
Piektijden
De afgelopen zes weken is het 
rustig geweest op de wegen, 
maar vanaf aanstaande maan-
dag 3 september wordt het weer 
(veel) drukker met auto’s en � et-
sen: De scholen gaan weer be-
ginnen en dit betekent vanaf dag 
één piektijden in de ochtend en 
de middag. Onder andere bij de 
Jozefschool, die eigenlijk het hele 
jaar actief is om ouders te manen 
meer tijd te nemen bij het halen 
en brengen en de auto’s netjes in 
de vakken parkeren.

Verantwoordelijkheid
Het gebeurt nogal eens dat va-
ders en moeders hun auto’s even 
in het gras of op het trottoir zet-
ten, vlak voor het zebrapad en 
zelfs op opritten van omwonen-
den parkeren. “Ach, het is maar 
voor even”, wordt gezegd. Maar 
zo werkt het natuurlijk niet. Het 
wekt irritatie. “Het is een gedeel-
de verantwoordelijkheid van de 
ouders, de school en de buurt”, 
legt Marjolein uit. “Vorig jaar heb-
ben wij een actie gehouden met 
leerlingen, waar we ouders be-

loonden met een presentje als 
zij hun auto goed geparkeerd 
hadden. Dit werd gewaardeerd 
en deze actie staat het komende 
schooljaar zeker weer op het pro-
gramma. Het verhoogt de veilig-
heid.”

Knopje om
Ook heeft de Jozefschool met 
zo’n 450 leerlingen ansichtkaar-
ten laten maken met de ver-
schillende parkeermogelijkhe-
den rond de school. “Deze heb-
ben we uitgedeeld aan ouders en 
er hangt een kaart in de school. 
Er is voldoende parkeergelegen-
heid rondom, maar sommige ou-
ders vinden drie minuten lopen 
te veel. Het is een soort luiheid.” 
Wijkagent Erik van den Brun vult 
aan: “Er moet een knopje om bij 
de ouders. Neem de tijd, ga eer-
der van thuis en rij rustig bij scho-
len, niet alleen bij aankomst, 
maar ook bij het wegrijden op 
weg naar het werk.”

Controles
Er zijn verhalen bekend bij de po-
litie en de leden van de verkeers-

commissie van de Jozefschool 
van bijna-aanrijdingen, en vast 
ook bij alle andere basisscholen 
in de gemeente, maar gelukkig 
hebben er nog geen ongevallen 
plaatsgevonden. “En laten we dat 
zo houden”, zegt Erik ferm. “We 
willen niet wachten op het eer-
ste ongeluk. Kinderen zijn kwets-
baar in het verkeer en wij volwas-
senen dienen hier rekening mee 
te houden.” Om ouders te wij-
zen op hun rij- en parkeergedrag 
gaat de politie regelmatig contro-
les houden rond alle basisscholen 
“En niet alleen tijdens de eerste 
schoolweek”, vervolgt Erik. “We 
gaan ons vaker rond scholen op-
houden, samen met de BOA’s van 
de gemeente.”

Voorbeeldfunctie
Uiteraard organiseren alle scho-
len ook diverse activiteiten om 
hun leerlingen vertrouwd te ma-
ken met het drukke verkeer. Zo 
wordt in de groepen zes les gege-
ven over de dode hoek bij vracht-
wagens en staat jaarlijks voor de 
groepen zeven het verkeersexa-
men op het programma. Maar, 
het blijven toch echt de volwas-
senen die rekening moeten hou-
den met (� etsende) kinderen in 
het verkeer. Ze hebben tot slot 
een voorbeeldfunctie en hopen 
allen dat niet hun kind betrokken 
raakt bij een ongeval. Dus, maan-
dag weer naar school: Rij rustig, 
neem de tijd, hou rekening met 
elkaar en let extra op jeugdige 
verkeersdeelnemers!
Door Jacqueline Kristelijn

Huis overhoop 
na inbraak

Aalsmeer - Op zaterdag 25 
augustus om drie uur in de 
middag ontdekten bewo-
ners van een hoekwoning 
in de Karperstraat dat er was 
ingebroken. De voordeur 
stond bij hun thuiskomst 
wijd open. Om binnen te 
komen hebben de dieven 
het cilinderslot uit de voor-
deur getrokken. De hele wo-
ning is doorzocht. Er zijn di-
verse kasten en lades over-
hoop gehaald. De bewo-
ners tro� en her en der spul-
len aan, evenals voedsel op 
de tafel in de eetkamer. De 
politie heeft de resten vei-
liggesteld en doet nader on-
derzoek. Nog niet bekend is 
of er spullen zijn meegeno-
men. Iets verdachts of de in-
braak mogelijk gezien? De 
politie hoort het graag via 
0900-8844.
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Aalsmeer - “Pak je verantwoordelijkheid”, zegt wijkagent Erik 
van den Brun en hiermee spreekt hij de ouders aan die van-
af aanstaande maandag 3 september weer dagelijks hun kinde-
ren naar de basisscholen in de gemeente gaan brengen. “Rij rus-
tig en hou er rekening met dat kinderen minder overzicht in het 
verkeer hebben en snel afgeleid worden”, vult Marjolein van der 
Plasse aan. Marjolein maakt nu enkele jaren deel uit van de ver-
keerscommissie van de Jozefschool in de Gerberastraat. Deze ver-
keerscommissie bestaat uit vier ouders en twee leerkrachten en 
gezamenlijk worden allerlei acties bedacht om de verkeersveilig-
heid rond de school te vergroten.
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Wijkagent Erik van den Brun: “Pak je verantwoordelijkheid”
Maandag beginnen de scholen weer!

Braderie, verlichte boten, vuurwerk, feestweek en meer
Feestmaand september barst 
los in bruisend Aalsmeer!
Aalsmeer - Het is weer zover, 
feestmaand september barst los 
in Aalsmeer en dit betekent heel 
veel leuke activiteiten voor jong 
en oud. Te beginnen aanstaan-
de zaterdag 1 september. In de 
straten van het Centrum vindt de 
jaarlijkse, grote braderie plaats 
met kramen in de Zijd-, Dorps- en 
Schoolstraat en een ‘lekker’ food-
plein op het Molenplein. Allerlei 
artikelen worden te koop aange-
boden en er is van alles te doen. 
Van 10.00 tot 17.00 uur is het 
feest in het dorp.

Vuurwerk en feestweek
In de avond worden inwoners (en 
inmiddels publiek uit de verre re-
gio) getrakteerd op Vuur en Licht 
op het Water. Om 20.30 uur start 

de verlichte botenshow door de 
Ringvaart en over de Westeinder-
plassen om uiteindelijk met alle 
deelnemers een haag te vormen 
rond de watertoren waar vanaf 
23.00 uur genoten kan worden 
van de spectaculaire vuurwerk-
show. 
Inmiddels is dan al hard gewerkt 
om de feesttent op het Praam-
plein op te bouwen. De feest-
week start zondag 2 september 
met een tentdienst door de ge-
zamenlijke kerken en in de avond 
een nieuwe activiteit voor jonge-
ren ‘Join the Party’. Het hele pro-
gramma van de feestweek is el-
ders in deze krant te vinden.

Gedichtentuin
Zaterdag 1 september wordt ook 

de Gedichtentuin in het Boom-
kwekerskerkhof aan de Stom-
meerweg geopend en deze kan 
drie weekenden bezocht worden. 
Ook tijdens de dag van de Pra-
menrace op zaterdag 8 septem-
ber, tijdens open monumenten-
dag op zondag 9 september met 
een verrassende � etstocht en tij-
dens de Kunstroute op zaterdag 
15 en zondag 16 september waar 
bezoekers een kijkje gegund 
wordt in diverse kunstkeukens. 
Ga genieten in bruisend Aalsmeer 
en geef alle organisaties vooral 
een compliment. Alle evenemen-
ten vinden plaats dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers en dat is best 
heel uniek en een schouderklop-
je waard!
Foto: www.kicksfotos.nl

Sieraden en laptops weg 
na inbraak in woning
Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 24 op zaterdag 25 augustus 
is ingebroken in een woning in 
de Brasemstraat. De dieven heb-
ben zich toegang verschaft via 
de voordeur. Deze tro� en de be-
woners bij thuiskomst open aan. 
Het slot van de voordeur is gefor-
ceerd. Er is een stukje hout bij de 
voordeur aangetro� en. Mogelijk 
is dit gedaan door de inbrekers 
ter bevestiging of de bewoners 
echt niet thuis waren. 
Het hele huis is doorzocht, zo-

wel op de begane grond als op 
de verdiepingen zijn kasten en la-
des open gemaakt. De dieven zijn 
er vandoor gegaan met sieraden 
en laptops. 
Door de politie zijn diverse spo-
ren veiliggesteld. Het onder-
zoek loopt. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
0900-8844. De inbraak heeft tus-
sen tien uur op vrijdagavond en 
half negen op zaterdagmorgen 
plaatsgevonden. 

Getuigen gezocht:
Inbraak bij Coop

Rijsenhout - Omstreeks 02.40 
uur in de nacht van maandag 27 
op dinsdag 28 augustus is er in-
gebroken bij supermarkt Coop 
aan de Werf. Vier mannen hebben 
het raam van de schuifdeur inge-

slagen en zo zich toegang tot de 
winkel verschaft.
De mannen zijn hierna vermoe-
delijk met buit weggerend in de 
richting van de kerk, naar de dijk 
langs de Ringvaart.
De politie zoekt getuigen. Heeft 
u iets gehoord en/of gezien? De 
politie hoort het graag via 0900-
8844 onder vermelding van regi-
stratienummer 201867423.
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Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
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. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 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 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy
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Kerkdiensten

Rechter geeft hogere straf 
aan doodrijder Tom v. Tol
Aalsmeer - Woensdag 22 augus-
tus heeft de rechter uitspraak ge-
gaan inzake het hoger beroep 
dat John P., de automobilist die 
in september 2015 Tom van Tol 
dood heeft gereden op de Oost-
einderweg, had aangespannen. P. 
ging in hoger beroep met het ver-
zoek om de opgelegde celstraf 
om te buigen naar een taakstraf 
in bijvoorbeeld een revalidatie-
centrum, zodat hij zijn leven weer 
kon oppakken. De uitspraak van 
het OM pakte anders uit. De eis 
was 30 maanden cel en vijf jaar 
rijontzegging en de rechter ver-
hoogde deze naar 36 maanden 
cel en vijf jaar rijontzegging van-
wege asociaal rijgedrag. Uit het 
reconstructie-onderzoek van de 
politie na het dodelijke ongeval is 
gebleken dat P. met veel te hoge 
snelheid over de Oosteinderweg 
heeft gereden.

Saskia van Tol in een reactie 
namens de familie op facebook:
“Eén nacht, één dronken bestuur-
der, twee slachto�ers. Een grote 
ravage, veel verdriet. De rechts-
zaak, toch in hoger beroep gaan 
en dan vandaag de uitspraak in 
het hoger beroep. Het ergste wat 
jij kon zeggen: ‘dat je je kinderen 
dan even niet zou kunnen zien’. 
Mijn ouders zullen hun kind nooit 
meer zien!
Een opluchting binnen ons gezin! 
Een hogere straf dan de eis van 

het OM. In plaats van 30 maan-
den 36 maanden celstraf en een 
rijontzegging van 5 jaar! Ik had 
het je al gezegd, Tom kon niet te-
gen onrecht en dat is nou juist 
wat jij hem en zijn familie hebt 
aangedaan! Nu na drie jaar een 
kleine glimlach binnen ons gezin. 
Laat het nu wel AUB ophouden.”
Het grote aantal reacties van 
vrienden, familie en betrokkenen 
is hartverwarmend: “Eindelijk een 
beetje gerechtigheid, hoop dat 
jullie nu een beetje rust kunnen 
vinden. Sterkte!” En: “Nou ja, ge-
rechtigheid is er nooit voor zoiets 
gruwelijks, maar het is iets. Sterk-
te en rust gewenst.”

Papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Mannenkoor Con 
Amore heeft op de eerste maan-
dag 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 
particulieren en bedrijven. De op-
brengst komt ten goede van de 
koorkas. Op maandag 3 septem-
ber staat de container klaar van-
af 10.00 uur en tot 19.00 uur is het 
mogelijk hier papier in te gooi-
en. Voor inlichtingen kan gebeld 
worden met Arie Koningen via 
0297- 323847.

Cursussen Frans 
en Engels

Aalsmeer - Half september star-
ten er weer nieuwe cursussen 
Frans en Engels. Altijd al Frans of 
Engels willen leren of de kennis 
van deze twee talen uitbreiden? 
Er zijn vele mogelijkheden, zowel 
voor beginners als voor gevor-
derden. Er wordt gewerkt in klei-
ne groepen, minimaal drie deel-
nemers, maar privélessen nemen 
is zowel overdag als ’s avonds ook 
mogelijk. Alles lessen worden 
aangeboden per 10 lessen van 1 
uur en de kosten zijn 92 euro ex-
clusief boeken. Na deze 10 lessen 
kunnen weer 10 lessen genomen 
wordn voor een vervolgcursus. 
Geïnteresseerd? Voor inlichtin-
gen en opgeven kan contact wor-
den opgenomen met Carolyn van 
Es–Smith via 0297-364398.

