalsmeer. Leden krijgen
het blad gratis toegestuurd. Verder
zijn er circa 60 nieuwe stokboeken
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. De veilingmeester is soms
nieuwsgierig naar alle verhalen en
hamert dan foutief af. Zoals gebruikelijk kunnen nieuwtjes uit binnenen buitenland bij de vereniging besteld worden, evenals albumbladen,
catalogus, etc. De nieuwtjes Nederland worden verzorgd door William Bosdam. De nieuwtjes buitenland en verder alle benodigdheden door J. Teunen. Met hem kunt u
een abonnement bespreken of losse koopopdrachten geven.
Uiteraard is koffie en een drankje
verkrijgbaar in de zaal en is er volop
gratis parkeergelegenheid, dus kom
gerust binnen kijken en luisteren.

catie van de Stelling van Amsterdam te laten lopen over het geasfalteerde pad dat dwars over het terrein loopt’’, aldus de voorzitter. “De
verzorgingspost hier is eveneens
nieuw. Verder zijn er verzorgingspunten in Fort aan de Drecht in Uithoorn, op Wheelerplanet Spaarnwoude, in Katwoude en bij Fort aan
de Ossenmarkt in Weesp staat onze
mobiele fruitpost.’’ Alle deelnemers
krijgen bij de finish dit jaar voor het
eerst ook een ‘goodie bag’ met onder andere een flesje WD-40 en het
door de provincie Noord-Holland
beschikbaar gesteld boekje ‘Fort’
over de Stelling van Amsterdam.
Voor de jeugdige deelnemers is er
een fraaie sleutelhanger.

nen door een eigen sponsoractie tijdens Rondje Stelling op te zetten of
bij inschrijving een extra donatie te
doen of een van de RHF-artikelen
te bestellen. Daarnaast willen we
een zo groot mogelijk peloton aangepaste fietsers aan de start krijgen
van de 30 kilometer vanaf Spaarndam. Zo willen we de fietsmogelijkheden voor mensen met een beperking onder de aandacht brengen’’,
legt Plomp uit.
“Zo hebben we samen met onze
landschappelijk prachtige routes
langs de historische forten van het
UNESCO Werelderfgoed De Stelling van Amsterdam een mooi totaalpakket proberen aan te bieden
voor onze deelnemers. Zij hebben
dit jaar ook voor het eerst de belangrijkste stem in de beoordeling
van de NTFU. We hopen dat zij onze inspanningen belonen en we volgend jaar drie sterren mogen voeren voor de Rondje Stelling.’’ Vooraf
inschrijven voor Rondje Stelling kan
tot en met 1 september via de website rondjestelling.nl.

Raisin Hope Foundation
“Verder hebben we de aandacht
voor ons goede doel, het aangepaste fietsnetwerk voor mensen met
een beperking van de Raisin Hope Foundation Nederland, verder
uitgebouwd. Deelnemers kunnen
het werk van deze stichting steu-

2e katern
komt namelijk een heuse alcoholcontrole. Er moet bij een post geblazen worden en wie het promillage
overschrijdt, krijgt een proces-verbaal (wat ook gevolgen kan hebben
voor auto en brommer rijden), het
team wordt direct uit de stoet gehaald en gediskwalificeerd. Het bestuur van SPIE raadt alle deelnemers
aan zich vooral aan deze regel te
houden. Een gezellig feestje bouwen
met elkaar mag natuurlijk, maar doe
geen hele gekke dingen, want ook
dit kan gevolgen hebben. Er zullen
handhavers van de gemeente undercover langs de route gaan varen en
staan om te kijken of alle teams zich
naar behoren gedragen. Ze hebben
toestemming om actie te ondernemen als nodig! Het klinkt wellicht allemaal een beetje betuttelend, maar
veiligheid staat hoog in het vaandel.

Controles op water
Een andere, heel belangrijke regel is
geen alcohol voor de schippers, die
de praam of bok besturen en voor
de penta plaatsnemen. Denken dat
loopt wel los, gaat dit jaar niet op. Er

Vergunning al binnen
Overigens is SPIE dit jaar prima te
spreken over de samenwerking met
de gemeente, de provincie en Rijnland. Er is goed overleg geweest, er
zijn ‘strakke’ afspraken gemaakt en
de vergunning is al geruime tijd binnen. Verder is droog en zonnig weer
besteld, dus alle reden om zaterdag 9 september gezellig deel te nemen aan of te kijken naar de Pramenrace. Thema ‘Zoek het Uit’, maar
blijf verstandig en hou het leuk. Op
de website www.pramenrace.nl kunnen teams zich ook inschrijven en is
meer informatie te vinden over alle
activiteiten rond de tocht der tochten, zoals het palaver op vrijdagavond, het pramenontbijt zaterdagmorgen en de schoonmaakactie
van de Ringvaart en de Westeinder
op zondag. De laatste nieuwtjes en
verhalen van teams natuurlijk in de
Praambode.

en geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Het museum is gevestigd in het Fort
Bij Aalsmeer in Aalsmeerderbrug.
Het fort, dat deel uitmaakt van de
Stelling van Amsterdam, is een ontwerp uit de negentiende eeuw. In het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 worden verhalen verteld

over vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog neer zijn gestort.
Wrakdelen die door CRASH geborgen zijn, maken de geschiedenis van
de bemanningen van de vliegtuigen
voelbaar en tastbaar. Met foto’s en
persoonlijke voorwerpen worden de
verhalen tot leven gebracht.

Zaterdag SPIE op de braderie, nog snel inschrijven!

Nieuws over de Pramenrace
Aalsmeer - Er wordt de laatste weken veel geklust in schuren en loodsen aan pramen, bokken en penta’s.
Het is immers bijna zover. Op zaterdag 9 september vindt editie 32 van
de Aalsmeerse Pramenrace plaats.
Thema is ‘Zoek het uit’, maar dit moet
natuurlijk niet te letterlijk genomen
worden. Er gelden regels voor deelname. Inschrijven bijvoorbeeld. Al
vele teams hebben zich gemeld en
keurig het verontschuldigde bedrag
overgemaakt. Echter, er zijn achterblijvers. Voor hen deze tip: Schrijf

met spoed in. Nu bedraagt het inschrijfgeld nog 60 euro, maar vanaf
zaterdag 2 september gaat de prijs
omhoog en wordt 100 euro in rekening gebracht.
Op de braderie
Inschrijven kan ook op de braderie
in het Centrum deze zaterdag, waar
SPIE op haar vertrouwde plek in een
kraam is te vinden. De locatie, voor
de Doopsgezinde kerk, is jaren geleden al geclaimd. SPIE is op de straat
gespoten in oranje letters en deze

Crash Museum open tijdens
open monumentendagen
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40’45 doet ook dit jaar mee aan de Open

Monumentendagen. Het museum
is op zaterdag 9 en zondag 10 september daarom gratis toegankelijk

verf is van zeer goede kwaliteit geweest. Al vele regenbuien en zelfs
sneeuw overleefd… Tijdens de braderie verkoopt SPIE allerlei leuke attributen, waaronder shirts, handdoeken (zolang de voorrang strekt) en
een heel verrassend item.

Nieuw radioseizoen start
met de Feestweek
Aalsmeer - Inmiddels is iedereen
zo’n beetje teruggekeerd van vakantie. Allemaal mooi op tijd voor
de drukke septembermaand. Traditioneel start dan het nieuwe seizoen
en worden er enkele wijzigingen in
de programmering toegepast. Een
andere traditie is de Aalsmeerse
feestweek met vele bijzondere evenementen in Aalsmeer. Uiteraard is
Radio Aalsmeer daar zoveel mogelijk live bij. Zo kunt u de vrijwilligers
tegenkomen op de braderie aanstaande zaterdag en wordt de tentdienst (de aftrap van de feestweek)
rechtstreeks uitgezonden. Kunt u er
zelf niet bij zijn? Stem dan zondag
3 september af op Radio Aalsmeer
tussen 10.00 en 12.00 uur.
Radio Revue
Op 1 september begint het nieuwe
radioseizoen. Na de zomervakantie hebben de ruim 80 medewerkers van Radio Aalsmeer weer extra zin om hun uitzendingen te verzorgen. In de programmering wordt
een aantal wijzigingen doorgevoerd,
waarvan de eerste komend weekend ingaan. Het programma Radio Revue op zondagmiddag krijgt
er een uur bij en duurt voortaan
van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens Radio Revue worden vele aspecten van
de popmuziek belicht in diverse wekelijks terugkerende items. Verder
staat elke zondag de Radio Revue
Popquiz klaar, een interactieve quiz
over de muziekgeschiedenis.
Nerdalert en Marjolijstje uur
Voortaan kan al om 19.00 uur worden afgestemd op Nerdalert, het interactieve muziekprogramma met
een maatschappijkritisch randje.
Marcel en Marjolein gaan graag in
op de nerd-cultuur: Star Wars, Doctor Who, fantasy festivals, superhelden, Lego, nieuwe films en bijzondere muziek. Aansluitend is het om
22.00 uur tijd voor Marjolijstje, een

Fairtrade, GRLBND en Let’s Go
Esther Sparnaaij ontvangt in ‘Echt
Esther’ deze donderdag Betty Kooi
in haar programma. Kooi zit in de
werkgroep Fairtrade Gemeente
voor Aalsmeer. Donderdag is er ook
weer een extra lange uitzending van
‘Aalsmeer by Night’ . Vanaf 20.00
uur openen Robert Arendse en
Meindert van der Zwaard de marathonuitzending met een ‘Feestweek
Aalsmeer Special’. Verder zijn vanaf
21.00 uur de meiden van GRLBND
in de studio. Romy, Som, Rony en de
Aalsmeerse Denise treden woensdagavond 6 september op in de
feesttent en deze donderdag komen
ze in ‘Aalsmeer by Night’ daar alles
over vertellen. De reguliere uitzending van ‘Aalsmeer by Night’ begint
om 22.00 uur.
Volgende week starten de scholen weer en daarom wordt in ‘Let’s
Go’ van Kim en Laurens vrijdag vanaf 18.00 uur de Super Juf uitzending
herhaald. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.

Een deel van de vrijwilligers van Radio Aalsmeer: Klaar voor de start!

Uitzicht vanaf watertoren
op boten en graffiti art
Aalsmeer - Het was afgelopen zondag 27 augustus voorlopig de laatste zondag dat de watertoren aan
de Westeinderplassen haar deuren
opende voor belangstellenden. Het
was een prachtige en zonnige middag en het uitzicht reikte ver. Vele
bezoekers maakten gebruik van deze mogelijkheid om over Aalsmeer
uit te kijken.
De Poel lag vol met bootjes en dit
was een prachtig gezicht. Wie richting de bebouwing keek, had een
kleurig uitzicht. Bij galerie SousTerre vond voor de eerste maal de
Masters of Graffiti Art plaats en
hiervoor waren graffiti artiesten uit
diverse landen naar Aalsmeer gekomen. De muren rond de galerie zijn
met prachtige schilderingen opge-

luisterd en een kijkje gaan nemen
kan nog de hele maand september. De klim naar boven middels de
steeds smaller wordende trappen in
de watertoren was het zeker waard.
“Geweldig”, aldus een enthousiaste
bezoeker.
De deuren van de toren van Sangster blijven overigens niet lang gesloten. Aanstaande zaterdag 2 september is de watertoren het middelpunt van het evenement Vuur en
Licht op het Water met optredens,
de verlichte botenshow en om elf
uur een spetterend vuurwerk. Tijdens de Kunstroute op 16 en 17
september maakt de watertoren ook
deel uit van de diverse locaties waar
kunst bewonderd kan worden.
Foto: www.kicksfotos.nl

Gevarieerde foto-expositie
in Ziekenhuis Amstelland

lijst alternatieve muziek volgens een
wisselend thema, dat vaak voorkomt
uit de actualiteit.
Collectable en ‘Door de Mangel’
Cock Bareuh draait voortaan op
zondag tussen 23.00 uur en middernacht de meest uiteenlopende juweeltjes uit de muziekgeschiedenis.
Vanaf de jaren zestig tot heden, met
ook vele onbekende nummers van
bekende artiesten.
Ook in het nieuwe radioseizoen zullen weer vele nieuwe gasten iedere
maandag tussen 19.00 en 20.00 uur
hun ‘levensverhaal’ vertellen aan
zus en broer Mylène en Elbert Huijts
tijdens ‘Door de Mangel’. Uiteraard
technisch ondersteund door Edgar
van Hazendonk.