HPH voor kindertehuis 
in Mexico op braderie
Aalsmeer - De stichting Help Pau-
lien Helpen (HPH) is zaterdag 1 
september present in een kraam 
op de braderie. De kraam van de 
stichting is te vinden in de Zijd-
straat, op de hoek met de Dorps-
straat. Naast uitgebreide informa-
tie over de stichting en de lopen-
de acties zijn er ook leuke prijzen te 
winnen. Deze prijzen zijn beschik-
baar gesteld door diverse sponso-
ren uit Aalsmeer. 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’ in Mexico voor-
zien van water. Het water wordt op 
90 meter diepte omhoog gepompt 
en opgeslagen in het reservoir. Ver-
der zijn er ook nog diverse onder-
houd en reparatie werkzaamheden 
aan gebouwen nodig.

man van Oijen. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en 18.30u. met ds. M. Ho-
genbirk, gez.dienst met CGK.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Klooster-
hof Woordcommunieviering, 
N. Kuiper. Zondag in Karmel-
kerk om 9.30u. Eucharistievie-
ring m.m.v. Karmelkoor en om 
14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
   Roemeens -orthodoxe Parochie: 

Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 
Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Petru.

 Protestantse Gem. 
 Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. T. Wegman uit Den Haag.

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

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

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Dienst o.l.v. paro-

chianen m.m.v. dames- en he-
renkoor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zon-
dag van 10 tot 11u. En dinsdag 
van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Tentdienst op Praam-
plein.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst met Willem 
Plaizier. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. (tent-
dienst op Praamplein) en 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk 
(gez.dienst in CGK). Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u 

Dienst met br. Willem van 
Bloemen. Collecte: Thamer 
Thuis. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. T.H.P. Prins, Maaltijd van de 
Heer.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Tentdienst op 
Praamplein. Om 10u. dienst 
in zorgcentrum Aelsmeer met 
echtpaar Vollmuller. 

Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. Tent-
dienst op Praamplein.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Esther Vorster-

 Zondag 2 september

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Start op 1 okto-
ber. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Op 4 septem-
ber met Peter Slagter over ‘Te-
kenen in het Johannes Evan-
gelie’.

Job: Bedankt!
Aalsmeer - Job Hulsbos wil fami-
lieleden, vrienden en andere be-
langstellenden hartelijk danken 
voor hun steun, bemoedigingen 
en donaties ten gunste van de 
kinderen in Ethiopië. Uiteindelijk 
heeft de leraar bij het Wellant Col-
lege voor deze reis ruim 12.400 
euro mogen inzamelen. “De reis 
zelf en de marathon zijn uitein-
delijk een onvergetelijke ervaring 
geworden”, aldus Job.

Gratis training 
assertiviteit

Amstelland - Wilt u ‘nee’ leren 
zeggen, eigen grenzen opzoe-
ken, wensen leren uiten in con-
tact met anderen, e�ectief com-
municeren en actief keuzes ma-
ken over uw leven? Participe Am-
stelland biedt hiervoor een gratis 
training die start op 12 septem-
ber. De training is voor mannen 
en vrouwen die zich in sociale si-
tuaties onzeker voelen en moei-
te hebben voor zichzelf op te ko-
men. Deze situaties kunnen zich 
zowel privé als op het werk voor-
doen. De training start op woens-
dag 12 september en is van 18.30 
tot 20.30 uur. De locatie is de Dr. 
Willem Dreesweg 2 in Amstel-
veen. Het zijn in totaal tien bij-
eenkomsten onder leiding van 
ervaren maatschappelijk werkers. 
Aan de training zijn geen kosten 
verbonden. Opgeven kan tele-
fonisch via 020-5430430 of stuur 
een mail naar: info.amstelland@
participe.nu

o fie in de il
Kudelstaart - Op woensdag 5 
september houdt de SOW ge-
meente haar maandelijkse kof-
�e 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. Ko�e en 
thee staan klaar. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrij-
ven aan zieke mensen of om een 
gesprek van mens tot mens te 
hebben. U/jij komt toch ook? En 
neem gerust iemand mee.

Handwerken in 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Woensdag 5 sep-
tember staat om 10.00 uur in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf 
de ko�e en de thee weer klaar. 
Neem een breiwerk, haakwerk, 
patchwork of andere hobby mee. 
Ook zonder dat, welkom hoor. 
Heb je leuke patronen of iets ge-
maakt? Neem het mee! Naast 
handwerken is het zeker �jn om 
mensen te ontmoeten. Daarom 
iedereen uit Rijsenhout is har-
telijk welkom! Voor meer inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met Adrie van Limpt via 
0297-320799 of met Gre Tuinstra 
via 0297- 331545.

Nieuw: Taal-Inn bij Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 5 septem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er de 
eerste keer van het nieuwe sei-
zoen inloop en ontmoeting in 
de Oost-Inn. Gezelligheid onder 
het genot van een kopje ko�e 
of thee. Nieuw op deze ochtend 
is de Taal-Inn van 9.30 tot 10.30 

Bijeenkomst bij 
Inner-Art

De Kwakael - Zondag 2 septem-
ber wordt er weer een ochtend-
bijeenkomst gehouden bij In-
ner-Art. Ieder die steun, voe-
ding, ontmoeting, verdieping 
zoekt en antwoorden op belang-
rijke levensvragen hoopt te vin-
den, is van harte welkom! Thema 
van deze ochtend is: Kijken naar 
de plaats en betekenis van vrou-
wen in de Bijbel. Ieder mens (ie-
dere vrouw) is op bijzondere wij-
ze altijd weer een bepalende fac-
tor in een groot geheel! Een on-
derwerp nog steeds heel actueel. 
De bijeenkomst begint 10.00 uur 
en duurt tot 11.00 uur. Hierna is er 
de mogelijkheid om bij de ko�e 
tot 12.00 uur na te praten en van 
gedachten te wisselen. Inner-Art 
is te vinden aan de Vuurlijn 36 in 
De Kwakel en telefonisch bereik-
baar via 0297-563753

uur. Komt u uit het buitenland en 
wilt u het Nederlands beter leren 
verstaan en spreken? Dan kunt u 
meedoen aan de Taal-Inn. Opge-
ven hoeft niet, maar kan wel via 
taal-inn@hotmail.com. Er zijn geen 
kosten aan verbonden en er is kof-
�e en thee. Volgende ochtenden 
met Taal-Inn zijn op 19 septem-
ber, 31 oktober en 7 november. Be-
langstellenden zijn hartelijk wel-
kom in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website  
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.









WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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 o�ciële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding 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 verzen-
ding 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 belang-
hebbende 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 ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
30 augustus 2018

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 tel.nr: 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 af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer 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 vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de gri�e 
via gri�e@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.

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 bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

van een terreinafscheiding, het plaatsen van vlaggenmas-
ten, het realiseren van een terreininrichting met parkeer-
plaatsen en het plaatsen van containers t.b.v. afvalverza-
meling

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Herenweg 30 nabij, 1433 HA (Z18-001638), het oprichten 

van een woonhuis met berging en boothuis. Verzonden: 
26-6-2018

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure, 
de beslistermijn is verlengd met 6 weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Aalsmeerderweg 235, 1432 CM (Z18-003731), het oprich-

ten van een bedrijfsverzamelgebouw. 
- Noordpolderweg 13, 1432 JH (Z18-003242), het revitali-

seren van een kassencomplex waaronder vergroten van 
bouwhoogte en realiseren van laaddoks.

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend 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 kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Nobelhof 1, 1433 JZ (Z18-002199), het verrichten van hore-

ca-activiteiten. Verzonden: 21-08-2018
- Uiterweg 318, 1431 AW (Z18-002250), het verbreden en 

aanpassen van de in- en uitrit. Verzonden: 21-08-2018
- Perronzijde 2, 1431 LE (Z18-004013), het intern doorbre-

ken van de woning tussen de keuken en bijkeuken/ ga-
rage. Verzonden: 22-08-2018

- Catharina-Amalialaan 66, 1432 JT (Z18-005515), het op-
richten van een extra technische ruimte op de 2e verdie-
ping tussen de lokalen en de gymzaal. Verzonden: 22-08-
2018

- Eiland Westeinderplassen, omgeving Koddespoel, Sectie H 
nr. 1877 (Z18-004756), het aanleggen van een afmeerstei-
ger. Verzonden: 24-08-2018 

- A.H. Blaauwstraat 26, 1431 KW (Z18-004758), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel van de wo-
ning. Verzonden: 27-08-2018

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘O�ciële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de media ge-
publiceerd. 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, kinder-
toeslag enzovoort.

3 T/M 14 SEPTEMBER, ACTIE VERKEERSHINDER 
RONDOM SCHOLEN

Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handha-
ving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen-
Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties 
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 3 september 
t/m vrijdag 14 september2018 start team HOR in samenwer-
king met de betre�ende wijkagent van de politie een actie 
waarbij gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien nood-
zakelijk, 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 kan-
tooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer op tel.: 020-5404911.

MARKT TIJDENS FEESTWEEK OP RAADHUISPLEIN

Vanwege de feestweek is de markt op dinsdag 4 september 
niet op het Praamplein maar op het Raadhuisplein. Dat be-
tekent dat u op die dag niet op het Raadshuisplein kunt par-
keren. Er geldt een parkeerverbod en een wegsleepregeling 
vanaf maandagavond 3 september 21.00 uur tot dinsdagmid-
dag 4 september 18.00 uur.

VERGADERING DINSDAG 4 SEPTEMBER 2018

Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op 
dinsdag 4 september 2018, 20.00 uur. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de burgemeester
20.02-21.00 2. Aanleg Molenvlietweg
21.02 -22.00  3. Verkeersonderzoek Aalsmeer-Oost
 4.  Sluiting

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
“ROYAL FLORAHOLLAND CENTRUM, OOST EN OLV”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2018 het 
bestemmingsplan “Royal FloraHolland Centrum, Oost en 
OLV” gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied is globaal 
gelegen tussen de Hornweg, de provinciale weg N201, de 
Legmeerdijk en de Zwarteweg. Het plan heeft betrekking op 
zowel de bestaande veilingterreinen van locatie Centrum, als 
de verder te ontwikkelen bedrijfsterreinen van locatie Oost. Tot 
het plangebied behoort ook het toekomstige tracé van de On-
gestoord Logistieke verbinding (OLV) tot aan de Middenweg.

Doelstelling
Het bestemmingsplan heeft als doel om de gronden binnen 
het plangebied te voorzien van een planologische regeling die 
uitvoering geeft aan de geactualiseerde structuurvisie “Green 
Park Aalsmeer 2016, inclusief Royal FloraHolland.

Wijzigingen
Naar aanleiding van de zienswijzen die over het ontwerp-
bestemmingsplan naar voren zijn gebracht, heeft de ge-
meenteraad bij vaststelling een aantal wijzigingen in het be-
stemmingsplan aangebracht. Ook ambtshalve is een aantal 
wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn overwegend 
plantechnisch van aard en hebben betrekking op zowel de 
planregels als de planverbeelding. Voor de precieze inhoud 
van de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken die ter 
inzage liggen.

Ter inzage
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmings-
plan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de periode 
van vrijdag 31 augustus 2018 t/m donderdag 11 oktober 2018 
voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is in deze pe-
riode digitaal raadpleegbaar via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 
 door te zoeken op identi�catiecode: 
 NL.IMRO.0358.05Q-VG01;
- de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl of 
 rechtstreeks via https://0358.ropubliceer.nl/.

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

Beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 1 september 2018 gedurende zes weken te-
gen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA, Den 
Haag door: 
- Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 

hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerp-
plan;

- Belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over het 
ontwerpplan bij de gemeenteraad naar voren hebben ge-
bracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot de gemeen-
teraad te wenden;

- Een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeen-
teraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde be-
stemmingsplan in vergelijking met het ontwerpbestem-
mingsplan.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van de 
indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het 
beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is gri�e-
recht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling 
treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepster-
mijn a�oopt, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking totdat op dat 
verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens 
dient u het spoedeisende belang aan te geven.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Recti�catie, aanvraag ontvangen
- Uiterweg 401, 1431 AM (Z18-004109), het plaatsen van 3 

nieuwe woonarken. Toelichting: abusievelijk is in de be-
kendmaking 18 juli jl. een verkeerde omschrijving vermeld. 
Verzonden: 6-7-2018

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 dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Oosteinderweg 539A, 1432 BK (Z18-007111), het legalise-

ren van een reeds geplaatste dakkapel aan de zijkant van 
de woning

- Aalsmeerderweg 47A, Sectie B nr. 6542, 1432 CG (Z18-
007143), het plaatsen van entresols en de laatste splitsing 
in het bestaande gebouw en het realiseren van een extra 
brandcompartiment 

- Boomgaard 39, 1432 LD (Z18-007170), het plaatsen van 
een aanbouw op het achtererf en een erker aan de voor-
zijde van de woning

- Uiterweg 180 ws5, 1431 AS (Z18-007173), het verplaatsen 
van een bestaande recreatieark

- Kamerlingh Onnesweg 114, 1433 LK (Z18-007287), het 
plaatsen van een autolaadkraan t.b.v. het hijsen van een 
dakkapel op de woning

- Nabij Legmeerdijk 289 C, Sectie B nr. 8282, 1432 KC (Z18-
007348), het realiseren van logiesvoorziening, het plaatsen 

Vervolg op volgende blz.



TV-show Postcode Loterij
Vijftig inwoners gaan op 
miljoenenjacht!
Aalsmeer - Vijftig inwoners van 
Aalsmeer uit postcodegebied 
1432 strijden om prijzen tot wel 
vijf miljoen euro in tv-show ‘Post-
code Loterij Miljoenenjacht’. 
Zij wonnen bij de Postcode Lo-
terij een felbegeerde studio-
plaats in de spelshow die Linda 
de Mol presenteert. Of inwoners 
uit Aalsmeer daadwerkelijk in de 
prijzen vallen, is zondag 2 sep-
tember vanaf 20.00 uur te zien 

bij RTL 4. Anja (69) uit Aalsmeer is 
één van de gelukkigen die afreist 
naar de studio in Amsterdam: “Ik 
vind het zo leuk om samen met 
mijn zus in de studio plaats te ne-
men. We kijken al jaren naar ‘Post-
code Loterij Miljoenenjacht’. Nu is 
het zover en ben ik er zelf bij! Een 
nieuwe auto winnen zou fantas-
tisch zijn, net als het kunnen af-
betalen van mijn huisje. Maar dan 
moeten we natuurlijk wel geluk 

O�ciële Mededelingen
30 augustus 2018

Geweigerde omgevingsvergunning, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kamperfoeliestraat 66, 1431 RP (Z18-006221), het uitbrei-

den van de praktijkruimte aan de achterzijde. Het project 
is vergunningsvrij. Verzonden: 21-8-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z18-002229) Step by Step 

door Aalsmeer op 6 oktober 2018, ingetrokken 26 juli 
2018

TER INZAGE

t/m 30-08-18 De ontwerp-omgevingsvergunning voor 
bouwen in afwijking van het bestemmings-
plan Kudelstaart 2006 (uitgebreide proce-
dure) en een ontwerpbesluit hogere grens-
waarde ontwerpbeschikking Wgh – Hoofd-
weg 76 (Z-2017/063224)met de ruimtelij-
ke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken 

t/m 14-09-18 Omgevingsvergunning, de daarbij beho-
rende ruimtelijke onderbouwing en de ove-
rige daarop betrekking hebbende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Ku-
delstaart 2006 en onthe�ng hogere grens-
waarden Wet geluidhinder, woning Hoofd-
weg 158 (Z-2017/054036)

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl . Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Hornweg 187 (Z18-006912) Burendag Bloemenhof op 22 

september 2018, ontvangen 15 augustus 2018

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester 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.
- Marktstraat 19 (Z18-005207) Opening De Oude Veiling op 

15 september 2018, verzonden 23 augustus 2018

COLLECTES

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz. t/m 28-09-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – 
Kudelstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteits-
plan en besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder Z-2017/034883

t/m 28-09-18 Ontwerpbeschikking m.b.t. het brandveilig 
gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum Am-
stel-Meer, Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 
en 35-37 (Z18-002441)

t/m 4-10-18 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
“Green Park Aalsmeer – deelgebied 6”. De 
belangrijkste wijziging heeft betrekking op 
de bestaande woning aan de Hornweg 123. 
Deze woning is bij vaststelling bestemd als 
bestemming “Wonen-Lintbebouwing” en 
in dat verband van een passend bouwvlak 
voorzien. Voorts zijn in de regels van het be-
stemmingsplan enkele ondergeschikte wij-
zigingen aangebracht. Voor de precieze in-
houd van de wijzigingen wordt verwezen 
naar de stukken die ter inzage liggen.

t/m 11-10-18 Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van 
het bestemmingsplan “Royal FloraHolland 
Centrum, Oost en OLV” tezamen met de bij-
behorende stukken.

Laatste open dag in Tuin 
van Bram de Groote
Uithoorn -  Zondag 2 september 
is al weer de laatste open dag van 
de Tuin Bram de Groote van 2018. 
Het einde van de zomer is duide-
lijk zichtbaar in de tuin; ook de 
lange droge periode heeft daar 
aan bijgedragen. Veel bloemen 
hebben zaad gevormd. De ap-
pel- en perenbomen hangen vol 
fruit en het belooft een goed no-
tenjaar te worden. Voor de vogels 
is de tuin een eldorado met volop 
bessen aan de struiken.
De vrijwilligers zijn al begonnen 
met ruimen, zoals het maaien van 
de bloemenweides en het scho-
nen van de oevers van de sloten. 
En ze verzamelen veel zaden om 
volgend jaar weer verzekerd te 
zijn van een bloemrijke tuin.
Belangstellenden zijn op zon-
dag 2 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. U 
kunt naar binnen via de zijingang 
tegenover de werkschuur ( Elzen-
laan 27).  Fietsen kunnen worden 
gestald bij de werkschuur.

Uitbreiding politietoezicht in nachtelijke uren
Aandacht voor veiligheid tijdens 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Zaterdagavond 1 sep-
tember gaan enkele duizenden 
mensen het water op om in hun 
verlichte boot deel te nemen aan 
Vuur en Licht op het Water. De op-
tocht van verlichte boten bereikt 
rond 20.30 uur bij Jachthaven 
Stenhuis de Ringvaart en vaart 
dan richting Aalsmeer. Bij het 
zorgcentrum bevindt zich de ju-
ry die beoordeelt welke de mooi-

ste grote en kleinere boot is en 
de Vuur en Licht Award verdient. 
Daarna keert de stoet verlich-
te boten bij de Aalsmeerderbrug 
om in tegengestelde richting naar 
Rijsenhout te varen. Bij de Blau-
we Beugel gaat de stoet linksaf de 
Grote Poel op. Deelname is gratis. 

Spelregels
De organisatie verwacht wel dat 

doen een dringend beroep op de 
ouders om zich verantwoordelijk 
naar hun kinderen toe te gedra-
gen en hen op het hart te drukken 
dat ze alleen zelf een motorboot 
mogen sturen indien ze minstens 
12 jaar oud zijn, goede verlichting 
op de boot hebben en zich aan de 
regels houden.”
De brandweer, politie en red-
dingsboten van de watersport-
vereniging Aalsmeer begeleiden 
de stoet en kunnen optreden in-
dien dit nodig is. De verlichte bo-
ten gaan tussen 22.00 en 22.30 
uur voor anker op de Grote Poel. 
Daar is op veilige afstand van het 
vuurwerk, dat om 23.00 uur be-
gint, een cordon van verlichte 
boeien aangebracht. Jordy en Ar-
naud Brouwer houden hier toe-
zicht en zorgen er met hun ma-
ten voor dat boten niet voorbij de 
boeien varen. Zij doen dat samen 
met de politie en de reddingsbo-
ten. Aan het begin van de avond 
hebben alle hulpdiensten een ge-
zamenlijke brie�ng onder leiding 
van wijkagent Erik van den Brun. 

Geluidsoverlast
Een ander punt van zorg zijn de 
‘partypontons’ waarop vaak tien-
tallen mensen samengepropt zijn 
onder niet al te veilige omstan-
digheden. Ze varen weliswaar niet 
mee in de stoet, maar zorgen met 
name voor overlast van lawaai. 
Na 24.00 uur dient de muziek ge-
stopt te worden. De politie zal op 
het water ook na dit tijdstip aan-
wezig zijn om er op toe te zien dat 
dit gebeurt. Indien nodig zullen 
overtreders worden bekeurd en 
kan de muziekapparatuur in be-
slag genomen worden. Ook kun-
nen de opsporingsambtenaren 
van de gemeente bestuurlijk op-
treden tegen de pontons. Met de 
uitbreiding van dit politietoezicht 
hopen de organisatoren dat er 
een einde komt aan lawaaiover-
last in de nachtelijke uren.
Foto: www.kicksfotos.nl

sl iti  e e  e  ko  o  e fiets
Verkeersmaatregelen voor 
Vuur en Licht op het Water
Aalsmeer - Gezien de grote aan-
tallen toeschouwers uit Aalsmeer, 
maar ook steeds meer van buiten-
af, zijn verkeersmaatregelen voor 
Vuur en Licht op het Water aan-
staande zaterdag 1 september 
onvermijdelijk. Net als vorig jaar 
zal de Aalsmeerderdijk vanuit Rij-
senhout afgesloten worden voor 
alle verkeer, behalve voor �etsers. 
Van de kant van de Aalsmeerder-
brug/Burgemeester Kastelein-
weg zal éénrichtingsverkeer mo-
gelijk zijn, maar de organisatie 
wijst er op dat een vlotte door-
gang niet mogelijk zal zijn. Beter 
is het om de achter de Aalsmeer-
derdijk gelegen Aalsmeerderweg 
in de Haarlemmermeerpolder te 
gebruiken. Vanaf 20.00 tot 23.30 
uur zullen de maatregelen gel-
den. De aanwijzingen van de ver-
keersregelaars dienen gevolgd te 
worden.
Bij de Watertoren wordt de Ku-
delstaartseweg vanaf 17.00 uur 
afgesloten voor autoverkeer tus-
sen de Zwarteweg en de Beetho-
venlaan. De omleiding wordt met 
borden duidelijk aangegeven (via 
Zwarteweg, Dreef en Beethoven-
laan). Vanaf 20.00 uur zal de af-
sluiting gelden voor alle verkeer. 
Vanaf 22.00 uur zal tijdens het 
vuurwerk ook de Stommeerweg 
vanaf de 1e J.C. Mensinglaan tot 
aan de Zwarteweg voor alle ver-
keer gesloten zijn. Verkeersrege-
laars zijn bij de afzettingen aan-
wezig en hun aanwijzingen die-
nen gevolgd te worden. Om 02.00 
uur zondagochtend zullen alle 
wegen weer opengesteld wor-
den en kan het verkeer van een 
net door Meerlanden schoonge-
maakte rijbaan genieten. 

Het overgrote deel van de toe-
schouwers komt te voet of per 
�ets naar het evenement. De or-
ganisatie raadt af met de auto te 
komen. In de omgeving van het 
vuurwerk bij de Watertoren is 
parkeren niet goed mogelijk. De 
dichtstbijzijnde parkeergelegen-
heid is aan de Dreef, bij zwembad 
de Waterlelie of het parkeerter-
rein halverwege de Beethoven-
laan. Van hier is het een kleine 10 
minuten lopen naar de Waterto-
ren en omgeving.

Vuurwerk
Het vuurwerk is erg goed te zien 
vanaf de Stommeerweg en de 
Kudelstaartseweg bij de Waterto-
ren. Ook de Loswal in Kudelstaart 
is een gezellige plek met vrij uit-
zicht op het vuurwerk.

Verlichte botenshow
De verlichte boten zijn het best 
te zien vanaf ongeveer 20.30 uur 
langs de Ringvaart van de Haar-
lemmermeerpolder.

hebben. Ik leef nu van een AOW-
uitkering en ik ben blij met wat ik 
heb. Dat is het belangrijkste. We 
hebben er zin in!”

Kans op geldprijzen
De vijftig inwoners uit Aalsmeer 
zijn samen met inwoners uit ne-
gen andere wijken uit heel Neder-
land aanwezig in de studio. Eén 
van de 500 aanwezigen maakt 
kans de studio als miljonair te 
verlaten. Diegene neemt in de �-
nale plaats aan de desk naast Lin-
da de Mol om het ‘Gouden Kof-
fer Spel’ te spelen. Door ko�ers te 
openen, maakt de �nalist kans op 
een geldbedrag dat kan oplopen 
tot wel vijf miljoen euro.
De uitzending van ‘Postcode Lo-

alle deelnemers vooraf de spelre-
gels goed doorlezen en zich hier 
aan houden. Deze spelregels zijn 
te vinden op www.vuurenlicht-
ophetwater.nl onder het kop-
je Botenshow. Ze vragen met na-
me ook aan ouders om hun kin-
deren de spelregels goed uit te 
leggen. Mike (Multi) van der Laar-
se en Ap Eigenhuis: “Dat is ieder 
jaar weer onze grootste zorg. Ze 
varen vaak in kleine bootjes tus-
sen de grote boten en dat kan ge-
vaarlijke situaties opleveren. Dat 
geldt des te meer indien er geen 
goede verlichting gevoerd wordt. 
Overigens mogen kinderen jon-
ger dan 12 jaar helemaal niet zelf 
varen in een boot met motor. We 

terij Miljoenenjacht’ met daarin 
de ontknoping is zondag 2 sep-
tember van 20.00 tot 21.30 uur bij 
RTL 4 te zien.