Zaterdag middelpunt Vuur en Licht

Veel te zien en te doen bij
Boerenvreugd op braderie
Aalsmeer - Kinderboerderij Boerenvreugd pakt flink uit op de braderie dit jaar. Met de verkoop van
cadeauartikelen en decoratieve
voorwerpen, de aanwezigheid van
dieren om te kijken èn te aaien en
ook veel informatie voor iedereen
die iets wil weten over en of wil bijdragen aan de kinderboerderij. Verder kunnen kinderen bij de kraam
zelf knutselen onder begeleiding
van ervaren vrijwilligers van Stichting Kinderboederij Aalsmeer.
Nieuw talent
Boerenvreugd is steeds op zoek
naar nieuw talent voor het werken op de boerderij en het helpen
bij activiteiten. Samen met partner
Ons Tweede Thuis slaagt Stichting
Kinderboerderij Aalsmeer er al bijna 25 jaar in om zelfstandig ruimte te bieden voor recreatie en educatie in het Hornmeerpark en binnen de Aalsmeerse gemeenschap.
Dat gaat niet vanzelf. Door de jaren heen hebben honderden vrijwilligers, cliënten en medewerkers
zich ingezet om Boerenvreugd tot
een succes te maken. Doordeweeks
doet Ons Tweede Thuis de dierenverzorging. De rest van het educatieve werk, het in stand houden van
de boerderij en speeltuin en het verzorgen van de dieren is het werk
van ongeveer 80 vrijwilligers. Om dit
werk te kunnen blijven doen, is Boe-

renvreugd nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat kan al vanaf de
leeftijd van 14 jaar. Nieuwe mensen
krijgen de kans om hun eigen voorkeuren aan te geven bij de invulling
van het vrijwilligerswerk. Dat kan
bijvoorbeeld het draaien van een
beheerdersdienst zijn, of het helpen bij klussen, hooi stapelen, tent
bouwen, schilderen of bij de uitvoering van evenementen. Goede motivatie is de belangrijkste eigenschap
voor vrijwilligers op Boerenvreugd.
Stichting Kinderboerderij Aalsmeer
biedt mensen die kunnen en willen
bijdragen aan het werk èn aan de
prettige sfeer, altijd een gedegen inwerkperiode, waardoor zij zich snel
thuis zullen voelen.
Cadeauartikelen
Op de kraam in de Zijdstraat zal een
aantal ervaren vrijwilligers aanwezig zijn, om u te vertellen over het
vrijwilligerschap bij Boerenvreugd
en over de boerderij zelf. Daarnaast
zullen creatieve en originele cadeauartikelen worden aangeboden,
die door onder andere vrijwilligers
Cees, Martine en Astrid zelf zijn vervaardigd, zoals kinderarmbandjes,
bordjes met tekst, houten hangertjes, vogelnestkastjes, gehaakte dieren en nog veel meer. De opbrengst
ervan gaat naar de kinderboerderij
en komt zo ten goede aan het vele
nuttige werk.

Concert en monumentendagen in Urbanuskerk
Bovenkerk - Trio Concento geeft
een concert op Zaterdag 2 september in de Urbanuskerk in Bovenkerk.
Het trio bestaat uit André Knevel uit
Canada op orgel, Liselotte Rokyta
uit Tsjechië op panfluit en Arie Horst
uit Hoogwoud op vleugel. Kom gezellig genieten van een prachtig

programma dat bestaat uit werken
van Mozart, Dussek, Händel, Pozoli en vele andere. Kaarten zijn inclusief een consumptie en kosten
12,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar voor aanvang van het concert.
Het concert begint om 14.30 uur en
duurt tot circa 16.30 uur.

Amstelveen - In de maand september worden de kunstwerken van
Judith de Bats tentoongesteld in
gang B van Ziekenhuis Amstelland.
De expositie bevat een gevarieerd
aanbod van foto’s gedrukt op bijzondere materialen, zoals hout, glas
of aluminium. Voor Judith de Bats is
fotografie naast een ambacht ook
een uiting van kunst. Judith streeft
er steeds naar om een extra dimensie aan haar foto’s toe te voegen. Zij
gebruikt verschillende technieken,
waardoor zij een zeer gevarieerde
collectie werken heeft opgebouwd.
Doordat zij meerdere materialen gebruikt, zoals doek, aluminium en
hout, benadrukt ze bij elke foto weer
een andere invalshoek. Zo zijn som-

mige werken meer romantisch van
aard, terwijl andere foto’s eerder industrieel genoemd kunnen worden.
Ook met kleurengebruik varieert Judith. Zij gebruikt soms zachte tinten, terwijl bij andere werken scherpe en harde tinten overheersen. Judith de Bats heeft haar opleiding fotografie in New York gedaan. Na
haar opleiding heeft ze zich voornamelijk bezig gehouden met het maken van portretten van mensen en
het leven. De Amerikaanse fotografe is zeven jaar geleden naar Nederland verhuisd voor de liefde. Judith
vindt Nederland een boeiend land.
Per fiets heeft zij alle provincies bezocht, om zo Nederland beter te leren kennen.

Vogels kijken in De Baccara
Aalsmeer - De vakantie is bijna
voorbij. Volgende week beginnen
de scholen weer en pakken ook alle verenigingen de draad weer op.
Er worden als vanouds allerlei activiteiten en clubavonden georganiseerd. Er kan weer gekaart en gesjoeld worden, sportief aan de slag
is mogelijk en tentoonstellingen
kunnen weer bezichtigd worden.
Vereniging De Vogelvrienden was
één van de eerste die weer aan de
slag ging. Afgelopen zondag 27 augustus werd in zaal De Baccara de
eerste vogeltentoonstelling van het

seizoen gehouden. Allerlei tropische vogels, kanaries en parkieten
lieten zich zien en horen. De bezoekers konden de ‘herriemakers’ wel
waarderen. De vogels konden bezichtigd worden, maar werden ook
te koop aangeboden. Voor wie overweegt een vogel aan te schaffen. Ga
langs bij de volgende activiteit van
de Vogelvrienden. Alle vogels zijn
met liefde en zorg gekweekt en er
worden goede verzorgingstips gegeven, evenals alle informatie die u/
jij wenst.
Foto: www.kicksfotos.nl

Op 9 en 10 september zijn er weer
Open Monumenten Dagen. De Urbanuskerk is deze zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur en
zondag zijn bezoekers welkom tussen 12.00 en 16.00 uur. Thema is
‘Boeren, Burgers en Buitenlui’. Het
is beide dagen mogelijk om de toren te beklimmen voor een prachtig

uitzicht over het ‘Boerenland’. Houd
rekening met wachttijd, omdat een
beperkt aantal personen tegelijk
naar boven kunnen. Ook worden
rondleidingen in de kerk gegeven.
Voor een bijdrage in de kosten
staan er melkbussen in de toren en
in de kerk, een bijdrage wordt gewaardeerd.
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Trottoir weg door hekken,
dat kan anders...
Aalsmeer - Het is een grote ergernis bij veel inwoners en bovendien
ook best gevaarlijk. Tijdens de verwijderen van de bankgebouwen aan
de Stationsweg zijn door het sloopbedrijf hekken geplaatst rondom het
terrein. De sloop heeft enkele weken in beslag genomen, maar sinds

begin augustus is het terrein bouwklaar en wacht de Lidl op afronding
van de procedures om aan de slag
te kunnen gaan. Het sloopbedrijf
heeft al haar machines weggehaald,
de medewerkers zijn vertrokken, er
heerst rust. Prima!
De ergernis zit hem in het feit dat de

Provincie gaat investeren

Verbetering van wegen en
bruggen in Noord-Holland
Aalsmeer - De provincie NoordHolland investeert volgend jaar 297
miljoen in wegen en vaarwegen. Met
dit bedrag wordt de provinciale infrastructuur onderhouden, verbeterd
of uitgebreid. Gedeputeerde Staten
leggen het voorstel voor de investeringen voor aan Provinciale Staten,
die hier in november over beslissen.
De provincie Noord-Holland heeft
613 km wegen, 246 km vaarwegen
en 49 km vrij liggende openbaar vervoerbanen in eigendom. Langs een
groot deel van de Noord-Hollandse
wegen liggen ook fietspaden (383
km) die eigendom zijn van de provincie. Al deze infrastructuur wordt
door de provincie onderhouden en
zo nodig verbeterd of uitgebreid.
Verbeteren en uitbreiden
De provincie investeert 170 miljoen
in het verbeteren en uitbreiden van
de infrastructuur. Naast de realisatie van de Westfrisiaweg, de herinrichting N241 en de bereikbaarheid Waterland, wordt ook gewerkt

aan de vervanging en verbetering
van meerdere bruggen. Tevens legt
de provincie hoogwaardig openbaar
vervoer aan in het Gooi (HuizenHilversum) en tussen Aalsmeer en
Schiphol-Zuid. Ook lopen er meerdere onderzoeken om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de provinciale infrastructuur te verbeteren. Al deze projecten zijn opgenomen in de studiefase van het PMI.
Onderhoud
Het komende jaar wordt 127 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud
aan wegen en vaarwegen. De provincie voert naast het dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld reparaties)
gemiddeld ook één keer in de vijftien jaar groot onderhoud uit. Tevens
wordt er geïnvesteerd in het vervangen van bijvoorbeeld wegen, oevers,
bruggen en sluizen die aan het eind
van hun levensduur zijn, zoals de
N231 (Legmeerdijk-Bosrandweg),
de N243 (Noordervaart), oevers aan

Tweede Kamer gaat over
Schiphol vergaderen
Aalsmeer - Op donderdag 7 en
woensdag 13 september vinden er
vergaderingen plaats van de vaste
commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer over Schiphol. Op 7 september betreft dit een
hoorzitting over Schiphol en ‘selectiviteit’ (ruimte houden voor zakelijk
verkeer op Schiphol, de rest: vakantie/low-cost vluchten naar Lelystad
en Eindhoven) en op 13 september
staat een Algemeen Overleg Luchtvaart op de agenda. Hier komen zaken, zoals maximum aantal vluch-

ten, geluidsoverlast, luchtverontreiniging en veiligheid voor de nieuwe
luchtvaartbesluiten (LVB en LIB) aan
de orde. Een politicus heeft eens gezegd: “Schiphol belangrijk voor de
omwonenden? Kijk eens naar de publieke tribune, geen kip te zien!” Nu
het er om gaat spannen wil inwoner
Leo Baarse (ORS bewoners vertegenwoordiger Aalsmeerbaan binnengebied) voorkomen dat een politicus
zoiets ooit nog een keer kan zeggen.
“Wat ons betreft moet de publieke tribune op 7 en 13 september vol zijn.

Tijdelijk ‘kale’ rotonde
wegens werkzaamheden
Aalsmeer - De altijd zo verzorgde en groene rotonde bij de Dreef
en de Zwarteweg ligt er maar kaal

bij. Er was verwarring bij inwoners,
wat gaat er gebeuren? Gaat de bus
soms straks dwars door de roton-

Tref maatregelen!

Liever geen inbrekers in
huis tijdens de vakantie
Aalsmeer - Voor veel mensen is
september dé maand dat zij op vakantie gaan. De woning wordt dicht
getrokken en hup naar de zon, de
zee of de bergen. De politie vraagt u
om juist eerst goed rond te kijken en
maatregelen te treffen.