Presentatrice Linda de Mol. 
Fotocredits: RTL.
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▲
30 AUGUSTUS

 Kaartmiddag ouderen 55+  
van 13.30 tot 16.30u. In Dorps-
huis Kudelstaart. 

 Sjoelen in wijkcentrum Voor 
Elkaer Kudelstaart van 14.30 
tot 16u.

 Foto’s Aalsmeer Photo en 
Amateurkunst in gemeente-
huis. Te bezichtigen tijdens 
openingsuren.

 Orgelconcert André Knevel in 
Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 
20u.

31 AUGUSTUS
  Foto’s Aalsmeer Photo en 

Amateurkunst in gemeente-
huis. Te bezichtigen tijdens 
openingsuren.

 Koppelkaartavond BV Horn-
meer in buurthuis Dreef 1. 
Zaal open: 19.30u, aanvang: 
20u.

 Aalsmeerse Peuravond DIP 
vanaf 20u. bij jachthaven Drijf-
huis.

1 SEPTEMBER
 Grote braderie in straten Cen-

trum van 10 tot 17u.
 CRASH Museum in fort bij 

Aalsmeer, Aalsmeerderbrug 
open van 11 tot 16u. 

 Gedichtentuin op Boomkwe-
kerskerkhof open, Stommeer-
weg van 12 tot 17u.

 Indian Summer buurtfestival in 
Snoekbaarsstraat met work-
shops, muziek en kinderactivi-
teiten van 13 tot 17u.

 Inschrijven voor Avondrit 
Bromfiets Genootschap in ca-
fé Joppe, Weteringstraat, 17u.

 Vuur en Licht op het Water. 
Start botenshow om 20.30u. 
en vuurwerk bij Watertoren 
vanaf 23u.

 Bacchus da Musica met livemu-
ziek in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.

 Ongeschikt, Vuur en Licht After 
party in N201, Zwarteweg van 
23.30 tot 04u.

2 SEPTEMBER
 Tentdienst kerken in feesttent 

op Praamplein vanaf 10u.
 2 x Poppenkastvoorstelling 

‘Beestenboel’ op kinderboer-
derij Boerenvreugd, Beetho-
venlaan om 11u. en om 15u.

 Lezing over voedselvoorzie-
ning om 13.30u. en picnic van 
12 tot 14.30u. in Historische 
Tuin, ingang Praamplein.

 Gedichtentuin op Boomkwe-
kerskerkhof, Stommeerweg 
open van 12 tot 17u. Ook op 
8/9 en 15/16 september.

 Proefvaart Pramenrace. Verza-
melen 12.30u. bij Topsvoort, 
start rond 13u.

 Clinic Westeinder Sloeproei 
Team bij WV Nieuwe Meer, 
Stommeerweg, 13 tot 16u.

 Opening nieuwe expositie in 
het Oude Raadhuis, Dorps-
straat om 16u. Werk van Hei-
di Wallheimer tot 14 oktober. 
Open: donderdag t/m zondag 
14 tot 17u.

 Doe Maar Tribute in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u.

 Hondenplons in De Waterlelie, 
Dreef van 17.45 tot 18.45u.

 Jongerenfeest ‘Join the Party’ 
in feesttent, Praamplein van-
af 19.30u.

3 SEPTEMBER
  Mantelzorg spreekuur in ge-

meentehuis van 8.30 tot 12u.
 Open avond biljartvereniging 

de Mijnen bij Boerma, Leg-
meerdijk 227 vanaf 19u.

 Optreden muziekvereniging 
Flora in Rozenholm, Molen-
pad vanaf 19u.

 Bridgen bij het Rondje in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 19.30u.

 Veiling en lezing over motor-
fiets in oorlogstijd bij Postze-
gelvereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.

 Sportavond SPIE ‘kleedje hop-
pen’ in feesttent, Praamplein 
vanaf 19.30u.

 Koppelklaverjassen BV Oost-
end in ‘t Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanafa 20u.

4 SEPTEMBER
 Open huis in ‘t Baken, Sport-

laan 86 van 9.45 tot 11.30u. El-
ke dinsdag.

 Markt op het Raadhuisplein 
i.v.m. feesttent op Praamplein

 Infopunt Kudelstaart en Fi-
nancieel café in Place2Bieb, 
Graaf Willemlaan van 12.30 tot 
14.30u.

 Nostalgisch Filmfestival in 
feesttent, Praamplein. Voor-
stellingen om 14u. en om 20u.

 Filmavond bij Zin-Inn, Doops-
gezinde Gemeente, Zijdstraat 
55 vanaf 20u.

5 SEPTEMBER
 Inloop Oost-Inn in De Mika-

do, Catharina Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u. Nieuw: Taal-
Inn van 9.30 tot 10.30u.

 Multimedia voor ouderen 
(hulp bij mobiel, e-reader en 
laptop) in wijkpunt voor El-
kaer, Kudelstaart van 9.30 tot 
11.30u. 

 Walking footbal voor 60+ bij 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan 
vanaf 10u.

 Koffie in de Spil, Kudelstaart 
vanaf 10u.

 Handwerken in Ontmoetings-
kerk, Rijsenhout vanaf 10u.

 Rabo kindermiddag in feest-
tent op Praamplein met o.a. 
Brandweerman Sam vanaf 
14.30u.

  OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Spelletjesmiddag in wijkcen-
trum Voor Elkaer, Kudelstaart 
van 14.30 tot 16.30u. 

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

 Vrienden van Amstel Live in de 
feesttent, Praamplein met o.a. 
optreden Pater Moeskroen 
vanaf 20.45u.

6 SEPTEMBER
 Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Fietstocht Pedaalridders OVAK 
Start 13.30u. bij zwembad aan 
de Dreef.

 Wandelen door het Bos met 
Op Stap. Van 19 tot 20.30u. 
Start hoek Bosrandweg/
Rietwijkeroordweg.

 Start sjoelcompetitie in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

 Early Gabbers Hardcore in ca-
fé N201, Zwarteweg van 19.30 
tot 23u.

 Nederpop in feesttent, Praam-
plein met o.a. Samantha, Je-
roen van der Boom en OG3NE 
vanaf 20.30u. 

ns rij en oor ro fiets 
ondrit de e terd g

Aalsmeer - De ‘Corso’ Braderie, 
Verlicht varen, Vuurwerk, Ride for 
the Rozes, Feestweek, Pramen-
race en natuurlijk het Bromfiets 
Genootschap. Zaterdagavond 
22 september is er voor de vier-
de keer in de nog jonge traditie, 
de Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap Avondrit. Dé bromfiets-
tocht die eigenlijk het licht niet 
kan verdragen. Eens per jaar met 
lichtjes en wat gezellig geronk 
een rondje rijden. Het in het don-
ker brommerskieken kan vanaf 
half acht (neem een zaklampje 
mee), eerder mag ook. Het gezel-
lige gesnor van de 50cc start om 
ongeveer acht uur. Na een paar 

uur zwerven en ergens even op-
warmen worden de stoere rijd-
sters en hun beschermmannen 
weer terug verwacht bij café Jop-
pe in de Weteringstraat om een 
uur of elf. Wil je meedoen met de-
ze leuke tocht? Dat kan. Heb je 
een bromfiets van 25 jaar of ou-
der, is deze voorzien van een ver-
lichting en misschien wat extra 
lichtjes? Schrijf je dan komen-
de zaterdag 1 september in. Om 
klokslag 17.00 uur start de in-
schrijving bij Joppe. Voor twaalf 
euro heb je op 22 september 
een leuke tocht, een schildje als 
aandenken, een drankje en een 
mooie avond!

Van 2 tot en met 8 september
eest ee  ls eer  
le ier oor iedereen

Aalsmeer - Er wordt door menig-
een al geruime tijd naar uit ge-
keken en vele inwoners en be-
zoekers uit de regio hebben 
hun kaarten hiervoor reeds ge-
reserveerd: De Feestweek van 
Aalsmeer gaat weer starten en 
wel op zondag 2 september met 
de tentdienst van de gezamen-
lijke kerken vanaf 10.00 uur. In 
de avond een nieuw evenement 
voor jongeren. ‘Join the Party’ met 
Insalvation, dj Jeffa en Rob van 
Zon. De aanvang is 19.30 uur en 
de toegang is gratis.

Sporten, films en muziek
Maandag 3 september is het als 
vanouds tijd voor de SPIE sport-
avond in de feesttent met dit jaar 
‘kleedje hoppen’ voor alle deel-
nemers aan de Pramenrace vanaf 
19.30 uur. Dinsdag 4 september 
wordt getrakteerd op het Nostal-
gisch Filmfestival met voorstel-
lingen om 14.00 uur en om 20.00 
uur (uitverkocht). Op woens-
dag 5 september presenteert het 
Feestweek-bestuur de Rabo kin-
dermiddag vanaf 14.30 uur met 
Brandweerman Sam en een op-
treden van Sarah en Julia met 
aansluitend een meet & greet. 
Woensdagavond kan tijdens de 
‘Vrienden van Amstel Live’ geno-
ten worden van livemuziek met 
op het podium Hollands Diep, 
Clueless en Pater Moeskroen. 
Aanvang 20.45 uur, toegang 5 eu-
ro in de voorverkoop en 10 euro 
aan de tent.

Saskia & Serge en OG3NE
Donderdag 6 september krijgen 
minder-validen een gezellige 
dag aangeboden door de Stich-
ting Dag van je Leven (besloten). 
Maar, in de avond is iedereen met 
een toegangskaart weer welkom 
in de feesttent op het Praamplein 
met optredens van Samantha 
Steenwijk, OG3NE, Anita Doth, 

Jeroen van der Boom, Marcel Fis-
ser Band en dj Joost. Op vrijdag 
7 september worden ouderen 
uitgenodigd naar de tent te ko-
men voor een gezellige (gratis) 
middag met dit jaar een optre-
den van Saskia & Serge. Aanvang 
is 14.00 uur. Vrijdagavond kan er 
gedanst worden tijdens de muzi-
kale presentaties van Vinchenzo, 
Boef, Jebroer en Brennan Heart.

Rob de Nijs en Party Animals
Zaterdag 8 september is de fi-
nish bij en de prijsuitreiking van 
de Pramenrace in de feesttent, 
die hiervoor open is van 13.00 
tot 18.00 uur. Daarna wordt op-
geruimd voor alweer de laatste 
feestavond met top-artiesten als 
Rob de Nijs, Party Animals, Danny 
de Munk en de dj’s Dune en Joost 
op het podium. De muziekavon-
den op donderdag, vrijdag en za-
terdag beginnen om 20.30 uur en 
de toegangsprijs is deze avonden 
17,50 euro in de voorverkoop en 
(indien voorradig) 22,50 euro aan 
de tent. 

Speciale pendelbus
Kijk voor meer informatie en het 
bestellen van kaarten op www.
feestweek.nl. Op de website ook 
meer over de speciale pendel-
bus, die inwoners ophaalt (en te-
rugbrengt) in Kudelstaart en Oos-
teinde om naar de feesttent op 
het Praamplein in het Centrum 
te gaan. 

 resenteert d  
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Aalsmeer - De Pramenrace-
koorts is inmiddels flink los ge-
barsten, door veel teams wordt 
hard gewerkt om de Praam of Bok 
vaarklaar te maken, de boot aan 
te kleden voor het thema ‘SPIE 
goes Back to the Future’ en hier-
bij natuurlijk een passende out-
fit voor alle teamleden te vinden. 
En, dit is nog niet alles, er wach-
ten de komende week diverse ac-
tiviteiten. Het SPIE-bestuur heeft 
de laatste weken alle puntjes op 
de ‘i’ gezet en alle acties en eve-
nementen samengevat in de Pra-
menrace-agenda.

Braderie en Proefvaart
Aanstaande zaterdag 1 septem-
ber staan de heren en dames 
op de braderie in het Centrum. 
In de kraam, tegenover café de 
Praam, worden ontbijtkaarten, t-
shirts en andere leuke hebbedin-
getjes te koop aangeboden. Aan 
de teams die vorig jaar een prijs 
hebben gewonnen (behalve de 
rode Lantaarn) het verzoek deze 
bij de kraam in te komen leveren. 
Het is deze dag verder de laat-
ste mogelijkheid om in te schrij-
ven voor de sportavond. De vol-
gende dag, zondag 2 september, 
wacht de proefvaart. Gezamenlijk 
een ‘rondje’ varen om in de stem-
ming te komen en om natuur-
lijk het materiaal (boot en Penta, 
geen muziek)te testen.