Recentelijk is er in het werkgebied
van de politie Aalsmeer Uithoorn
een aantal keren ingebroken in woningen en opvallend is dat bij vrijwel
alle huizen de bewoners op vakantie waren. De politie adviseert daarom om de woning zo achter te laten

hekken niet meegenomen zijn door
het bedrijf. Aan de ene kant begrijpelijk, want het is natuurlijk niet
de bedoeling dat iemand hier gaat
picknicken, klussen of wat dan ook.
Maar, de hekken aan de Stationsweg zijn tot het einde van het trottoir neergezet. Er kan dus niet meer
over de stoep gelopen worden. Als
alternatief wordt dan gekozen voor
de weg of preciezer gezegd voor de
fietsstroken. En dit levert best heel
gevaarlijke situaties op, mede omdat het een drukke route betreft.
Maar eens even bij de gemeente
aangeklopt of dit nou niet anders
kan. De hekken een meter naar
achteren plaatsen, zodat het Centrum hier haar trottoir weer terugkrijgt, kan geen grote moeite zijn.
Het ‘probleem’ is in beeld gebracht
bij de gemeente en toegezegd is dat
er contact opgenomen gaat worden met de Lidl. Dit is gedaan en
de supermarktketen heeft alert gereageerd. Er is een toezegging dat
het hek zo spoedig mogelijk terugplaatst wordt.
Gelukkig maar, want fietsers, brommers en voetgangers op een smalle strook met daarnaast veel auto’s
vraagt om ongelukken.
het Noordhollandsch kanaal en de
Koopvaardersschutsluis.
Efficiënt werken
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wil de provincie de overlast voor
de weggebruiker en de omgeving zoveel mogelijk beperken. De provincie stemt daarom de werkzaamheden
van alle wegbeheerders (Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen)
in Noord-Holland zo goed mogelijk
op elkaar af. Ook wordt de verbetering en aanleg van nieuwe provinciale infrastructuur zodanig afgestemd
op het onderhoud per traject dat geld
en werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden gecombineerd.
Planning infrastructuur
De extra investeringen staan in de
jaarlijkse actualisatie van de programma’s voor verbetering, uitbreiding en
onderhoud aan de provinciale infrastructuur: het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en
het Provinciaal Meerjarenprogramma
Onderhoud (PMO). Het PMI en PMO
bevatten samen alle voorgenomen
projecten voor de komende jaren. Het
PMI 2018-2023 en het PMO 20182025 zijn op 22 augustus 2017 door
Gedeputeerde Staten vastgesteld en
worden in het najaar aan Provinciale
Staten voorgelegd.
Wij vragen inwoners dus op om op 7
en/of 13 september naar Den Haag te
komen”, aldus Leo Baarse.
Wat, waar en wanneer
Het bezoekadres van de Tweede Kamer is Lange Poten 4. Hou er rekening mee dat u zich moet kunnen
legitimeren en dat jas en tas bij de
garderobe moeten worden afgegeven. De hoorzitting op 7 september is
van 14.00 tot 18.00 uur in de Thorbeckezaal. Het overleg op 13 september
is van 12.30 tot 15.30 uur in de Wittewaall van Stoetwegenzaal. Let op:
U doet er goed aan de aanvangstijd
vooraf nog eens te checken op de site
van de Tweede Kamer. Kijk voor meer
informatie op www.omgevingsraadschiphol.nl.
de? Nee hoor, de rotonde krijgt weer
aanzien, maar eerst gaat deze aangepast worden aan het toekomstige
verkeer. Na de bouw van de fusieschool De Triade gaan veel kinderen
van de basisscholen gebruik maken
van de rotonde en daarom is enige
aanpassing vereist. Bovendien vinden vanwege de bebouwing op het
voormalige VVA-terrein nu onderhoudswerkzaamheden plaats aan
de kabels en leidingen hier. Om deze
uit te kunnen voeren wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd op het
oude voetbalterrein. Hier wordt momenteel hard aangewerkt. Onder andere is hiervoor de groenstrook op
de Zwarteweg bij de Burgemeester Kasteleinweg ingekort. De tijdelijke weg wordt gerealiseerd tussen
de Dreef, over het VVA-terrein naar
de Zwarteweg. Als een en ander volgens planning verloopt, en zo ziet het
er wel naar uit, wordt de omleidingsroute vanaf aanstaande maandag 4
september in gebruik genomen worden. De totale werkzaamheden zullen tot medio november gaan duren.
dat het een bewoonde indruk geeft.
Dit kan door tijdschakelaars te gebruiken voor lampen en de buren of
kennissen te vragen de post te verwijderen en de gordijnen ’s avonds
te sluiten. De vakantie melden bij de
politie is ook een aanrader. Er wordt
dan extra in de buurt gesurveilleerd.
Wie een inbraak ziet, verdachte personen ziet lopen in de buurt, die wel
heel veel interesse hebben in auto’s en woningen, doet er goed aan
direct 112 te bellen. Voor minder
spoed is de politie bereikbaar via
0900-8844.

INLOOPBIJEENKOMST
HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid
maandag 11 september 2017 – gemeentehuis Aalsmeer, Raadhuisplein 1
Binnenkort start de aanbesteding voor de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding
tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid: HOVASZ. Een belangrijke schakel in het R-net netwerk. Het biedt
reizigers in de toekomst snel, frequent, comfortabel en betrouwbaar openbaar vervoer. Met de aanleg
worden Aalsmeer, de bedrijventerreinen Green Park, Schiphol Rijk en Schiphol Logistics Park beter
bereikbaar. Naast de aanleg van de busbaan wordt de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer
compleet opnieuw ingericht. Bovendien komt er ruimte voor nieuwe fiets- en voetpaden.
Om de omgeving te informeren over het project organiseert de provincie Noord-Holland,
in samenwerking met haar partners, een inloopbijeenkomst op maandag 11 september in
het gemeentehuis Aalsmeer. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. Uiteraard is
voldoende tijd en ruimte voor het beantwoorden van vragen. Er is een bijeenkomst voor
bedrijven en een voor omwonenden.
Inloopbijeenkomst voor bedrijven
Tijd: 16.00 – 18.00 uur

Inloopbijeenkomst voor omwonenden
Tijd: 18.30 – 21.00 uur

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.hovasz.nl.
U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

HOVASZ is een project van de provincie Noord-Holland,
Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer,
Aalsmeer en Uithoorn. De regie voor de uitvoering ligt bij
de provincie Noord-Holland.

Motorrijders
ten val op
rotonde

Drie personen uit lift
bevrijd door brandweer
Aalsmeer - Zondag 27 augustus
even voor half een in de middag
werd de brandweer van Aalsmeer
gealarmeerd voor een liftopsluiting
in zorgcentrum Aelsmeer aan het
Molenpad. Er bleken drie personen
vast te zitten in de lift. De brandweer
heeft de drie uit hun benarde positie
weten te bevrijden. Alledrie waren
ze opgelucht en natuurlijk heel blij.
Vrijwilligers gezocht
Naast branden blussen, assistentie verlenen bij ongelukken en onder andere informatie geven over

hoe een brand te voorkomen, biedt
het korps Aalsmeer ook hulp bij allerlei zaken waar hun expertise en
materieel voor ingezet kan worden.
Een gevarieerde baan op vrijwillige
basis.
Ook iets voor jou/u? Het korps
Aalsmeer kan extra handen goed
gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl of ga een kijkje nemen op
maandagavond bij de kazerne aan
de Zwarteweg bij de wekelijkse oefenavond.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer - Op dinsdag 22 augustus hebben twee eenzijdige
ongevallen plaatsgevonden op
de rotonde bij de Bosrandbrug.
Om half zes in de middag werden de hulpdiensten gevraagd
te gaan naar de rotonde alweer
een motorrijder onderuit zou
zijn gegleden. Uit onderzoek
bleek dat de haaientanden op
het wegdek glad waren door
de regen en vloeistoffen van
auto’s. De 59-jarige motorrijder
uit Uithoorn raakte gewond. Hij
liep een gebroken linkersleutelbeen op en is naar het ziekenhuis vervoerd. Zij motor is
afgevoerd. Op dezelfde rotonde had om zes uur een andere motorrijder meer geluk. Een
29-jarige bestuurder uit Purmerend kwam eveneens door
de gladheid ten val. Hij liep
schrammen op, maar bleef verder ongedeerd. Ook zijn motor
had het ongeval overleefd. De
man uit Purmerend heeft zijn
weg kunnen vervolgen op zijn
vervoermiddel.

Klusser
in schuur
opgesloten

Gaslekkage aan Bachlaan
Aalsmeer - Dinsdag 29 augustus
rond half tien in de ochtend werden
de politie en de brandweer gealarmeerd voor een gaslekkage aan de
Bachlaan, nabij de Legmeerdijk. Tijdens graafwerkzaamheden was een
gasleiding geraakt. De brandweer
heeft met een waterscherm het gas
neergeslagen. Vervolgens is de gas-

leiding op meerdere punten afgesloten. Stedin is nagenoeg direct
aangevangen met het repareren van
de leiding. Rond het middaguur was
de klus geklaard. Vanwege het gaslek heeft de politie een gedeelte van
de Legmeerdijk enige tijd afgesloten
voor verkeer.
Foto: KaWijKo Media

Waterwolftunnel
nachtje dicht!

de provincie. De tunnel wordt daarom zo’n drie keer per jaar (maart, juli
en november) afgesloten om de onderhoudswerkzaamheden veilig uit
te kunnen voeren. Deze keer is het
sneller dan gebruikelijk noodzakelijk
de tunnel voor onderhoud af te sluiten. De werkzaamheden kunnen wat
geluidshinder opleveren en natuurlijk meer drukte op de oude N201, de
Burgemeester Kasteleinweg. Bij vragen kan contact opgenomen worden
met het Servicepunt van de Provincie
Noord-Holland via 0800-0200600.

Aalsmeer - Vanaf 19.00 uur vrijdag
1 september tot 06.00 uur op zaterdag 2 september is de Waterwolftunnel afgesloten. Er wordt door de
provincie extra onderhoud uitgevoerd. “Om de veiligheid en doorstroming te kunnen garanderen, is
het noodzakelijk dat de tunnel regelmatig onderhouden wordt”, aldus

Rijsenhout - Een 49-jarige
man uit Rijsenhout die vrijdagavond 25 augustus nog laat
bezig was in zijn schuur is door
een onbekend persoon opgesloten. De schuurdeur stond
op een kiertje met de sleutels in het slot. De bewoner
van de Regenboogstraat hoorde rond 23.45 uur dat de deur
werd dicht gedaan en het slot
werd omgedraaid. De man zat
opgesloten en kreeg de deur
niet meer open. Gelukkig wist
de man een buurman te bellen. Die had de sleutel en heeft
de klusser bevrijd. De bewoner heeft geen enkel idee wie
de deur op slot heeft gedraaid
en heeft ook niemand gezien.
De sleutels zijn uit het slot verdwenen De Rijsenhouter heeft
aangifte gedaan van diefstal
van zijn sleutels. Mogelijk is
er meer informatie. De politie
hoort het graag via 0900-8844.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Super tennisweek tijdens
dubbeltoernooi T2T
Aalsmeer - Bij Tennis2Tennis (T2T)
in de Beethovenlaan is de 13de editie van het Blauwhoff Watertoren
dubbeltoernooi gehouden. Hoewel
er dit jaar door de vakantie wat minder inschrijvingen waren, werden
er door de poule-indeling evenveel
wedstrijden gespeeld. Zij die in het
afvalschema zaten konden bij een
vroege uitschakeling nog mee doen
met het troosttoernooi. Zodoende
speelde een ieder meerdere wedstrijden.
De wedstrijdleiding bestaande uit
Irene Wouters en Els van Wassenberg heeft het weer prima gedaan.
Voor Irene en Els was dit al het tiende jaar en dat was dan voor hun ook
een moment om hiervan afscheid
te nemen. Ze werden door penningmeester Jeroen Kamstra bedankt voor hun inzet en onder daverend applaus kregen de dames
een mooi boeket mee. Tessa Wouters en Kelly van Dam zijn degenen
die het volgende toernooi zullen organiseren. De sfeer en gezelligheid,
waar T2T al jaren om bekend staat,
was weer top. Bij de prijsuitreiking

werd Blauwhoff Bouwcenter vertegenwoordigd door Louis Blauwhoff.
De winnaars in het hoofdtoernooi
in de verschillende AR categorieen zijn:
DD AR: Leonie Offerman en Anita Piet
DD 30+ARA: Anita van Dam
en Irene Wouters
DD 30+ARB: Carola van Dolen
en Diana Popken
DD 17+AR: Melissa de Jong en Renata
Pieterse
GD AR: Stefanie Kluiver
en Nico Tiemens
GD 17+AR: Stephanie van der Laan en
Vincent van der Laan
GD 30+AR: Monique Pijper
en Ronald Pijper
GD 30+ARA: Irene Wouters
en Peter Kooiman
GD 30+ARB: Linda Nederstigt
en Robert Nederstigt
HD AR: Bram Dekker en Lars de Kuijer
HD 17+AR: Coen Fransen
en Mitchel Groenveld
HD 30+AR: Frits Kamstra
en Jeroen Kamstra
Kijk voor verdere informatie of foto’s
op: www.tennis2tennis.nl

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

Laatste loodjes voor junior
atleten van AV Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de meeste atleten
van het AV Aalsmeer Running team
nadert het einde van het zomerseizoen. Twee atleten namen afgelopen
weekend nog deel aan een belangrijke wedstrijd in Amsterdam, de nationale C-spelen, oftewel het officieuze Nederlands kampioenschap
voor 14- en 15-jarigen. Nienke van
Dok kwam uit op de 1500 meter en
Milan Biesheuvel nam deel aan de
1500 meter steeple. Nienke wilde
heel graag haar persoonlijk record
op deze afstand aanscherpen. Het
lukte haar niet om de wedstrijd neer
te zetten waarop ze had gehoopt.

Met een eindtijd van 5:04,10 minuten bleef ze enkele seconden boven
haar huidige beste tijd steken. Milan
ging van start op dezelfde afstand,
maar dan met steeplebalken en waterbakpassages. Na een goede start
kwam hij niet helemaal lekker in de
wedstrijd. Na een zware race werd
Milan uiteindelijk toch beloond met
een verbetering van zijn persoonlijk record met een tijd van 5:17,07
minuten. De komende twee weken
zullen diverse atleten aan de start
verschijnen tijdens wedstrijden in
Utrecht en Beverwijk.
Foto’s: Erik Witpeerd.

Nienke van Dok (369) in actie.

Milan Biesheuvel (24) wist persoonlijk record te verbeteren.

FC Aalsmeer zaterdag
wint Vaneman Toernooi

Feest bij WSVA
Aalsmeer - Waterski vereniging
Aalsmeer bestaat 40 jaar! De club
is opgericht in 1977 en is nog steeds
in volle bloei. Het bestuur wil alle leden en oud-leden en bestuurders
alsmede adverteerders en sponsors
van harte uitnodigen om dit heuglijke feit te komen vieren op zaterdag
2 september. Van 9.00 tot 17.00 uur
is het clubhuis op Surfeiland Vrou-

Sporten voor iedereen bij
SV Omnia 2000

Owen Geleijn in goed gezelschap na afloop van de door hem gewonnen Pijl
van Heerlerheide. Foto: WTC De Amstel

Sterkste in Pijl van Heerlerheide

Renner Owen Geleijn doet
er nog een zege bovenop
Rijsenhout - Wielrenner Owen Geleijn uit Rijsenhout kan over enkele maanden met een goed gevoel
de overstap maken van de categorie
nieuwelingen naar de junioren. Vlak
voor het einde van het seizoen pakte
het lid van WTC De Amstel in de Pijl
van Heerlerheide nog snel een overwinning mee, zijn vierde al dit jaar.
Op een parcours met veel bochten en korte klimmetjes sprintten
na een kleine zestig kilometer nog
ruim twintig renners voor de zege.
Behalve de dagwinst stak Owen Geleijn ook het bergklassement op zak.
Zijn broer Tristan werd n de race als
36ste geklasseerd.
Belofterenner Nils Eekhoff, ruim een
week geleden in Veenendaal nog
de nummer één in de rangorde van
zijn ploeg, moest afgelopen zondag
met zijn Sunweb-teamgenoten in de
Ronde van Midden-Nederland aan
de slag voor de Duitse kampioen
Max Kanter, de aangewezen kopman van de dag. Na voorbereidend
werk van de anderen effenden Eekhoff en Jarno Mobach in de laatste
kilometers het pad voor Kanter, die
in de massasprint derde werd. Nils
Eekhoff kon na het klaren van de
klus de benen stil houden en bolde
als 58ste over de streep. De Ronde
in de provincie Utrecht was een dag
eerder begonnen met een ploegen-

23 augustus speelden FCA zaterdag en zondag tegen elkaar, waarbij het zaterdag team met 3-0 won,
en gingen RKDES en KDO de onderlinge strijd aan. RKDES wist met 2-1
te winnen. Op zaterdag 26 augustus
was de tweede speelavond en speelde FCA zondag tegen RKDES en had
FCA zaterdag het team van KDO als
tegenstander. RKDES Kudelstaart
wist met 4-1 te winnen en FCA zaterdag sloot de wedstrijd winnend
af met 3-1. Vorig jaar, in 2016, en in
2014 wist FCA zaterdag het Vaneman
Toernooi eveneens te winnen, in 2015
was FCA zondag de sterkste ploeg.
wentroost aan de Kudelstaartseweg open en zijn belangstellenden
welkom voor koffie met gebak. Ook
staat een wakeboard clinic op het
programma. Het feestje wordt besloten met een barbecue en natuurlijk is
er ’s avonds de verlichte botenshow
en het vuurwerkspektakel.
Het wordt op prijs gesteld als belangstellenden hun komst via de mail
laten weten. Voor de barbecue is het
noodzakelijk om van te voren aan te
melden. Dit kan via: info@wsva.nl.

tijdrit over 26,3 kilometer. In een veld
van 22 teams werd Opleidingsteam
Sunweb tiende. De renners ontwikkelden een snelheid van ruim 53 kilometer per uur. Het winnende Britse One Pro Cycling, een ploeg met
geroutineerde profs, zag twee kilometers meer op de teller staan. Voor
Nils Eekhoff was de Ronde van Midden-Nederland de laatste race in
aanloop naar Olympia’s Tour. Deze
internationale vijfdaagse wedstrijd
voor renners onder 23 jaar gaat komende dinsdag 5 september van
start met een korte proloog-tijdrit.
Daarna volgen etappes in Drenthe
en Overijssel. De slotrit is zondag 10
september in Zuid-Limburg.
Ronde van Uithoorn
De nieuwelingen Sven Buskermolen uit Kudelstaart en de broers
Owen en Tristan Geleijn uit Rijsenhout staan op de startlijst van de
Ronde van Uithoorn, die komende zondag 3 september wordt verreden. De start is om 13.30 uur op
het UWTC-clubparcours Ranshoorn
rondom de voetbalvelden van De
Legmeervogels. Na de nieuwelingen starten om 15.00 uur de amateurs en sportklassers. Voor liefhebbers met koersambities een mooie
gelegenheid om kennis te maken
met de wielersport.

Aalsmeer - Sportvereniging Omnia 2000 bestaat uit zeven productgroepen en biedt voor iedereen verschillende leuke sporten. Over heel
Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn
worden er in gymzalen en sporthallen lesgegeven.
Dans: Nieuw bij SV Omnia 2000 zijn
de lessen Dansen met Mar onder
leiding van de altijd enthousiaste
Mariëlle Buskermolen. In Aalsmeer
Oost wordt uitgebreid met kids
swing op woensdag en non-stopdance next level voor meiden van
12 jaar en ouder. Daarnaast als vanouds de vaste en altijd populaire
danslessen op bijna elke werkdag
in de week. Omnia is enorm blij met
3 nieuwe dansdocenten, er zal dus
een frisse wind waaien door deze
afdeling. Loop gerust binnen in september voor een gratis proefles. De
cursus Ouder & Kinddans gaat weer
van start op woensdag 13 en zaterdag 16 september.
Gymnastiek/turnen: Al jaren één van
de populairste afdelingen binnen
de vereniging. Het begint met leren
van coördinatie en balanceren bij de
peuters vanaf 2,5 jaar. De jeugdleden leren acrobatische elementen
op vier verschillende toestellen, te
weten: balk, brug, mat en kastspringen. Locaties: Baccarastraat, sporthal De Waterlelie, Mikado school
in Nieuw Oosteinde, Proosdijhal en
Uithoorn. Speciaal voor jongens is
er in Uithoorn het FreeStyle Turnen:
stoer en gevarieerd, maar toch op
basis van turnelementen. Vooraf alvast inschrijven voor een proefles is
aan te raden, er zijn diverse wachtlijsten bij het turnen.
Sportfit: 16+ ers kunnen zich op allerlei manieren fit sporten. Het Omnia aanbod bestaat onder andere
uit: bodyshape, aerobic, zumba, pilates dames en heren en conditietraining/fitness voor de heren. Dus
genoeg mogelijkheden om de spieren te trainen en fit te houden. Ook
voor 55+ers zijn er voldoende lessen, waaronder Keep Fit Heren onder leiding van de altijd enthousiaste John Vredenburg; lekker een uurtje bewegen zonder prestatie maar
met een leuk balspel als afsluiting
van het seizoen. Nieuw dit seizoen
is de cursus Fit met Mar: met mooi

weer trekt de groep eropuit, de andere dagen wordt binnen in de
Proosdijhal gesport.
Ritmische Gymnastiek: Deze sport
biedt Omnia aan op wedstrijdniveau, maar dit seizoen ook op recreatief niveau. Loop eens binnen voor
een gratis proefles op woensdag in
sporthal De Bloemhof van 15.30 tot
16.30 uur. De lessen zijn geschikt
voor meisjes vanaf 6 jaar.
Trampolinespringen: Bij het trampolinespringen kun je goed spelen
met de zwaartekracht. Hoe hoger je
springt, hoe langer je in de lucht kan
zweven en hoe meer salto’s je kunt
maken! Dit lijkt misschien makkelijk,
maar dat is het niet. Door de hoogte kun je heel vaak draaien en over
de kop gaan. Dat maakt het wel heel
spectaculair om naar te kijken en
vooral heel gaaf om te doen!
Twirlen: Houd je van dansen en vind
je het leuk om oefeningen met een
baton te leren? Dan is twirlen iets
voor jou! Als je begint met twirlen
is er veel aandacht voor de basistechnieken. Je leert dit in groepsverband. Bij SV Omnia 2000 zijn de
lessen in verschillende groepen verdeeld. Je kunt starten bij de beginnersgroep vanaf 4 jaar. Deze groep
traint op woensdag van 17.30 tot
18.30 uur in gymzaal de Mikado.
Volleybal: Samen een spel opbouwen met een tegenstander. Er zijn
lessen voor jeugd en volwassenen
in competitieverband of in recreatieve vorm. Je kunt al beginnen met
volleyballen vanaf 7 jaar. De volleybaltrainingen zijn op donderdag in
sporthal De Waterlelie en op woensdag in De Bloemhof Aalsmeer. Voor
de allerkleinsten zijn minivolleybal
toernooitjes en voor de jeugd en
volwassenen wordt in competitieverband gespeeld. Ook biedt Omnia
twee recreatieve lesuren voor 16+
ers aan. De 35+ groep is nog op
zoek naar nieuwe volleyballers met
een klein beetje ervaring. Loop gerust eens binnen op woensdag om
19.30 uur in sporthal De Waterlelie
en vraag naar John Tesselaar.
Geïnteresseerd in één van deze activiteiten? Kijk dan voor het lesrooster op de website www.svomnia.nl
en kom vrijblijvend langs om met
een gratis proefles mee te doen.