Penta sleutelen en Sportavond
Er wordt verzameld voor de 
proefvaart om 12.30 uur bij Tops-
voort en de start is om 13.00 uur. 
Mocht de Penta deze dag hape-
ren, dan niet gestrest raken. Op 
maandag 3 september is het Pen-
ta-sleuteldag vanaf 9.00 uur bij 
René Maas Watersport aan de Ui-
terweg 27. Toch fijn om maan-
dagavond zonder motor-zorgen 
naar de sportavond in de Feest-
tent op het Praamplein te kun-

nen gaan. Deze begint 3 septem-
ber om 19.30 uur, tent open vanaf 
19.00 uur. Niet meedoen aan de-
ze avond betekent als laatste star-
ten in alle categorieën. De sport-
avond biedt tevens de laatste 
mogelijkheid om in te schrijven 
voor de Pramenrace. Op de sport-
avond zelf aanmelden voor de-
ze deelname voor een laag start-
nummer is niet mogelijk, dus hup 
zaterdag naar de braderie.

Palaver en Pramenrace
Van de sportavond kunnen al-
le deelnemers tot vrijdag 7 sep-
tember bijkomen. De datum van 
de tocht der tochten nadert, maar 
natuurlijk niet voordat een dag 
ervoor het Palaver plaats heeft 
gevonden. Deze avond begint 
om 20.00 uur en wordt gehouden 
in de kantine van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan 120. Tij-
dens het Palaver wordt een ge-
heime opdracht bekend gemaakt 
en worden de startzakken uitge-
deeld met daarin onder andere 
de startnummers voor de race. En 
dan is het zaterdag 8 september. 
De dag van de Pramenrace be-
gint met een gezellig ontbijt van-
af 8.00 uur bij ’t Drijfhuis aan de 
Uiterweg. Lekker eten en oplet-
ten, want tijdens het Praamont-
bijt wordt de laatste opdracht be-
kend gemaakt en de deelnemers 
moeten hier iets inleveren dat tij-
dens de race opgehaald moet 
worden. Na het ontbijt dan gaan 
verzamelen voor dit leuke ‘Back 
to the Future’ verkleedfeest op 
het water bij de Pontweg. Het 
startsein voor de eerste pramen 
wordt om 12.30 uur gegeven. Kijk 
voor meer informatie, de laatste 
nieuwtjes, mogelijke wijzigingen 
en geheime opdrachten op de 
facebook-pagina van SPIE, op de 
website www.pramenrace.nl en 
natuurlijk in de Praambode, want 
die is weer in de maak!

Smoorverliefd, De Bom, Nederwiet
oe M r ri te in e 

 ond g idd g
Oude Meer - Als je dit leest: 32 
jaar, Smoorverliefd, Doris Day, De 
Bom, Nederwiet, Is dit alles, Belle 
Helene en  Pa. Dan denk je: Doe 
Maar! En dat gaan ze in The Shack 
ook doen, op zondagmiddag 2 
september. Het nieuwe under-
coversessie seizoen 2018/2019 
gaat bijna weer beginnen. Op de-
ze zondagmiddag op het podi-
um de Doe Maar undercover die 
3 jaar geleden al met groot suc-
ces in een bomvolle Shack op-
trad. Een undercoversessie met 
topmuzikanten, want die ma-
ken deze undercoversessies on-
geëvenaard. Het concept van de 
undercoversessies: klasse muzi-
kanten uit de Nederlandse mu-
ziekscene kruipen in de huid van 
hun idolen met verbluffend resul-
taat! Doe Maar is een van de suc-
cesvolste band in de geschiede-
nis van de Nederlandse popmu-
ziek, die invloeden uit ska, punk 
en reggae combineerde tot Ne-
derpop. De band bestond van 
1978 tot 1984 en kwam zowel in 
2000, 2008, 2012 als 2013 bijeen 
voor een reeks reünieconcerten. 
De vier studioalbums sinds Skunk 
haalden allen de nummer één 
positie in de albumlijsten en in 
de loop der jaren haalden zeven 
verschillende verzamelalbums de 
hitlijsten. Hiermee is Doe Maar 
commercieel de meest succesvol-
le Nederlandstalige band. Deze 

fantastische Doe Maar underco-
versessie is met niemand minder 
dan: Robin Verkaik, Marijn Slager, 
Michiel Slager (beiden Nuff Said 
en The Pheromones) Rob Soria en 
Chris van der Meer (The Origina-
tors). Doe maar!

The Spuny Boys
Vrijdag 7 september komt de Da-
ve Chavez Band naar The Shack. 
Een geweldige Rhythm & Blues 
band uit Schiedam en zondag 9 
september staan The Spuny Boys 
uit Frankrijk op het podium in Ou-
de Meer. Eén van de meest popu-
laire én gevraagde bands van Eu-
ropa zijn ongetwijfeld deze Spu-
ny Boys uit Frankrijk, zij vermaken 
het publiek op en top met hun 
vette dampende Rockabilly act. 

Reserveren
Voor sommige concerten is de 
animo erg groot. De mogelijkheid 
is er om te reserveren. Dit is uiter-
aard niet verplicht, maar als je wilt 
voorkomen om voor een uitver-
kochte Shack te staan, is reserve-
ren aan te bevelen. Stuur dan een 
mail naar info@the-shack.info.   
The Shack is geopend op zondag-
middag 2 september vanaf 15.00 
uur en aanvang van de Doe Maar 
Tribute is om 16.00 uur. De en-
tree is 10 euro. Kijk voor alle in-
fo op www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   
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IN DE 
KRAAM VOOR 
DE WINKEL!

• Ukelele’s
• Oordoppen
• Banden
• Rookvloeistof
• Percussie

En nogveel meer

oin t e rt
Aalsmeer - Zondag 2 septem-
ber zal de Feestweek Aalsmeer 
een aftrap beleven met een fan-
tastisch feestavond voor alle jon-
geren van Aalsmeer en omge-
ving. Vanaf 19.00 uur is iedereen 
tussen de 12 en 25 jaar van har-

te welkom om te chillen, mee te 
zingen en te feesten als DJ Jeffa 
van zich laat horen. Later op de 
avond zal de bekende Christelij-
ke band Insalvation van zich laten 
horen, evenals spreker Rob van 
Zon. Rond 22.30 uur zal de feest-
avondmet vele verrassingen af-
gelopen zijn. De toegang is gratis.





houden. Hij kreeg een leuk af-
scheid en natuurlijk werd er een 
speciaal lied voor hem gezongen. 
Gelukkig is er al weer een nieuwe 
dirigent gevonden, Arjaan van 
Eck. De Caritassers hopen van 
harte dat zij met hem een inspire-
rende en muzikale tijd tegemoet 
gaan. Caritas betekent naasten-
liefde. Dit is wat het koor wil uit-
stralen, maar ook wat voelbaar is 
onder de leden. Er is veel betrok-
kenheid en saamhorigheid en dat 
maakt dat het zingen met elkaar 
zo geweldig leuk is. Het koor be-
staat ongeveer uit 40 leden. Het 
repertoire is uitgebreid: het bevat 
geestelijke liederen, zoals gos-
pels, praise-songs, negro-spiritu-
als en meer. Er wordt in meerde-
re talen gezongen, ook wel en-

kele Nederlandse liederen. Het 
koor heeft een vaste pianist, Pe-
ter van Dongen. Wilt u ook de 
sfeer proeven en ervaren om in 
deze groep te zingen? Dan bent 
u hartelijk welkom! Kom gerust 
op een maandagavond om 20.00 
uur naar de Ontmoetingskerk 
in Rijsenhout om te luisteren of 
meteen al mee te zingen. Op de 
website www.caritasaalsmeer.nl 
is meer informatie over het koor 
te vinden.
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Zanggroep Musica is er 
weer klaar voor!
Uithoorn - Na een prachtige zo-
mer waarbij de zon haar best 
deed de huid te kleuren, is het 
thans de beurt van Zanggroep 
Musica om de stemmen weer 
kleur te geven. Deze zanggroep 
bestaat thans alweer 6 jaar en het 
repertoire wordt nog steeds uit-
gebreid. Zanggroep Musica be-
staat uit een twintigtal dames en 
heren die met heel veel plezier en 
inzet regelmatig een optreden 
verzorgen in een Zorg- of Ver-
pleeginstelling. Maar ook zingen 
zij voor alleenstaanden en oude-
ren tijdens een, door één van de 
ouderenorganisaties, georgani-
seerde muzikale middag. 
De optredens vinden in en bui-
ten de regio plaats en kunnen zo-
wel in de middag als tijdens de 
avonduren plaats vinden. Naast 
de stem wil natuurlijk het oog ook 
wat en daarom treedt de zang-
groep op in schitterende, met 
veel liefde, zelfgemaakte Oosten-
rijkse kleding. Er zijn maar liefst 
twee pianisten verbonden aan de 
vereniging die hun uiterste best 
doen de stemmen te ondersteu-

nen. Het is werkelijk een feest om 
de zanggroep een middag op vi-
site te hebben. Naast koorstuk-
ken zijn er onder de leden ook so-
listen die u meenemen naar Ope-
retteland of gewoon naar de Am-
sterdamse grachten. Kortom, er is 
voor elk wat wils. Voor Zanggroep 
Musica geldt op de eerste plaats 
dat het publiek  er plezier aan be-
leeft! 
Het zangseizoen gaat, zoals ieder 
jaar, van start in Woonzorgcen-
trum Het Hoge Heem in Uithoorn 
waar op woensdagavond altijd 
gerepeteerd wordt. Op vrijdag 14 
september zullen de leden van 
Musica weer met veel plezier de 
bewoners van Het Hoge Heem 
een muzikale middag bezorgen. 
Wilt u eens iets extra’s doen voor 
het ‘huis’ waar uw moeder of va-
der verblijft? Bel dan met Kees 
Oskam via 06-29283733 of stuur 
hem een mailtje via c.oskam33@
kpnmail.nl. Binnen de regio is het 
mogelijk om voor een heel schap-
pelijk bedrag zanggroep Musi-
ca een middag- of avondvullend 
programma te laten verzorgen. 

Voorstelling op 4 september
Film-Inn bij de Zin-Inn
Aalsmeer - Al enkele jaren wor-
den in de avond films gedraaid 
bij de Zin-Inn van de Doopsge-
zinde Gemeente. Op dinsdag 4 
september is er weer een speciale 
voorstelling. Gekeken wordt naar 
een film met inhoud, een film die 
oproept tot discussie. Lijkt u dat 
wat? Kom dan naar de Film-Inn! 
Belangstellenden zijn welkom. 

Voor informatie over de titel of in-
houd van de film en de filmagen-
da kan een mail gestuurd worden 
naar filminn@dgaalsmeer.nl. De 
bijdrage is 5 euro per persoon, in-
clusief koffie of thee. De Doops-
gezinde Gemeente is te vinden 
aan Zijdstraat 55. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur en de film vangt 
om 20.00 uur aan. 

Zaterdag opening door wethouder
Tiende Gedichtentuin in 
Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Op zaterdag 1 sep-
tember om 12.00 uur wordt de 
tiende Gedichtentuin op het 
Boomkwekerskerkhof aan de 
Stommeerweg officieel geopend 
door wethouder Wilma Alink-
Scheltema. Dankzij bijdragen van 
een groot aantal inwoners aan 
dit tweede lustrum van Podium-
kunst & Literatuur van KCA kan 
weer genoten worden van poë-
zie op deze rustplaats. Tijdens de 
opening wordt een rondgang ge-
maakt langs alle gedichten. 
De gedichten worden, net als an-
dere jaren, weer in een boekwerk 

opgenomen. De bundel kan op 
8 en 9 september en tijdens de 
Kunstroute op 15 en 16 septem-
ber opgehaald worden in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat 9. 
Het Oude Raadhuis is open van 
14.00 tot 17.00 uur. De bundel is 
gratis voor de dichters, voor be-
langstellenden zijn de kosten 5 
euro. De Gedichtentuin is open 
in de weekenden 1 en 2 septem-
ber, 8 en 9 september en 15 en 16 
september. De hekken van het 
Boomkwekerskerkhof staan deze 
dagen open van 12.00 tot 17.00 
uur. 

Wat heeft Flora met Venetië?
err ssende fietsto t o  

open monumentendag
Aalsmeer - Op de open monu-
mentendag, zondag 9 septem-
ber, organiseert Joop Kok een in-
formatieve en verrassende fiets-
tocht. Wat heeft Flora met Vene-
tië van doen? Wat is de relatie van 
het gemeentehuis met het raad-
huis van Stockholm? Wat voor 
betekenis had de rondreis van 
Berghoef door Noord Italiaanse 
steden op zijn verbouwing van 
de Oude Veiling? Waar komen de 
Duitse invloeden op het stations-
gebouw vandaan? Hoe kan het 
dat de architect van dat gebouw 
zo openstond voor het meest ra-
dicale gebouw van Aalsmeer: de 
ULO in de Schoolstraat. Wist u 
dat deze school niet gerealiseerd 
had kunnen worden zonder Ro-
meinse, Engelse en Franse ont-
dekkingen? Dat gemeentelijk ar-

chitect J.W. Luik zich in het be-
gin van de twintigste eeuw al liet 
beïnvloeden door architectuur-
beelden uit Duitsland en België? 
Dat er gebouwen zijn waar de in-
vloed van nog verder komt? Wel 
eens naar dakkapel Zijdstraat 24 
gekeken? Of opgelet bij het weg-
zetten van de fiets bij de Doops-
gezinde kerk? En wat te denken 
van Frank Lloyd Wright, zelfs zijn 
invloed is zichtbaar. Fiets mee, 
laat je meeslepen door de verha-
len van de gidsen, je eigen fan-
tasie en het enthousiasme van 
je reisgenoten.  De fietstocht op 
zondag 9 september start bij het 
beeld van Flora op het Raadhuis-
plein om 13.00 uur en duurt cir-
ca twee uur. Aanmelden kan via 
joopkok@planet.nl of telefonisch 
via 0297-340442.