Nieuwe uitdaging voor
sjoelers in Dorpshuis
Kom korfballen bij VZOD
Kudelstaart - De bloeiende jeugdafdeling bij het Kudelstaartse VZOD
timmert flink aan de weg en steeds
meer kinderen, óók vanuit de regio
rondom Kudelstaart, komen graag
korfballen bij VZOD. Korfbal is een
leuke teamsport met jongens en
meisjes in één team. Je maakt veel
vrienden en vriendinnen en daardoor is het extra gezellig. Korfbal
doe je binnen en buiten. In het najaar en in het voorjaar korfbal je buiten en in de winter korfbal je binnen
in een sporthal. Maar VZOD is meer
dan alleen korfbal: zo worden er allerlei (jeugd)activiteiten, feestjes,

Voetbal

Aalsmeer - Was Amstelveen afgelopen weekend in de ban van het EK
Hockey, in Aalsmeer vond de sportieve strijd tussen de plaatselijke voetbalteams tijdens het Vaneman Toernooi plaats op de velden aan de
Beethovenlaan. Het zal niemand ontgaan zijn dat zowel de dames als de
heren hockeyers het EK gewonnen
hebben. In Aalsmeer bleek het team
van FCA zaterdag de sterkste te zijn
en mocht de grootste bokaal in ontvangst nemen. Overigens nipt, het
team had één keer meer gescoord
dan de nummer twee, RKDES. Tijdens de eerste avond op woensdag

Start seizoen op 4 september

Wedstrijden
veldvoetbal
Bekerwedstrijden
Zaterdag 2 september.
F.C.Aalsmeer
Hillegom 1 – F.C.A. 1
17.00 u
C.S.W. 3 – F.C.A. 2
14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Altius V2 – R.K.D.E.S. V1
14.30 u
Zondag 3 september:
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1 – U.V.V. 1
14.00 u
F.C.A. 2 – SCH’44 2
11.30 u
Nautilus 2 – F.C.A. 3
11.30 u
F.C.A. 5 – W.V.H.E.D.W. 13 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – N.F.C. 1
14.00 u
R.K.D.E.S. 2 – Westfriezen 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 – U.N.O. 2
12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – Pancratius 4 14.00 u
R.K.D.E.S. 5 –Velserbroek 2 12.00 u
R.K.D.E.S. 6 – Hillegom 7 12.00 u

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

toernooien, disco’s, jeugdkamp, etc.
georganiseerd. Kortom, een open
vereniging waar ook kinderen zich
snel thuis zullen voelen.
Voor kleuters organiseert VZOD
spelletjes op zaterdag van 10.30
tot 11.30 uur. Groep 3 en 4 van de
basisschool traint op dinsdag van
18.30 tot 19.30 uur en de groepen 5
tot en met 8 trainen op dinsdag en
donderdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Voortgezet onderwijs op dinsdag en
donderdag van 19.30 tot 20.30 uur
Volwassenen op dinsdag en eventueel donderdag vanaf 20.30 uur. Op
zaterdag worden de wedstrijden gespeeld. Zin om een keer me te trainen? Dat kan! Kijk voor meer informatie of contactgegevens op www.
vzod.nl of mail naar TC@vzod.nl

Aalsmeer - Op donderdag 7 september begint Sjoelclub Aalsmeer
weer aan het nieuwe seizoen. De
avonden, die om de twee weken
op donderdag gehouden worden in
het Dorpshuis in Kudelstaart, beginnen om 20.00 uur. Er wordt in vier
klassen (op eigen niveau) gesjoeld
en per competitieavond worden er
twee keer tien bakken gegooid. Tussendoor is er tijd voor een drankje
en een gesprek met de andere leden.
Wie gooit de meeste punten boven
zijn eigen gemiddelde? 1 Punt voor
elke keer boven je gemiddelde levert aan het eind van het seizoen
een puntentotaal op. De drie beste sjoelers per klasse vallen dan in
de prijzen. Alle sjoelers (van pas be-

ginnend tot zeer ervaren) staan voor
een nieuwe uitdaging, omdat er in
elke serie van vijf één nieuwe bak
geplaatst wordt. Sommigen hebben deze al in huis en hebben er (de
hele zomer) op geoefend. Anderen
zullen deze avond voor het eerst de
ervaring aangaan en ondervinden
op deze sjoelbakken, die een ander
soort bodem hebben. Dus mocht je
willen beginnen met sjoelen, dan
is dit misschien wel het juiste moment om te starten, want iedereen
begint eigenlijk een beetje opnieuw
met sjoelen. Belangstellenden kunnen een avondje mee sjoelen en kijken of ze het leuk vinden om lid te
worden van Sjoelclub Aalsmeer. Kijk
voor meer informatie op de website
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Sjoelen Oostend

helminastraat 55. De aanvang is 20.00
uur, maar alle sjoelers wordt gevraagd
iets eerder aanwezig te zijn voor de inschrijving, koffie en twee. Voor vragen
kan contact opgenomen worden met
de heer van de Merbel via 0297-321143
of wimvandemerbel@gmail.com.

Aalsmeer - Donderdag 7 september
start Oostend weer met de twee wekelijkse sjoelavonden. Er wordt gespeeld in het Middelpunt in de Wil-

Van de nood een deugd gemaakt

Schoonmaakactie cursisten
en instructeurs Zeilschool
Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer
garandeert een goede opleiding én
veel plezier, maar met de weersomstandigheden is dit soms niet altijd
even makkelijk. De instructeurs heb-

ben alles uit de kast getrokken om
de twee bijna windstille dagen van
afgelopen week toch voor iedereen
zo leerzaam, plezierig en nuttig mogelijk te laten verlopen. Er was ook

extra aandacht voor het manoeuvreren met de boot, het hijsen en strijken van de zeilen, theorie, etc. Dinsdagochtend 22 augustus is er van
de nood een deugd gemaakt. Diverse Optimist- en kielbootgroepen
hebben afwisselend zeilend en peddelend een schoonmaakactie ondernomen waarbij veel zwerfafval
is verzameld uit het water en van de
oevers. Bedankt lieve cursisten én
instructeurs voor het schoonmaken
van de mooie Westeinderplassen!
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Zwemseizoen gaat weer
beginnen bij Oceanus

Handboogschieten

Gerrit Versteeg Memorial
en barbecue bij Target
Kudelstaart - Zoals al vele jaren
wordt eind augustus bij Handboogvereniging Target in Kudelstaart geschoten om de Gerrit Versteeg memorial. Een wedstrijd ter nagedachtenis aan een gerespecteerd oudlid van de handboogvereniging die
traditioneel wordt afgesloten met
een barbecue voor de schutters en
eventuele partners. Het weer was de
schutters welgezind, een prachtig
zonnetje en minimale wind. De onderlinge strijd was op z’n minst net
zo verhit en samen met wat ‘koude oorlog’ opmerkingen was het
een gezellige wedstrijd. De opkomst
was niet heel groot, maar het was

een leuke groep waarmee de voortreffelijke barbecue werd genuttigd.
Met Marco Jongkind en Onno Faber aan de grill werden de schutters
op heerlijke hapjes getrakteerd. Uiteraard waren er ook winnaars: bij
de barebow klasse was Pieter v/d
Toorn de beste, bij de recurveklasse behaalde Johan Ruhe de hoogste eer, bij de compoundklasse was
Jaap Verbrugge ongenaakbaar en
bij de dames werd Carmen Terlouw de winnares. Organisator Jos
de Vries kon tevreden zijn, na de gezamenlijke opruim- en afwasdienst
ging ieder vol gegeten en tevreden
huiswaarts.

Beginnerscursus hardlopen
bij Atletiekvereniging
Aalsmeer - Na de zomervakantie
starten met hardlopen? Doe mee
met de beginnerscursus bij Atletiekvereniging Aalsmeer. Op zaterdag 16 september start er weer een
zesweekse beginnerscursus hardlopen.! Heb je altijd al willen weten of
hardlopen iets voor je is, maar weet
je zelf niet goed hoe je dat het beste
kunt aanpakken? Of heb je al eerder
hard gelopen en wil je weer beginnen? Dan is deze cursus echt iets
voor jou.
Aan het einde van deze cursus ben
je in staat om 20 minuten achter elkaar hard te lopen. Je gaat dit voorzichtig opbouwen aan de hand van
een verantwoord beginners schema.
En met één gezamenlijke training en
één of twee thuistrainingen van 30
tot 45 minuten per week zul je zien
hoe snel jij vooruit gaat en hoe leuk
hardlopen kan zijn. Er wordt getraind onder leiding van een gediplomeerde trainer. De nadruk ligt op
gezellig, samen trainen en een verantwoorde opbouw. Iedereen kan

aan deze cursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. Een warming-up, looptechniek, een kern en
een cooling down zijn vaste onderdelen van de praktijktraining. Maar
tijdens deze cursus leer je ook van
alles over allerlei onderwerpen die
met hardlopen te maken hebben,
zoals techniek, schoenen en kleding, voeding en afvallen, blessures
en blessurepreventie. De trainingen
vinden plaats op en rondom de atletiekbaan van Aalsmeer, gelegen
aan de Sportlaan, van 9.00 tot ongeveer 10.30 uur. Daarna is er gelegenheid om in de kantine nog even
na te praten en een kopje koffie of
thee te drinken.
Na afloop van deze cursus start er
direct een vervolgcursus waarbij
doorgetraind gaat worden tot de 5
kilometer van de Ringvaartloop op
zondag 26 november. Enthousiast?
Aanmelden kan tot 13 september bij
Annemieke Hollander via trainen@
avaalsmeer of bel voor meer informatie: 06-18069374.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Kom voetballen bij RKDES

Combinatie van Ackooy
De duiven in Fontenay sur Eure kregen om 10.15 uur de vrijheid, en
ook dit werd een pittige vlucht. Om
16.40.47 uur landde de 17-593 bij
Comb. van Ackooy in Hoofddorp op
het hok, en met 1272,776 meter per
minuut (ruim 76 kilometer per uur)
was deze de eerste van de club en
tevens de snelste van Noord Holland en de fondclub. Ook hier werd
Leo v.d. Sluis tweede en Cees van
Vliet derde.
De uitslag van Asse-Zellik met 519

duiven en 17 deelnemers:
1. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
2. L. v.d. Sluis Uithoorn
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. W. Wijfje De Kwakel
6. J.H. van Duren Amstelveen
7. Comb. van Ackooy Hoofddorp
8. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
9. J. Vijfhuizen De Kwakel
10. Darek Jachowski Mijdrecht
11. D. Baars Kudelstaart
12. A. v.d. Wie Aalsmeer
13. M. de Block Aalsmeer
14. Th. v.d. Wie Aalsmeer
15. E. Wiersma Amstelveen
16. J.A. van Dijk Aalsmeer
17. Tim Rewijk De Kwakel
De uitslag van Fontenay sur Eure met
238 duiven en 13 deelnemers:
1. Comb. van Ackooy Aalsmeer
2. L. v.d. Sluis Uithoorn
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. P. v.d. Meiden Aalsmeerderbrug
5. J.H. van Duren Amstelveen
6. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
7. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
8. J. Vijfhuizen De Kwakel
9. A.J. van Belzen Kudelstaart
10. W. Wijfje De Kwakel
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. J.A. van Dijk Aalsmeer
13. A. v.d. Wie Aalsmeer

alle sporten die Oceanus te bieden
heeft. Denk hierbij aan vinzwemmen, waterpolo, triathlon en wedstrijd zwemmen. En als je lid word
kan je zelfs op dinsdagavond mee
gaan hardlopen met de Triathlonjeugd. Mocht je nog twijfelen dan
kan je twee keer gratis mee trainen.
Kijk snel op www.komzwemmenbijoceanus.nl voor meer informatie.
Foto: www.kicksfotos.nl

Meidenvoetbal is gezellig!
Kudelstaart - Het is nog geen
maand geleden dat de Oranje Leeuwinnen het Europees kampioenschap veroverden. De dames hebben laten zien dat je met hard werken en veel plezier ver kan komen.
Zij hebben het vrouwenvoetbal definitief op de kaart gezet! Een goed
aanleiding voor RKDES om het
nieuwe seizoen te starten met een
meidenactie.
Kom meetrainen
Wil je ook graag voetballen en met
jouw teamgenoten gezellig en spor-

tief bezig zijn? Kom de hele maand
september gratis meetrainen. Word
je na die maand lid, dan ontvang je
van RKDES een paar roze voetbalsokken. Je kan dan tot en met december meetrainen en ná de winterstop doe je ook mee aan de wedstrijden. Dus, wil jij graag voetballen
en ken je nog meer meiden die dat
ook wel willen? Bekijk de trainingstijden op de site www.rkdes.com en
ga mee trainen bij RKDES aan de
Wim Kandreef. Voor vragen over deze actie kan een mail gestuurd worden naar jeugdbestuur@rkdes.com

Lekker bewegen in/rond Aalsmeer

AVA start wandelgroep
Aalsmeer - Op 12 september start
Atletiekvereniging Aalsmeer met
een wekelijkse wandelgroep op de
dinsdagavond. Wandelen is een
goede vorm van beweging, het is
leuk en je geniet van het buiten zijn.
Het is stress verlagend, er is weinig
kans op blessures en het zorgt voor
verbranding van lichaamsvet. Niets
is makkelijker en samen is het nog
meer genieten: even gezellig bijpraten met je wandelvrienden en je fysiek inspannen. De wandelroutes
worden uitgezet door een wandelsportinstructeur en voert de groep
kris kras door de gemeente. Met de
wandelgroep wil Atletiekvereniging
Aalsmeer het bewegen voor ieder-

een toegankelijk maken. Tijdens de
tocht worden oefeningen gedaan
en krijgen de deelnemers adviezen.
Iedereen is welkom. De eerste vier
keer is de deelname gratis om kennis te maken.
Locatie en tijd
De wandelingen starten om 19.30
uur vanaf de kantine van AVA in de
Sportlaan 43 en deze locatie is tevens het eindpunt rond 20.30 uur.
Na de tocht is er gratis koffie of
thee en tijd om even na te praten.
Aanmelden mag via e-mail: wandelen@avaalsmeer.nl of bel Jeroen
Verouden voor meer informatie: 0651230870.

Winst voor combinatie van
Leeuwen & van Grieken
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26
augustus twee vluchten, de tweede
Natour vlucht vanuit het Belgische
Asse-Zellik (gemiddelde afstand
1157 kilometer) en de laatste Jonge duiven vlucht vanuit het Franse
Fontenay sur Eure (gemiddelde afstand 488 kilometer). Om 11.00 uur
werden de duiven in Asse-Zellik in
vrijheid gesteld en dit werd voor de
jonge onervaren duiven een moeilijk
vluchtje, voor de oudere duiven was
het appeltje eitje. Om 12.56.09 uur
landde de 13-937 aan de Aalsmeerderweg bij Comb. van Leeuwen &
van Grieken op het hok, en met een
gemiddelde snelheid van 1382,790
meter per minuut (ruim 83 kilometer per uur) was deze de snelste van
de vereniging. Leo v.d. Sluis uit Uithoorn werd tweede en Cees van
Vliet uit Kudelstaart werd derde.

Aalsmeer - Na zes weken vakantie is het weer zover. Oceanus gaat
vanaf maandag 4 september beginnen met de zwemtrainingen! Er
is nog ruimte tijdens alle trainingen voor jeugd van 6 tot 11 jaar met
minimaal een B diploma of voor de
tieners van 12 tot 18 jaar in de TTG
trainingen. Tijdens deze trainingen
krijg je les in alle zwemslagen die er
zijn, maar je maakt ook kennis met

Handbal

FIQAS grijpt naast supercup
Aalsmeer - De strijd om de Supercup is zondag 27 augustus beslist. Bij de dames mocht Dalfsen de
beker omhoog houden na een 3133 overwinning op VOC. De heren
van OCI-Lions kunnen de prijzenkast aanvullen. Zij versloegen Fiqas
Aalsmeer met 29-23. OCI-Lions had
een bliksemstart. Binnen vijf minuten keek Fiqas Aalsmeer tegen een
4-0 achterstand aan. De ploeg van
Bert Bouwer had in de beginfase
moeit met scoren. Na zeven minuten noteerde Remco van Dam pas
de eerste score voor Aalsmeer: 5-1.
De moeizame start kwam Aalsmeer
niet meer te boven. OCI-Lions liep
met snel en flitsend spel uit naar
een 16-5 voorsprong. Een hoofdrol
was weggelegd voor Ivar Stavast. Hij
verschalkte de keeper keer op keer
met verrassende schoten en noteerde maar liefst negen treffers achter
zijn naam in de eerste helft. De wed-

strijd kende nog een andere hoofdrolspeler, namelijk Evert Hoiting. De
keeper van Lions hoefde voor rust
maar acht keer de bal uit het net te
vissen. Het bleef eenrichtingsverkeer en de aanvalsmachine van Lions bracht een ruststand van 19-8
op het scorebord.
Het was de vraag hoe Fiqas
Aalsmeer uit de kleedkamer zou komen na de ruime achterstand. Het
antwoord was: strijdlustig. De ploeg
kroop via twee doelpunten van
Quinten Ouderland en een onderschepping van Tim Bottinga dichterbij: 19-11.
OCI-Lions liet zich echter niet van
de wijs brengen. De ruime voorsprong bleef gehandhaafd en de
overwinning kwam geen moment
in gevaar voor de ploeg van Mark
Schmetz. Bij een stand van 29-23
floten de scheidsrechters voor het
eindsignaal.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

woensdagavond gekaart in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Op 23 augustus
is het klaverjassen gewonnen door
Bert van der Jagt met 5447 punten. Op
twee is Guda Klunhaar geëindigd met
5392 punten en plaats drie was voor
Teunie van Klaveren met 5315 punten.
De poedelprijs is deze week uitgereikt
aan Ineke Woerden met 3754 punten.

Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub de Geluksvogels. Het hele jaar wordt op de

Roparunteam Hollander
zaterdag op de braderie
Aalsmeer - Met Pinksteren gaan
Annemieke en Michiel Hollander de
Roparun van Hamburg naar Rotterdam lopen om zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor mensen met kanker. Help jij hen een stap op weg?
Met samen acht jaar ervaring zijn
Annemieke en Michiel Hollander uit
Aalsmeer een eigen Roparun team
gestart: Team Hollander! De Roparun is een estafetteloop van meer
dan 500 kilometer van Parijs en
Hamburg naar Rotterdam waarbij
mensen in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die
manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat
blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: ‘Leven toevoegen
aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Op zaterdag
2 september staat Team Hollander
op de feestweekbraderie in de Zijdstraat. Speciaal voor deze braderie
heeft is een groot doek gemaakt.
Bezoekers kunnen Team Hollander
een stap op weg helpen door voor
5 euro een stap te kopen. Je mag

dan je naam of een ander leuk bericht in de stap zetten en deze op
het doek plakken. Elke stap staat
symbool voor ongeveer 5 kilometer. Voor 25 euro koop je een zilveren stap en voor 50 euro een gouden stap. De opbrengst van al deze
stappen gaat uiteraard naar de goede doelen van de Roparun. Verder
staat speciaal voor de jonge bezoekers van de braderie een grabbelton klaar. Voor 50 eurocent grabbelen voor een leuk cadeautje. En voor
alle bezoekers aan de stand hebben
Annemieke en Michiel iets lekkers.

Wielrennen

Jordy wint rode Sprinttrui
Kudelstaart - De afgelopen week
is Jordy Buskermolen drie keer succesvol geweest in diverse wielerwedstrijden in de regio, met als
hoogtepunt winnaar van de rode
trui in het Veluweklassement. Na
wedstrijden in Hierden, Ugchelen,
Ermelo en Elspeet was nu de beurt
aan Nunspeet.
Vrijdagavond 25 augustus stond
de Kudelstaartse wielrenner aan
de start in de Nacht van ’s Gravendeel, een parcours van slechts 600
meter met slechts bochten. Vanaf
de start om 22.00 uur ligt het tempo bijzonder hoog. Vanwege het
korte parcours is het deelnemersveld niet groot en zeer selectief. Er
wordt gereden over 75 minuten plus
10 ronden. Al snel kunnen verschillende renners het hoge tempo niet
volgen en ontstaat een kopgroep
van zes renners, waaronder de voor
het Swabo Cyclingteam uitkomende Jordy. In de eindsprint komt Jordy net tekort voor een podiumplaats
en eindigt als vierde.
Op zaterdag 26 augustus staat Jordy aan de start bij de jubileumronde van Pijnacker. Op een verglijkbaar parcours, dus kort en bochtig, lukt het Jordy om met de kop-

groep van twaalf het peloton op een
ronde te zetten. Enkele ronden vóór
de finish lukt het twee renners om
uit de greep van het peloton te ontsnappen. Jordy blijft in de kopgroep
en eindigt opnieuw op een knappe,
maar ondankbare vierde plaats.
Eerder in die week stond de laatste
wedstrijd van het Veluwe Criteriumklassement in Nunspeet op het programma. De week ervóór in Elspeet
behield Jordy de rode trui, maar zijn
voorsprong bedroeg nog slechts 2
punten.
“Twee punten is voldoende om het
puntenklassement te winnen”, zo liet
Jordy voor aanvang in Elspeet weten. Op het zeer bochtige parcours
van Nunspeet slaagde hij er al snel
in om punten te verzamelen voor
het puntenklassement, waardoor
hij voor de concurrentie onbereikbaar werd. Met een negende plaats
in de wedstrijd eindige hij in het Algemeen klassement op een tweede
plaats achter Robert Berk en werd
hij eindwinnaar van het puntenklassement. “Het lukte mij vrij eenvoudig om in de eerste sprints punten
te sprokkelen, waardoor ik de voorsprong op mijn concurrenten snel
kon uitbreiden”, aldus Jordy.

Fietsen met de
Pedaalridders

OVAK vanuit Aalsmeer. De tocht is
circa 25 kilometer en gaat richting
het Amsterdamse Bos. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij het zwembad aan de Dreef om 13.30 uur. Als
u lid bent van de OVAK kunt u gezellig mee fietsen. Met de groep of
individueel.

Aalsmeer - Donderdag 7 september is weer de fietsmiddagtocht van de Pedaalridders van de
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Kunstwerken in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
is rijk aan bijzondere kunstwerken,
die op bekende, karakteristieke en
verrassende plekken geplaatst zijn.
Een rondje Aalsmeer en Kudelstaart
leverde in korte tijd al prachtige foto’s op en natuurlijk zijn niet alle
beelden op de gevoelige plaat vastgelegd. Het is niet onbekend dat
Aalsmeer een bijzondere verhouding kent tussen land en water en
natuurlijk bloemen. Aalsmeer is tot
slot hét bloemendorp aan het water.
Het bekendste beeld is misschien
wel Flora, de godin van de bloemen
die hoog vanaf haar sokkel voor het
gemeentehuis over ‘haar’ gemeente
waakt. Ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis van architect Berghoef in de zestiger jaren

is Flora voor het raadhuis geplaatst
en met haar zijn nog vijf kunstwerken onthuld, waaronder het gedicht
over de strijd tegen het water op het
bordes.
Enkele kunstwerken zijn in de jaren negentig geplaatst bij de afronding van grote (bouw)projecten. Zo kwam er een kunstwerk bij
de brandweerkazerne, bij de entree
van zorgcentrum Aelsmeer en een
levensgrote bloem bij de Legmeerdijk, nabij de bloemenveiling. Ga
zelfs eens een ‘rondje’ Aalsmeer en
ontdek kunst in het ‘wild’. Ook het
Stokkeland, achter het gemeentehuis, bezoeken is een aanrader. In
dit groene park in het Centrum kunnen liefst vier kunstwerken ontdekt
worden. Veel plezier!