Caritas start het seizoen 
met nieuwe dirigent
Rijsenhout - Ook voor het inter-
kerkelijk koor Caritas zit de vakan-
tie er weer op. Vanaf maandag 3 
september om 20.00 uur begin-
nen de repetities weer in de Ont-
moetingskerk in Rijsenhout. Het 

koor werd gedirigeerd door Arie 
Vooijs, maar na 10 jaar heeft hij 
afscheid genomen. Hij dirigeer-
de bij vele optredens en concer-
ten, waar veel mensen mooie her-
inneringen aan over hebben ge-

Nieuwe expositie in het Oude Raadhuis

Levensgrote tekeningen 
van schelpen en bloemen
Aalsmeer - Het nieuwe expo-
sitieseizoen in het Oude Raad-
huis start met een solo-expositie 
van de in Amstelveen gehuisves-
te kunstenaar Heidi Wallheimer. 
Deze expositie geen levensgro-
te foto’s van kinderen, maar re-
cent werk van haar hand waaron-
der echt heel grote minutieus ge-
maakte tekeningen van schelpen, 
bloemen en onkruid en daar-
bij een paar beelden en een en-
kele tot de verbeelding spreken-
de foto. De opening is aanstaan-
de zondag 2 september om 16.00 
uur en wordt verricht door de be-
kende schilder en tekenaar Sam 
Drukker. Het KCA nodigt u van 
harte uit daar bij aanwezig te zijn.

Van binnen naar buiten
Wallheimer wil met haar werk de 
toeschouwer bijna dwingen om 
beter te kijken naar de schoon-
heid van het kleine onopvallen-
de dat je zomaar langs de vloed-
lijn vindt of in een berm of een 
tuin. Details die ze voor het ge-
wone oog wil vergroten. Dat te-
kenen vormt voor haar de basis 
van al haar werk. Of dat nu om fo-
tografie, schilderijen of om beeld-
houwwerken gaat, het is de teke-
ning die de basis vormt voor alles 
zoals ze dat zelf zegt. “Een groot 
leeg vel, doen waar ik zin in heb 
en dan iets maken dat gemaakt 
moet worden uit noodzaak. Dat 
is wat ik wil, van binnen naar bui-
ten. Om me heen kijken, dingen 
zien en met het hele beeld be-
zig zijn. Tekenen is eigenlijk oe-
fenen in loslaten. Ik wil uitvergro-
ten een soort verheerlijking be-
reiken over levende organismen 
en of dat nu een model is of een 
onkruid maakt mij niet uit. Ik heb 
met alles een band.”

De fotografe Wallheimer
Het KCA haalt Heidi Wallheimer  
voor de tweede keer in huis. In 
2014 exposeerde ze er met ’10 
Years After’. Het ging toen om fo-
to’s van een aantal kinderen die 
ze tien jaar later nog eens op de 
foto zette. Ze doet dat met een 
handschrift waarmee ze na het 
doorlopen van de Gerrit Rietveld 
Academie bekend is geworden. 
Zelf zegt ze over haar foto’s dat 
ze juist de sereniteit en de ver-
scholen emoties van deze kinde-
ren wilde laten zien juist voordat 
kinderen die onder invloed van 
het gewone leven gaan verliezen.  
Misschien wel een soort zoek-
tocht van de kunstenaar naar een 
universele ziel.

Diepgaande schoonheid 
Het heeft mogelijk alles te maken 
met haar eigen achtergrond met 
een moeder die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog in het Jappen-
kamp heeft gezeten en een va-
der die moest  onderduiken. Zelf 

heeft ze drie kinderen. De in 1954 
geboren Amsterdamse timmert 
nu hard aan de weg. Ze doet ook 
mee aan de Kunstroute en stond 
vorig jaar nog op de Biënnale in 
Oosterhout. In het kleinste zaal-
tje van het Oude Raadhuis een 
serie foto’s van één model. Geen 
portret van het gezicht, maar wel 
van de grotendeels blote rug met 
forse paardenstaart van een jon-
ge vrouw. Net als bij haar portret-
ten weet Walheimer haar te van-
gen in een bijzonder licht en een 
emotie. Ze heeft een heel bijzon-
dere uitstraling en een dieper-
gaande schoonheid, ”vertelt Hei-
di Wallheimer.

Vederlichte tekeningen
In de Tuinzaal hangt werk dat 
Wallheimer zeer recent heeft ge-
maakt. Het heeft alles te maken 
met de droge zomer. Het zijn ve-
derlichte tekeningen met Oost-
Indische inkt en acrylverf op 
grote vellen handgeschept pa-
pier uit India. Het papier is bijna 
te zwaar voor de poëtische fijn-
zinnige verbeelding van onkruid 
en bloemen die ze in Aalsmeer-
se bermen vond. Het zijn enkele 
stuks die er in ene keer goed op 
moesten staan. Zoiets kan alleen 
met grote concentratie en oog 
voor detail slagen. Vier uur werk 
voor één bloem. Ze hangen hele-
maal op hun plek daar in dat zaal-
tje aan de tuin. En ook in de gro-
te zaal is te zien waarin het klei-
ne groot kan zijn. Schelpjes van 
een paar centimeter zijn hier met 
vaste hand uitvergroot tot enor-
me houtskooltekeningen waar-
in geen detail ongenoemd blijft. 
Werk waar kracht uitstraalt en dat 
doet ze met gevoel voor vorm 
en kleur en met emotie. Het gaat 
Wallheimer om schaduw, om licht 
om organismen en om emotie. Zo 
is er van alles te zien de komen-
de zes weken in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat. Het Oude 
Raadhuis is open van donderdag 
tot en met zondag van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. De expositie is tot 
14 oktober.
Door Jan Daalman

Nog enkele kaarten voor middagvoorstelling!

Recordaantal bezoekers 
Nostalgisch Filmfestival
Aalsmeer - Het zevende Nostal-
gisch Filmfestival, dat dinsdag 
4 september plaatsvindt in de 
feesttent op het Praamplein, mag 
rekenen op een recordaantal be-
zoekers. Het aantal kaarten, dat 
voor het ‘feest der herkenning’ is 
verkocht, is reeds de 1200 gepas-
seerd. Ruim honderd meer dan 
vorig jaar. 
Verwacht wordt, dat dit aantal de 
komende dagen nog verder zal 
stijgen. Voor de filmmiddag zijn 
namelijk nog plaatsbewijzen be-
schikbaar. Die zijn, à 7,50 euro 
(inclusief koffie/thee en garde-
robe), te koop in het Boekhuis in 
de Zijdstraat. Voor de avondvoor-
stelling is geen kaart meer te krij-
gen, die was al na een uur uitver-
kocht. 

Extra scherm
Dat voor de nostalgische dins-
dag van Feestweek Aalsmeer zo-
veel meer kaarten worden ver-
kocht, dan voorgaande jaren, is 
mede dankzij de nieuwe, mo-
dernere feesttent. Door de an-
dere vorm kunnen meer stoe-
len geplaatst worden. Bezoekers 
hoeven echter niet te vrezen, 
dat ze hierdoor minder zicht op 
de films hebben. Want behalve 
het grote filmdoek bij het podi-
um, met links en rechts een klei-
ner scherm, komt halverwege de 
zaal een extra scherm te hangen. 
De films zijn dus vanuit alle hoe-
ken van de zaal goed te zien. Ook 
worden de bezoekers dit jaar een 
comfortabelere zit geboden. In 
plaats van klapstoelen, komen er 
kuipstoelen.

Zelfde programma
Het middag- en avondprogram-
ma, dat Dick Piet heeft samen-
gesteld en presenteert, is hetzelf-
de. Veel korte en enkele lange-
re twintig tot negentig jaar ou-
de films, brengen Aalsmeer van 
weleer tot leven. De onderwer-
pen zijn zeer gevarieerd, zoals af-
zwemmen in een stormachtige 
VIBA in 1971; kolenvervoer over 
het ijs naar kwekers rond 1940; 
stockcarraces met sloopauto’s 
aan de Zwarteweg in 1968; bloe-
menvaktentoonstelling in de CAV 
in 1970; het door ‘Aalsmeer’ beha-
len van het eerste Nederlandse 
kampioenschap zaalhandbal in 
1952; het mega-aquarium in De 
Hoge Wilgen in 1974 en paarden-
voetbal aan de Hornweg in 1929.
Atlete ‘onze Tilly’ (van der Zwaard) 
is te zien tijdens een wedstrijd en 
in de winkel van haar ouders in 
de Zijdstraat in 1962; de Machi-
neweg (met kapper Van der Sluis 
en slager Kroes) en Pontweg in de 
jaren vijftig en zestig; bouw van 
winkels, braderie en luilak in de 
Ophelialaan eind jaren zestig en 
bezoek van Chamberlain aan de 
CAV in 1928. 
Voorts een buitengewoon sfeer-
volle film over de werkzaamhe-
den op de kwekerijen van Geert 
en Maarten Maarse in Oost tus-
sen 1972 en 1996; schaatsen op 
het Modderpoeltje; jubileum-
feest in Het Oosterbad; dranken-
handel Van Es aan de Aalsmeer-
derdijk rond 1950; bloemencor-
so’s 1964 en 1968 en het begin 
en einde van Maarse & Kroon (en 
Centraal Nederland).

Sacrale dans bij 
de Zin-Inn

Aalsmeer - Marleen Ritzema 
gaat bij de Zin-Inn een bijzonde-
re dans verzorgen. De dansvorm 
heet Sacrale Dans. Deze kring-
dans is bijzonder toegankelijk, 
doch verdiepend. Het is een dans 
die in kringvorm wordt gedanst, 
zoals bijvoorbeeld in volksdansen 
ook wordt gedanst. Meestal zijn 
de handen van de deelnemers 

met elkaar verbonden. De dansen 
zijn op eenvoudige choreografie-
en, waarbij de herhaling van de 
bewegingen essentieel is om tot 
meditatie te kunnen komen. Het 
is dus toegankelijk voor iedereen. 
Aanmelden is gewenst, niet ver-
plicht: zininn@dgaalsmeer.nl. Be-
langstellenden zijn welkom op 
maandag 3 september. De avond 
begint om 20.00 uur en is bij de 
Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. De deuren zijn open 
vanaf 19.30 uur. Kosten zijn 2 eu-
ro per avond. 





12 30 augustus 2018

Activiteiten voor kinderen in het Bos
Op zoek naar spinnen en 
andere griezellige diertjes
Amstelland - Wie durft op zon-
dagmiddag 9 september om 
12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur 
naar het Amsterdamse Bos te ko-
men? Onder leiding van de groep 
Natuur is een Feest gaan kinde-
ren op zoek naar de dikste spin-
nen en andere griezelige bos-
diertjes. Alleen voor echte durf-
allen! Deze activiteit is geschikt 
voor jongens en meisjes van 4 tot 
9 jaar en (groot)ouders of bege-

leiders. De kosten zijn 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwassene. 
Duur: 1 uur buiten. 

Peuters in het Wild
Is jouw peuter een echte bos-
wachter in de dop? Doe dan mee 
met Peuters in het Wild. Vanaf 
woensdag 12 september tot en 
met woensdag 31 oktober van 
10.00 uur tot 11.30 uur. Je kan één 
keer meedoen of meerdere ke-
ren. Voor peuters van 2, 3 of 4 jaar 
en hun ouders! Onder leiding van 
Natuur is een Feest. Kosten 7 eu-
ro per peuter, Een strippenkaart 
voor tien keer kost 67,50 euro. 
Gestart wordt met minimaal drie 
peuters. Start bij de Boswinkel. 

Aanmelden voor beide activi-
teiten kan via 020-5456100 via 
www.amsterdamsebos.nl of in De 
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 
iedere dinsdag tot enmet zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Kinderboek ‘Een wijze 
les voor de prinses’
Kudelstaart - De afgelopen week 
heeft de (oud) Kudelstaartse Len-
neke Zwolle haar eerste kinder-
boek ‘Een wijze les voor de prin-
ses’ gepubliceerd. Het kinder-

voorleesboek  is in dichtvorm ge-
schreven en gaat over een klei-
ne prinses die zich erg verheugt 
op haar zesde verjaardag, maar 
te maken krijgt met diverse emo-

Het dorp is een bekend lied van 
Wim Sonneveld. Hij schreef het 
lied bij het weerzien van het 
door de vooruitgang gehavende 
dorp waar hij was opgegroeid. 
Deze week moest ik er zelf aan 
denken toen ik het gevoel kreeg 
dat ik onderdeel werd van een 
oude ansichtkaart. Het leek als-
of de tijd had stilgestaan.

De hartsvriendin van mijn oma 
(† 1989)  overleed afgelopen 
maand op 92-jarige leeftijd. Zij 
had al meer dan 20 jaar gele-
den haar wensen bij ons vast-
gelegd. Er werd een dienst in 
de Hervormde kerk gehouden 
en daarna gingen wij te voet 
naar de begraafplaats. Na af-
loop kwam iedereen samen in 
de plaatselijke kroeg, naast de 
kerk, in de Dorpsstraat.

In het kerkje liggen veel voet-
stappen van onze voorouders. 
Mijn oma en haar vriendin wa-
ren daar destijds iedere zondag. 
In de consistoriekamer hangt 
een pentekening van de kerk. 
Het onderschrift: W. van der Pijl 

1956 (mijn opa). Wat bijzonder, 
dat het daar al 62 jaar hangt.

Tijdens de dienst stond ik 
achterin de kerk en sloeg ik 
de mensen en de voorganger 
gade. De voorganger in deze 
dienst was mijn vader. Hij heeft 
mij het uitvaartvak geleerd. Sa-
men hebben wij veel begrafe-
nissen en crematies verzorgd, 
maar nooit eerder was hij de 
voorganger. 
Hij vertelde tijdens de dienst 
anekdotes uit zijn jeugd en die 
van beide bevriende gezinnen. 
Ook vertelde hij hoe de vriendin 
van zijn moeder, die hij tante 
noemde, in moeilijke periodes 
altijd steun had aan haar geloof. 
Na de dienst liep ik tijdens het 
luiden van de kerkklokken de 
Dorpsstraat door, gevolgd door 
de kinderen, kleinkinderen, 
vrienden en dorpsgenoten, om 
tante naar haar laatste rust-
plaats te brengen. Rechts en 
links landerijen, molens en ver-
gezichten. Tante was voor de 
bevriende gezinnen het laatste 
stukje naar het verleden. Wie 

vertelt voortaan over vroeger…?

Dit dorp, ik weet nog hoe het 
was, de boerenkind’ren in de 
klas, een kar die ratelt op de 
keien, het raadhuis met een 
pomp ervoor, een zandweg 
tussen koren door, het vee, de 
boerderijen...

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg van 
9.00 - 10.00 uur een inloop-
spreekuur. Loop gerust binnen 
voor informatie over wat er 
komt kijken bij een uitvaart. 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Het dorp

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

ties, zoals blijheid, teleurstelling, 
boosheid en geluk, hetgeen tot 
de wijze les leidt dat vriendschap 
belangrijker is dan cadeautjes. De 
illustraties zijn van Kirsten Beinte-
ma en de vormgeving is gedaan 
door Marcel Fronenbroek, beide 
woonachtig in Kudelstaart.
Lenneke heeft al langere tijd de 
passie om te schrijven en heeft 
hiervoor in het verleden diverse 
cursussen gevolgd. De inspiratie 
voor het schrijven van kinderboe-
ken haalt ze grotendeels uit het 
jonge moederschap. Als moeder 
van een dreumes van 20 maan-
den en in blijde verwachting van 
de tweede, komt de motivatie tot 
het vertalen van kinder-emoties 
naar leerzame boekjes vanzelf tot 
leven. Het volgende kinderboek 
van haar hand is dus ook al in een 
verder gevorderd stadium, waar-
in Kirsten Beintema  wederom de 
tekst van bijpassende  kleurrijke 
illustraties voorziet.
De datum waarop Lenneke haar 
boek  bij het Boekhuis in Aalsmeer 
zal gaan voorlezen volgt nog. ‘Een 
wijze les voor de prinses’ wordt in 
eigen beheer uitgegeven en is te-
vens te koop bij het Boekhuis in 
de Zijdstraat in Aalsmeer en bij de 
Marskramer in Kudelstaart.
Voor bestellingen of meer infor-
matie kan een mail gestuurd wor-
den naar lenneke@debloggende-
moeder.nl

Voorstelling ‘Beestenboel’
Twee keer poppenkast 
zondag bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
2 september is er weer poppen-
kast bij kinderboerderij Boeren-
vreugd. Vanwege de vakantie, die 
nu op zijn einde loopt, komt er 
een herhaling van de voorstelling 
‘Beestenboel’. Poppenspeler Ge-
rard Zelen zal 11.00 en om 15.00 
uur het avontuur van de boerde-

rijdieren ten uitvoer brengen. Het 
is de intentie om de eerste zon-
dag van elke maand een nieu-
we poppenkastvoorstelling uit te 
voeren. De voorstelling is gratis. 
Voor de toegang tot de kinder-
boerderij geldt een entreetarief. 
Boerenvreugd is te vinden aan de 
Beethovenlaan in de Hornmeer.

Divers aanbod vanaf half september
Groei & Bloei actief met 
cursussen en workshops
Aalsmeer - Na een prachtige zo-
mer beginnen in september de 
cursussen en workshops weer bij 
Groei & Bloei Aalsmeer. Zo start 
op woensdagavond 12 septem-
ber het bloemschikken voor ge-
vorderden en beginners. In de 
beginnerscursus wordt in drie 
avonden de beginselen van het 
bloemschikken geleerd. De ge-
vorderden, eveneens drie lessen, 
gaan zelf hun bloemen inkopen 
en werken hiermee, onder be-
geleiding van een ervaren bloe-
menarrangeur, een opdracht uit. 
Ook begint bij Groei & Bloei op 
donderdagavond 13 september 
een keramiekcursus van tien les-
sen. Daar leren de deelnemers 
op een ontspannen manier de 
beginselen van het pottenbak-
ken op een draaischijf afgewis-
seld met handvormen. Terug van 
weggeweest is de cursus man-
denvlechten, die op woensdag-
avond 26 september voor tien 
avonden van start gaat.

Moestuinieren
Groei & Bloei organiseert dit na-
jaar ook weer verschillende work-
shops. Het moestuinieren krijgt 
een vervolg met op woensdag-
avond 26 september een avond 
waarin geleerd wordt hoe groen-
te ingemaakt moeten worden. 
Op woensdagavond 17 oktober 
staat een workshop cyanotype 
op het programma. Maak, door 
middel van water chemicaliën en 
UV stralen, blauwdrukken van ei-
gen foto’s, tekeningen of voor-
werpen die je zelf van een com-
positie voorziet. Je zult versteld 

staan van het resultaat. Woens-
dagavond 31 oktober gaat het 
jaarlijkse najaarsschikken weer 
plaatsvinden. Met allerlei bessen 
en ander moois dat de natuur in 
het najaar te bieden heeft gaat 
een mooie schikking gemaakt 
worden. 
Een vertrouwde activiteit op de 
agenda van Groei & Bloei is het 
bollenmand vullen. Dit gaat op 
woensdagavond 14 november 
weer plaatsvinden. Er wordt een 
mand met bollen gevuld en de-
ze wordt beplant met winterhar-
de violen. In het voorjaar is het 
dan genieten van een mand vol 
bloemen. Ook het kerstschikken 
mag dit jaar niet ontbreken. Dit 
jaar gaat op vrijdagavond 14 de-
cember een mooi klassiek kerst-
stuk gemaakt worden.
 
Scherpe prijzen
Groei & Bloei is een vereniging 
zonder winstoogmerk. Hierdoor 
kunnen de cursussen en work-
shops aangeboden worden te-
gen scherpe prijzen. Leden van 
Groei & Bloei genieten korting op 
cursussen en workshops en tal 
van andere activiteiten.
Kijk voor meer informatie over 
bovenstaande cursussen, work-
shops en alle andere activitei-
ten op de website: www.groei.
aalsmeer.nl. Voor aanmelden 
en verdere informatie kan con-
tact opgenomen worden met Es-
ther Straathof via de mail: groei-
enbloeicursus@gmail.com of bel: 
0297-344237. Aanmelden onder 
vermelding van naam, telefoon-
nummer en mailadres.

Peuren het ultieme illegale vermaak 
AAP: Grote (paling)prijs 
van Aalsmeer vrijdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
31 augustus organiseren de Dip-
pers hun tweede grote evene-
ment in Aalsmeer: de AAP, de Al-
gemene Aalsmeerse Peuravond.
De liefhebbers keken er al we-
ken naar uit en sommige van hen 
hebben er zelfs de vakantie voor 
verzet, peuren is het ultieme ille-
gale vermaak in Aalsmeer. Vrijdag 
worden om 20.00 uur de peur-
stokken getest en de peurnaal-
den ontroest. Het verzamelen is 
onder de botenkraan van Jacht-
haven het Drijfhuis alwaar het ge-
zamenlijk peurrijgen begint. De-
ze keer ook twee (mee)peurders 
uit den vreemde. Twee mannen, 
die om onduidelijke redenen niet 
bij naam genoemd willen wor-
den. Ze komen uit de Brabantse 
Biesbosch om de Aalsmeerders 
een lesje peuren te geven. 
Ook de buiten-Aalsmeer-woner, 
maar wel geboren Aalsmeerder, 
Harry Maarse doet zijn opwach-
ting. De uitnodiging van peur-
senior Pieter Baas kon hij niet af-
slaan en Harry komt speciaal uit 

de Haarlemmermeer om zijn op-
wachting in het palingwalhalla te 
maken.
U kunt nog meedoen om de gro-
te AAP-prijs. Opgeven is niet ver-
plicht, naar uw komst wordt uit-
gekeken! Wat heeft u nodig? Een 
Tonkingstok van voldoende leng-
te (circa 2 meter), voldoende ge-
vlochten nylonkoord en een klos-
je ijzergaren. Verder een lan-
ge stopnaald, wurmen uit eigen 
composthoop en een loodje van 
75 gram. Dit mag ook een wiel-
moer van uw auto zijn. Een vaar-
tuig is ook aan te raden met niet 
al te hoog gangboord om de pa-
ling aan boord te zwiepen. De 
peurders kunnen geduchte te-
genstand verwachten van een 
andere waterbewoner: de meer-
val. Deze agressieve Westplas be-
woner heeft al menig peurtje uit 
elkaar getrokken, dus een reserve 
setje is zo gek nog niet. De prijs-
uitreiking vindt plaats om 00.00 
uur precies in het Vossegat. Vol-
gende week een uitgebreid ver-
slag van de prijsuitreiking.

Informatieve programma’s op Radio 
Therapeute opent nieuw 
seizoen ‘Door de Mangel’

zen werd op 16 juli door Joke van 
Klink gevraagd om naar de stu-
dio te komen. “Ik heb haar leren 
kennen in de Raad van Toezicht 
van het zorgcentrum Aelsmeer. 
Zij houdt zich onder andee be-
zig met uitvaartbegeleiding. Dat 
vind ik buitengewoon boeiend. 
Ook begeleidde zij de zoektocht 
naar een nieuwe directeur voor 
het zorgcentrum op een goe-
de manier”, aldus Van Klink. Joke 
wil graag van Saskia weten waar-
om mensen vragen om rouwbe-
geleiding. Het antwoord op deze 
vragen hoor je aanstaande maan-
dag 3 september vanaf 19.00 uur 
in ‘Door de Mangel’.

Censuur op sociale media
Eerder sprak Esther Sparnaaij al 

eens over nepnieuws, wat zich 
voornamelijk via sociale media 
verspreidt. Facebook bijvoor-
beeld, wapent zich tegen nep-
nieuws en verspreiding van ge-
welddadige inhoud door bericht-
geving te verwijderen. Aan ta-
fel Mike Verstis, Claudette van 
Roon en Kees Alders. Mike werkt 
aan een holistische gezondheids-
school en had daarvoor een face-
bookpagina met blogs en videos 
die zonder pardon werd verwij-
derd. Zijn spreekbuis was weg, 
hoe ging hij daarmee om? Clau-
dette verdiept zich ook op ver-
schillende manieren is het ge-
zond maken van mensen en is 
van mening dat kennis er is om 
met iedereen te delen. Kees is 
zelfstandig ondernemer in web-

Aalsmeer - Vanaf komende 
maandag gaan zus en broer 
Mylène en Elbert Huijts samen 
met technicus Edgar van Hazen-
donk weer fris en fruitig aan het 

nieuwe seizoen beginnen bij Ra-
dio Aalsmeer. Te gast is psycho-
sociaal therapeut Saskia Driezen. 
Tevens heeft zij de opleiding uit-
vaartbegeleider gedaan. Drie-

design en kent als geen ander het 
belang van sociale media voor 
bedrijven. Dit uitzending van 
‘Echt Esther’ over censuur op soci-
ale media is een herhaling van 19 
juli en kan aanstaande donder-
dag 30 augustus opnieuw beluis-
terd worden..