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Dagcompetitie bij Biljart
Aalsmeer begonnen

PCOB Senioren Aalsmeer

Fietstocht naar Botshol

Aalsmeer - Op 1 augustus fietste de fietsgroep PCOB Senioren
Aalsmeer naar Ter Aar. Het was
weer heerlijk fietsweer. In Ter Aar
splitste de groep zich. Een groepje zocht het terras op, de anderen
maakten een extra rondje over het
prachtige Lindepad naar de rand
van Alphen aan de Rijn en vandaar
langs de autoluwe zijde van het Aarkanaal terug naar Ter Aar. Ze hebben wat meer gefietst dan de gebruikelijke 30 kilometer, maar ook
extra genoten van het prachtige
landschap. Na een royale pauze in
de zon is de groep met de wind in
de rug teruggefietst naar Aalsmeer.
Er gingen weer een paar nieuwe
fiet(st)ers mee.
Dinsdag 5 september gaan de fiet-

sers weer op pad. De tocht gaat dan
richting Botshol. Als het weer het
toelaat wordt koffie gedronken bij
Van Tol aan de Tienboerenweg. Er
kunnen hier een groot aantal watervogels bekeken worden. Via Uithoorn naar De Kwakel. Daarna gaat
het weer richting Aalsmeer. De afstand is ongeveer 31 kilometer Bij
minder goed weer wordt een stukje afgesneden.
Om half 2 vertrekt de groep vanaf het Parochiehuis in de Gerberastraat, waar men rond 5 uur weer
terug is. Wie een keer mee wil fietsen kan gewoon naar het Parochiehuis komen. Voor informatie kan
contact opgenomen worden met
Jan Westerhof via e-mail: jan@westerhof50.nl of bel 06-22350307.

Wildwatercursus kanoën
Uithoorn - Kanovereniging Michiel
de Ruyter organiseert een wildwatercursus. Eén van de unieke kenmerken van wildwater kanoën is
dat volwassenen en kinderen (vanaf 11 jaar) dit even goed kunnen. De
snelheid die wordt gevaren, wordt
in belangrijke mate bepaald door
de stroming van de rivier, zodat kinderen en volwassenen in het zelfde
tempo de rivier afzakken. Vanuit dit
gegeven organiseert MdR een unieke kayak cursus die een spannende
ervaring is voor een brede leeftijdsgroep. Deze cursus is een prachtige gelegenheid voor ouders en kind
om op gelijk niveau te sporten.
De cursus start op de Amstel om
de basis vaardigheden te leren die
nodig zijn voor stromend water. Zo
wordt een goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen geoefend.
Een les wordt geweid aan de theorie van het wildwatervaren, zo-

dat deelnemers goed voorbereid
de rivier opgaan. Tijdens de cursus
wordt er ook uitgeweken naar stromend water in Duitsland. De cursus
wordt eind oktober afgesloten met
een weekend in de Ardennen waar
op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus is geen kano ervaring vereist.
Wel moeten deelnemers goed kunnen zwemmen. Boot en peddel kunnen van de vereniging worden gebruikt. Het aantal deelnemers is beperkt tot 14, er zijn nog enkele plekken beschikbaar. De begeleiding
wordt verzorgd door goed opgeleide instructeurs van MdR. De cursus start zaterdag 2 september en
duurt tot eind oktober. De instructie is op zaterdag ochtend van 9.15
tot 10.30 uur. Opgeven kan door een
mail te sturen naar secretaris@mdr.
nu Meer informatie is te vinden op
www.mdr.nu.

Ronde van Uithoorn op
sportpark Randhoorn
Uithoorn - De wielerronde van Uithoorn wordt op zondag 3 september georganiseerd door UWTC. Dit
jaar niet in het dorp, maar op het
clubparcours rondom sportpark
Randhoorn. Vanwege alle veiligheidseisen, huur dranghekken, etc,
zou het kostenplaatje voor de ronde in het dorp erg hoog zijn. Bovendien wordt er momenteel flink geinvesteerd door de vereniging in de
bouw van een clubhuis, een bmxbaan en een uitdagend cyclocrossparcours bij sportpark Randhoorn.
In 2018 hoopt UWTC de ronde wel
weer in het dorp te kunnen organiseren. Via voorinschrijving zijn er
al mooie deelnemersvelden voor de
nieuwelingen en amateurs/sportklasse. Op de dag zelf kan er worden ingeschreven door de veteranen 50+/60+ en 68+. De familie
Oudshoorn zal weer aanwezig zijn
om de Theo Oudshoorn memorial
prijs uit te reiken.
Programma:
10.30 uur: 60+/68+, Theo Oudshoorn memorial
12.00 uur: 50+
13.30 uur: nieuwelingen
15.00 uur: amateurs/sportklasse
Bij de veteranen 50+/60+/68+ zullen weer veel UWTC favorieten van

start gaan. Guus Zantingh en Leen
Blom hebben zich alweer diverse
keren in de prijzen gereden. Ook
John Tromp is na een lange blessure weer op de weg terug en wist onlangs ook een mooie klassering te
rijden. Maar ongetwijfeld zullen ook
Ben de Bruin, Nico Fokker, Marcel
Versteeg en Rene Oudshoorn van
start gaan.
Bij de nieuwelingen een enorm
sterk startveld. De UWTC nieuwelingen Ian van den Berg, Sven Buskermolen en Danny Plasmeijer zullen zich waarschijnlijk niet kunnen
mengen in de strijd om de podiumplaatsen. De verwachting is dat regiorenners Owen Geleijn uit Rijsenhout en Enzo Leijnse uit Amstelveen
de grootste kans maken op de overwinning. Maar ook bij de amateurs/
sportklasse een groot en sterk deelnemersveld. De UWTC leden Bas de
Bruin, Tommy Oude Elferink, Bart
de Veer, Niels Ruijter, Vincent Derogee zullen zich ongetwijfeld voor
in de strijd laten zien. Maar ook
hier vele sterke regiorenners in het
veld: Edwin de Graaff, Koen de Best,
Henk de Jong. Nieuwsgierig wie de
wedstrijden gaan winnen? Iedereen
is van harte uitgenodigd om te komen kijken. De toegang is gratis.

Wielrennen

Eén, twee en drie voor UWTC
Aalsmeer - Dit weekend stond er
op alle treden van het podium wel
een UWTC-er. Mike Derogee reed
zaterdag 26 augustus een jeugdwedstrijd in Maassluis. Tijdens de
koers van categorie 5 helaas een
grote valpartij. De koers werd stilgelegd en er werden diverse renners in een ambulance behandeld.
Na ongeveer 45 minuten werd de
wedstrijd weer hervat voor de laatste kilometers. In een lange eindsprint werd Mike nipt verslagen,
maar toch een mooie tweede plaats.
Omnium van Kampen
Trainingslid Lorena Wiebes reed op
zaterdag een omnium in Kampen.
Zij werd tweede bij de tijdrit over 4.8
kilometer en Lorena won het criterium over 50 kilometer. Hiermee pakte zij de winst bij de junioren dames.
Pijl van Heerlerheide
In Limburg stond weer een mooi
klimcriterium op het programma,
de pijl van Heerlerheide. De UWTCamateurs Niels Ruijter en Bart de
Veer houden wel van een beetje klimmen tijdens de koers en waren dus zondag naar Limburg afgereisd. Rond 16.00 uur werden zij
weggeschoten voor 60 kilometer

Aalsmeer - Op maandag 4 september start buurtvereniging Oostend
het nieuwe seizoen met een avond
koppelklaverjassen. Er wordt ge-

kaart in buurthuis ‘t Middelpunt aan
de Wilhelminastraat. De avond begint
om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30
uur open voor koffie, thee en inschrijving. Het inschrijfgeld bedraagt 1,50
euro. Het ‘gewone’ kaarten begint op
donderdag 14 september, eveneens
vanaf 20.00 uur. De organisatoren
hopen op een vol buurthuis!

WK handbiken
Komende week wordt het een spannende week voor de handbikers Tim
de Vries (H5) en Jetze Plat (H4). Zij
rijden het WK in Zuid-Afrika. In Pietermaritzburg wordt op donderdag
31 augustus de tijdrit verreden. En
op zaterdag 2 september staat de
wegwedstrijd op het programma.
Zowel Tim als Jetze waren dit seizoen oppermachtig in hun klasse,
Jetze won al zes wereldbekerwedstrijden en Tim vijf. Alle handbikewedstrijden zijn te volgen via een
van de livestreamzenders: www.
streamit360.tv, www.cyclingsa.com,
www.uci.ch.

ry Batenburg kon eveneens de caramboles niet maken en moest tevreden zijn met 7 punten. Henk van
der Sluis en reserve speler Jaap
van Leeuwen zorgden ieder voor
12 punten, zodat het team met een
kleine de nederlaag vertrok naar
Aalsmeer.
Nieuwe locatie
Het bestuur van de Biljart Vereniging heeft in de afgelopen drie jaar
achttien mogelijke nieuwe locaties bezocht. Op 22 juli werd een
buitengewone
ledenvergadering
gehouden,waar de leden hun mening konden geven over de nieuwe locatie. De stemming was overduidelijk, de vereniging gaat verhuizen en wel naar de andere kant
van Aalsmeer, namelijk Oosteinderweg 287, bij Zaai waar ook de Werkschuit haar nieuwe onderkomen gevonden heeft.
De nieuwbouw is nog in de beginfase. Als een en ander volgens
planning verloopt, kan de Biljartvereniging in december haar intrek nemen, zodat de tweede helft
van de competities van de avond
en middag vanaf half januari verder kunnen in een mooie biljartzaal.
Piet Maarsen

Badminton voor dames in
Proosdijhal van start
Kudelstaart - De badmintonclub Slagvaardig voor vrouwen begint weer op donderdag 7 september. Vanaf 10.00 uur komen de dames bijeen in de Proosdijhal in Kudelstaart. Er wordt niet gespeeld in

de schoolvakanties.Heb je interesse? Kom dan twee keer proefspelen. Voor inlichtingen over Vrouwen Badmintonclub ‘Slagvaardig’
kan contact opgenomen worden via
0297-326564 of 321509.

EK Kanopolo in Saint Omer
teleurstelling voor Oranje
Uithoorn - Zaterdag 26 augustus
was de derde speeldag van het EK
kanopolo in Saint Omer te Frankrijk. Het bleek een teleurstelling
voor Oranje. De Heren verloren verrassend met 2-1 van Groot-Brittannië. Er moest vervolgens gewonnen
worden van wereldkampioen Italië.
In een heuse kraker werd het uiteindelijk 4-3 voor de Italianen. Oranje had nog even hoop op Zwitserland, als die van de Britten zouden winnen met maximaal 2 doelpunten verschil dan zou Oranje op
doelsaldo doorgaan. Helaas viel het
kwartje de andere kant op. De Zwitsers wonnen met 7-4 van Engeland
en plaatsen zich daardoor voor de
halve finales op basis van het aantal doelpunten ‘voor’. De Heren sloten zondag het EK kanopolo af met
een mooie pot tegen Denemarken.
7-3 winst. Hierdoor zijn ze vijfde van
Europa geworden. Ook bij de Dames teleurstelling troef. Na op zaterdag ruim van Duitsland te hebben verloren (4-0), werd de cruciale wedstrijd tegen Zwitserland ook
nipt verloren (5-4). Voor de Oranje dames een enorme teleurstelling
na het zo goed verlopen WK van vorig jaar toen een halve finale plaats
werd behaald. De dames hebben
het toernooi afgesloten met een matige 6e plaats. Bij de junioren speel-

de Oranje goed. In de Heren Onder 21 klasse moest Oranje echter
in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Groot-Brittannië. De wereldkampioen won ruim van de junioren (6-2). Oranje won vervolgens
wel de kraker om de 7e plaats tegen
Polen met 5-3 en liet daarmee onder andere grote landen als Spanje en Denemarken achter zich. Een
knappe prestatie van dit nog jonge team! Ook de Dames Onder 21
speelde uitstekend. De Britten waren in de ochtend nog een klein matje te groot (6-3). Maar later op de
dag werd de wedstrijd om de vijfde plaats wel knap met 6-5 gewonnen van Spanje! De vijfde plaats van
dit talentvolle team mag gerust een
lichtpuntje op een verder donker
kanopolo EK worden genoemd.

Start kaartseizoen
bij Ons Genoegen

matisstraat, ingang van zorgcentrum het Kloosterhof. De toegangsprijs is ongewijzigd, dus 3 euro per
persoon, inclusief koffie of thee.
Het bestuur hoopt weer vele trouwe kaarters te mogen ontmoeten en
natuurlijk zijn ook nieuwe mensen,
die zin hebben in een avondje ontspanning, van harte welkom. Klaverjassen en rummicuppen staan
op het programma.

Aalsmeer - De eerste kaartavond
van dit nieuwe seizoen houdt kaartclub Ons Genoegen op dinsdag 5
september. Aanvang 19.30 uur, zaal
open vanaf 19.00 uur. Er wordt gekaart in het Hofplein, aan de Cle-

Bridge-eer voor
Jaap en Henk

Koppelkaarten
BV Oostend

koers. Dit jaar een iets ander rondje in verband met een opgebroken
weg. Meer bochten, korte sprinten
bergop, weinig tijd voor herstel en
het warme weer maakte het een behoorlijke uitputtingsslag. De winnaar was echt een maatje te groot
voor de rest van het veld en maakte er een mooie solo van. Hierachter
nog een eenling en dan Niels in een
groepje van drie renners. Bart zat in
het peloton, dan steeds kleiner was
geworden. Niels sleepte er een verdiende derde plaats uit en Bart finishte als 16e.

Aalsmeer - De spelers van de dagcompetitie van Biljartvereniging
Aalsmeer hadden zich vrijdag 25
augustus vast een betere start voorgesteld. De zomerstop was te lang
voor de drie teams. De drie uitwedstrijden gingen allen verloren. Twee
teams vonden in Woubrugge bij BV
Jacobswoude hun Waterloo. Wil Piet
had als eerste speler van zijn team
de enige winstpartij. Verder moest
het team een zware nederlaag incasseren met een verschil van liefst
12 punten. Eindstand 41 tegen 29
punten voor Aalsmeer. Het team van
Arnold Heuzen was ook op bezoek
in Woubrugge en speelde tegen Jacobswoude D. Arnold en Wim Berghoef, eerste en tweede speler van
het Aalsmeers team, haalden het
maximale aantal van 12 punten. De
overige teamgenoten moesten genoegen nemen met 6 en 7 punten.
Eindstand 41 tegen 37 punten voor
Aalsmeer. Het team van Harry Batenburg was het derde team dat
buiten Aalsmeer moest spelen, in
Alphen aan de Rijn tegen het team
Kot (krijt op tijd). Voor Henk Bos was
de zomerstop kennelijk te lang. Hij
kon geen grip krijgen op zijn sterke
tegenstander, die Henk in 16 beurten een nederlaag toebracht. Har-

Aalsmeer - Afgelopen woensdag
waren er 28 paren aanwezig op de
feestelijke afsluitingsavond van het
zomerbridgen georganiseerd door
Bridgeclub Onder Ons. Zowel in
de A-lijn als in de B-lijn werd sportief gestreden om de hoogste eer
en dat leidde tot de volgende uitslag: In de A-lijn werd de eerste
plaats behaald door Matje en Gert
Wentzel met 60.42%. Op de tweede plaats zijn Agneet van der Goot
en Wil Jongkind geëindigd met
57.08% en op plaats drie Ton Leuven en Ben van Herk met 56.67%.
In de B-lijn was de hoogste eer voor
Tineke Molenaar en Nel Alders met
een score van 58.63%. Op de tweede plaats Arie en Jaap Eikelenboom
met 57.14% en op drie Leny van der

Meij en Chris Visbeen met 55.65%.
Na het bridgen werd onder het genot van een hapje en een drankje de
uitslag bekend gemaakt van de zomercompetitie die zich over het geheel in een behoorlijke belangstelling mocht verheugen. Vader Jaap
en zoon Henk Noordhoek mochten
de eerste en de tweede prijs in ontvangst nemen, op de derde plaats
eindigde tot verrassing van vele
spelers Henny van der Laarse. Iedere deelnemer ging met een mooie
plant naar huis. Bridgeclub Onder
Ons kan terugkijken op een geslaagde zomercompetitie en hoopt
volgend jaar op minstens dezelfde,
of liever nog, een grotere belangstelling te mogen rekenen. Geïnteresseerd om mee te komen spelen? Bridgers zijn op woensdagavond vanaf 19.15 uur van harte
welkom om een kijkje te komen nemen en/of mee te spelen in Studio’s
Aalsmeer aan de van Cleeffkade 15.

Sterke wielerzomer voor
renners van De Amstel
Amstelveen - De afgelopen zomerperiode hebben veel wielrenners
van De Amstel zich in een aantal
internationale etappekoersen goed
van voren laten zien. In de sterkbezette European Youth Cycling Tour
in Assenwaren er zelfs in drie categorieën overwinningen te noteren.
Vooral de zege van Enzo Leijnse bij
de Nieuwelingen (jongens 15/16
jaar) was knap. In een veld met alle
nationale toppers en aangevuld met
een groot aantal buitenlanders wist
de Amstelvener met zijn tijdrit de
concurrentie te verpletteren. Daardoor kon hij opnieuw een gele trui
mee naar huis nemen na zes zware
etappes waarin hij verder geen fouten meer maakte. Aan het eind van
de week stonden er nog twee clubgenoten van Leijnse in de gele trui
op het podium. Maud Rijnbeek was
de winnares bij de Nieuwelingemeisjes en Tyler Eyk uit Amsterdam
Zuid Oost in de Under11 klasse.
Naast de koers in Assen reed een
Nieuwelingenploeg ook de vijfdaagse Tour de l’Ain in de Franse Jura. Na
vijf dagen stond de ploeg heel knap
vierde in het Ploegenklassement in
een internationaal veld van 30 ploegen. In 2016 behaalde de Amstel
équipe daar de eindzege, maar de
vierde plek, dankzij vooral de sterke

Owen Geleijn, mag er ook zijn. De
jonge renners Tijmen van der Pijl,
Sven Raats, Owen en Tristan Geleijn en Roy Duivestein kregen verschillende cols van eerste categorie
voor de kiezen. In Achterveld was er
ook een etappekoers over zes dagen met liefst negen etappes: de
Tour de Junior. Rosan Koper eindigde als tweede bij de Nieuwelinge-meisjes en bij de Nieuwelingenjongens reed vooral Bart van Duren een sterke week met een aantal top-10 klasseringen. Ouderkerker Niek Voogt won de één na laatste etappe na een korte solo, terwijl bij de Jeugd Viego Tijssen, Julian Vergouw en Mees van Duren
ook verschillende keren bij de eerste vijf eindigden. Naast alle etappekoersen werd er natuurlijk ook
‘gewoon’ gekoerst. Eliterenner Koos
Jeroen Kers was na een blessureperiode afgelopen zaterdag weer succesvol in het Zuidhollandse Zuidland met een derde plaats. De langzaam iets afbouwende Lars van
de Vall liet eind juli zien dat hij het
koersen allerminst verleerd is: Van
de Vall werd winnaar van de Paardenmarktronde van Alblasserdam.
Daarnaast stond hij nog op het podium in de nacht van ’s Gravendeel
en de Ronde van de Lier.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Bets en Rudolf
winnen bij soos

Aalsmeer - Komende vrijdag 1
september is er weer koppel-klaverjassen bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan de Dreef
1. De aanvang is 20.00 uur, zaal
open voor inschrijving, koffie en
thee om 19.30 uur. Alle kaartliefhebbers zijn van harte welkom, ook
zij die geen kaartmaat hebben, ter
plaatse worden koppels gevormd.
Siem Burgers en Ben Johannesen
hebben met 5506 punten de koppelkaartavond van 25 augustus gewonnen. Op twee zijn Pia Hansen
en Miep Wolff geëindigd met 5167
punten en plek drie viel Wil ter Horst
en Mia Huykman met 5041 punten
ten deel. De poedelprijs was voor
Marja van Schip en Essy van Es met
3435 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en
jokeren staan op het programma en
zowel leden als nieuwe kaarters zijn
van harte welkom. Kom eens kijken
of speel gelijk mee. Op donderdag
24 augustus is het jokeren gewonnen door Bets Teunen met 11 punten, op twee is Gerard de Wit geëindigd met 331 punten en op drie Trudy Knol met 478 punten. Bij het klaverjassen was deze week, Rudolf
Haussler met 5539 punten de beste, gevolgd door Regina Geleijn met
5396 punten en Piet van As met 5180
punten. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met mevrouw R. Pothuizen via 0297-340776.
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Tentoonstelling tot 3 september

Te bewonderen in galerie
Sous-Terre: Flower Art
Aalsmeer - Tot en met 3 september is in galerie Sous-Terre de tentoonstelling Flower Art Aalsmeer te
bewonderen. Met de deelname van
de Chinese professor in de pentekening- en schilderkunst Zhou Le
Sheng heeft deze Flower Art tentoonstelling een internationaal karakter gekregen. De Idserda Stichting leende een aantal werken uit
van het schilders echtpaar André en
Coba Idserda. De vier werken glanzen tegen het zonnebloemen behang van Vincent van Gogh. Kunstenaar Van der Vegt toont in SousTerre Aalsmeer zijn vazen project en
daarmee scoort hij zeer hoog bij het
publiek.
Bert Wauters toont een wand vol
kleurige tulpen. Veel lof was er
voor de beelden van Annelien Dekker. De impressionistische bloemschilderijen van Toon de Haas maken door de uitbundige kleuren de
mens vrolijk. Fotografe Heidi Wallheimer laat met haar foto’s zien dat
vergankelijkheid veel schoonheid in
zich heeft.
De foto’s van Monic Persoon lijken op afstand te verdwijnen in
het bloembehang, maar de verrassing is des te groter wanneer de kijker dichter bij komt, dan ontstaat er

een driedimensionaal effect. Patrick
Spaander en het Rembrandt licht,
hij staat er als fotograaf om bekend. De teerheid van de tulp weet
hij juist door dat bijzondere licht nog
meer te benaderen. De bloem taferelen van Judith Majoor dragen een
hedendaags middeleeuws karakter. De door Hans Denijs gemaakte doodskist bloemrijk beschilderd
door Bob van den Heuvel wordt gezien als een blikvanger. Omringd
door het pluizengordijn van Marloes
Joore krijgt de stilte kamer nog
meer zeggingskracht.
Flower Art Museum i.o.
Deze tentoonstelling is een opmaat naar de toekomst. Na onderzoek blijkt dat het plan om Sous-Terre Aalsmeer te laten opgaan in het
National Flower Art Museum door
meerdere partijen wordt toegejuicht. Voor het echter zover is zullen er nogal wat hobbels genomen
moeten worden werd de initiatiefnemers fijntjes duidelijk gemaakt.
Een kijkje gaan nemen in de galerie aan de Kudelstaartseweg, tegenover de watertoren, kan iedere zaterdag en zondag tussen 13.00 en
17.00 uur.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