Super Juf en Super Meester
Kim is bijna terug van vakantie, 
daarom deze vrijdag 31 augustus 
vanaf 18.00 uur nog een keer een 
‘Let’s Go’ van eerder dit jaar. Deze 
week hoor je de hele Super Juf en 
Super Meester verkiezingsuitzen-
ding terug! Wie wonnen er ook al-
weer tijdens dit grote feest in de 
studio?

Interview uit 1994
Cock Bareuh is al sinds jaar en 
dag dé radiopiraat van Radio 
Aalsmeer en zoals velen was hij 
verknocht aan het Radio Veroni-

ca zoals dat vroeger bestond. Het 
oude zendschip is tegenwoor-
dig een horeca gelegenheid die 
afgemeerd ligt in Amsterdam-
Noord en van het oorspronkelij-
ke Radio Veronica bestaat nu al-
leen nog een ‘gewone’ radiozen-
der. Verheugd is Cock dan ook dat 
hij aanstaande zaterdag een bij-
zonder interview gaat uitzenden, 
wat hij in 1994 zelf hield met op-
richter en oud-directeur van Ra-
dio Veronica Bull Verwey. Tus-
sen 17.00 en 19.00 uur te horen 
in ‘Zaterdag van het Sentiment’. 
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.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en in-
teressante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van fijne 
non-stop muziek. 





Aalsmeer - Direct na de zomer-
vakantie is er gelegenheid om 
kennis te maken met Mindful-
ness. Er wordt een workshop ge-
geven door de trainer van TCO in 
de mooie ruimte van YogAletta in 
the Beach op zondag 2 septem-
ber van 20.00 tot 21.30 uur. 

Trainingen in TCO
TCO heeft inmiddels ruime er-
varing in het geven van trai-
ning, coaching en psychosomati-
sche therapie. Met name de trai-
ningen Mindfulness en Levens-
kunst zijn zeer zinvolle aanvul-
lingen gebleken op de al meer 
dan 30 jaar bestaande therapie-
vormen in dit therapeutisch coa-
ching/trainingscentrum. Mind-
fulness en Levenskunst (onder 
andere familieopstellingen) bie-
den de kans om mensen die vast-
geroeste patronen welke niet 
(meer) helpend zijn, te onderzoe-
ken en te leren hier anders mee 
om te gaan. Je hoeft echter niet 
zozeer iets te ‘mankeren’ om baat 
te hebben bij deze leersystemen. 
Je leert bewuster en meer in har-
monie in het leven te staan en 
dat kan voor iedereen die daar-
voor kiest helpend zijn. Wil je 
eerst kennismaken met mind-
fulness? Meld je dan aan voor 
de workshop op zondagavond 
2 september. Voor beide trainin-
gen ben je welkom voor een vrij-
blijvend informatie- en kennis-

makingsgesprek. Lees meer op 
de websites: www.tco-aalsmeer.
nl en www.wingsandfootprints.
nl. De training Mindfulness start 
op  13 september en vindt op 
acht donderdagavonden plaats. 
De training Levenskunst start op 
21 en 22 september (hele dagen) 
en vervolgens op nog twee hele 
zaterdagen en één avond. Bel of 
mail voor informatie of aanmel-
den Mindfulnesstraining of work-
shop in the Beach bij: Joke van 
der Zwaan via 06-23861976 of 
info@wingsandfootprints.nl. Voor 
Levenskunst: Marianne Busker-
molen via 0297-324757 of in-
fo@tco-aalsmeer.nl Locatie trai-
ningen: TCO aan de Oosteinder-
weg 272. Locatie workshop: The 
Beach, Oosteinderweg 247a.

Joke van der Zwaan en Marianne 
Buskermolen (rechts) van TCO.
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Workshop ‘kennismaken 
met Mindfulness’ 

Verrijk je leven met meditatie
Breng rust in je hoofd en 
ruimte in je hart
Amstelveen - Er start een nieu-
we cyclus van tien open avonden 
in De Meent om kennis te maken 
met de positieve eff ecten van me-
ditatie. Belangstellenden zijn wel-
kom vanaf woensdag 19 septem-
ber. Mediteren is een praktische 
‘oefening’ die je dagelijkse leven 
verrijkt, verdiept en verlicht. Hoe 
druk je leven van alledag ook 
mag zijn, er is altijd een punt van 
diepe stilte aanwezig voor ieder-
een. Meditatie brengt je naar dit 
punt. En vanuit dit punt geleide-
lijk naar rust in je hoofd en ruim-
te in je hart. Stichting School voor 
Meditatie te Amstelveen orga-
niseert ook dit najaar een reeks 
open avonden waarin je kennis 
kan maken met de basisvorm van 
meditatie en haar achtergronden. 
Alle avonden kunnen apart wor-
den gevolgd, maar vormen met 
elkaar een samenhangend ge-
heel van de volgende onderwer-

pen: • Wat is meditatie • Wat is be-
wustzijn (bewust zijn) • Aandacht: 
hier en nu • Wie is ‘ik’ • Bronnen 
van wijsheid • Kijken en luisteren • 
Handelen: doelmatig èn liefdevol
• Zicht krijgen op (je) kritiek • Ba-
lans van hoofd en hart • Terugblik 
en vervolgcursus.
Naast praktische oefeningen en 
handige tips voor thuis is er alle 
gelegenheid om vragen te stel-
len en ervaringen uit te wisse-
len. De avonden staan ook open 
voor mensen die al ervaring heb-
ben en de draad van groepsme-
ditatie weer willen oppakken. 
De stoelen staan klaar. Je hoeft 
niets mee te nemen behalve je-
zelf. Locatie: De Meent, Orion 3 
te Amstelveen, in zaal 1 van 20.30 
tot  22.00 uur. Kosten: 3 euro per 
avond of 30 euro voor tien bijeen-
komsten. Voor nadere informatie: 
www.schoolvoormeditatie.nu of 
bel 06-2096 4178.

Voorlezen, inzamelingsactie en Taalcafé

Week van Alfabetisering
Aalsmeer - Op 8 september is het 
Wereldalfabetiseringsdag. Rond-
om deze dag organiseert Stich-
ting Lezen & Schrijven van 3 tot 
en met 9 september de Week van 
de Alfabetisering. Samen met ge-
meenten, ziekenhuizen, biblio-
theken, taalaanbieders, scholen 
en bedrijven vraagt de stichting 
aandacht voor laaggeletterdheid 
in Nederland. In Nederland heb-
ben 2,5 miljoen volwassenen 
moeite met lezen, schrijven en/of 
rekenen. In veel gevallen is er ook 
sprake van een gebrek aan digita-
le vaardigheden. 
Tijdens de Week van de Alfabeti-
sering worden er zoveel mogelijk 
mensen geïnspireerd en gemo-
tiveerd om samen in actie te ko-
men voor een geletterd Neder-
land, zodat meer mensen de kans 
krijgen om te leren lezen, schrij-
ven, rekenen en omgaan met 
de computer. Want de samenle-
ving wordt sterker als iedereen 
kan meedoen! In Amstelveen en 
Aalsmeer is er ook dit jaar weer 
een lokaal programma opgezet 
om aandacht voor dit thema te 
vragen. Organisatoren zijn Taal-
huis Amstelland, Bibliotheek Am-
stelland, Buurtkamer KKP, Lions 
Club Mingle en de gemeenten 
Aalsmeer en Amstelveen. Ieder-
een is welkom deel te nemen en 
langs te komen bij de verschillen-
de activiteiten!
* Op dinsdag 4 september gaat 
wethouder Wilma Alink vanaf 
10.45 uur voorlezen in de Taalklas 
van basisschool de Hoeksteen 
aan de Ophelialaan 
* Op donderdag 6 september  
viert Taalpunt Werkplein AA haar 
éénjarig bestaan van 15.30 tot 
17.00 uur. Dit wordt gevierd mid-
dels een interview met een taal-
coach en taalmaatje (via Werk-
plein AA). Zij vertellen hoe ze sa-

men werken aan de Nederland-
se taal. Met aanwezigheid van 
de wethouders Robert van Rijn 
van Aalsmeer en Marijn van Bal-
legooijen van Amstelveen. Verder 
zal dichter Mathijs den Hollander 
deze middag een voordracht ver-
zorgen uit de bundel ‘Dichter’.
* Op zaterdag 8 september wordt  
van 10.00 tot 16.00 uur een kin-
derboeken inzamelingsactie  ge-
houden in Winkelcentrum Stads-
plein Amstelveen. De Lions Club 
Mingle zamelt deze dag kinder-
boeken in via een ludieke actie. 
De ingezamelde boeken gaan 
naar de buurthuizen, Voedsel-
bank, Taalvijver, Stichting Vluch-
telingenwerk en de Voorlees Ex-
press. Geef alle kinderen de kans 
om thuis te lezen en kom je boe-
ken langsbrengen! In samenwer-
king met Kinderzwerfboek. 
* Ook wordt zaterdag 8 septem-
ber een Internationaal Taalca-
fé georganiseerd van 11.30 tot 
14.15 uur in Bibliotheek Amstel-
land op het Stadsplein Amstel-
veen. Deelnemers van het Taal-
café, de leeskringen makkelijk le-
zen en deelnemers aan het taal-
coachproject geven een minicur-
sus in hun eigen moedertaal. Be-
zoekers kunnen ervaren hoe het 
is om een andere taal te leren 
spreken, ze ontmoeten stadge-
noten uit andere culturen en krij-
gen informatie over activiteiten 
van het Taalhuis.
Laaggeletterdheid is opgenomen 
in een kwart van de coalitie-ak-
koorden, een belangrijk onder-
werp dus! Ga voor meer informa-
tie over de Week van de Alfabeti-
sering en activiteiten naar www.
weekvandealfabetisering.nl. Ook 
op de website van Stichting Le-
zen & Schrijven is veel informa-
tie te vinden over dit onderwerp: 
www.lezenenschrijven.nl.

Nieuwendijk koopt Renault-
vestigingen Arend Auto
Aalsmeer - Autobedrijf Nieuwen-
dijk neemt per 1 oktober 2018 
twee Renault dealervestigingen 
in Amsterdam West en Zuid-Oost 
over van de Stern Groep (bekend 
onder de naam Arend Auto). Al-
le sales en after-sales activiteiten 
van Arend Auto worden door Au-
tobedrijf Nieuwendijk voortgezet 
en ook de personeelsleden gaan 
over naar de nieuwe eigenaar. 
Nieuwendijk is vanaf die datum 
operationeel vanuit het pand aan 
de Donauweg 11 (West) en van-
uit het pand aan de Joan Muys-
kenweg 14 (Zuid-Oost) in Amster-
dam.

Familiebedrijf
De Nieuwendijk groep is een fa-
miliebedrijf, opgericht in 1980 en 
inmiddels een begrip in de regio-
nale mobiliteitsbranche met zes 
vestigingen in Aalsmeer, Amstel-
veen, Hillegom, Hoofddorp, Lijn-
den en Uithoorn. Door de overna-
me van de Renault dealervestigin-
gen in Amsterdam van Arend Au-
to komt het aantal Renault dea-
lerbedrijven van Nieuwendijk op 
8. Nieuwendijk vertegenwoordigt 
de merken Renault, Dacia, en Nis-
san. Van deze merken zijn zowel 
nieuwe als gebruikte personen- 
en bedrijfswagens in de verschil-

lende showrooms vertegenwoor-
digd. In totaal heeft Autobedrijf 
Nieuwendijk, verspreid over alle 
vestigingen, straks ruim 150 en-
thousiaste medewerkers die altijd 
voor u klaar staan.

Aanvulling verzorgingsgebied
“Wij zijn blij met deze overna-
me, deze stap is een positieve 
aanvulling voor ons gehele ver-
zorgingsgebied én de Nieuwen-
dijk groep. De overname van de 
twee Renault dealervestigingen 
van Arend Auto past uitstekend in 
onze strategie”, vertelt Kees Nieu-
wendijk, algemeen directeur van 
Autobedrijf Nieuwendijk. Deze 
overname biedt ons mooie kan-
sen, Nieuwendijk heeft er per 1 
oktober 2018 twee nieuwe fami-
lieleden bij”, aldus Kees Nieuwen-
dijk. De twee nieuwe vestigingen 
in Amsterdam gaan net als de an-
dere Renault dealervestigingen 
van Nieuwendijk verder onder de 
naam Autobedrijf Nieuwendijk 
Amsterdam-West en Autobedrijf 
Nieuwendijk Amsterdam-Zuid-
Oost. De activiteiten aan de Joan 
Muyskenweg in Amsterdam Zuid-
Oost zullen in de loop van novem-
ber verhuisd worden naar een na-
bije gelegen locatie. Meer infor-
matie hierover volgt binnenkort.

‘Meer voor Fietsen’ in Kudelstaart
Hoofdprijswinnares Fabiene 

lij et nie e r efi ets
Aalsmeer - De jeugdige Fabiene 
Maarse heeft de hoofdprijs ge-
wonnen in de Tour de France prij-
zenpuzzel van de Meerbode. De 
bewoonster van de Takkade heeft 
vorige week de racefi ets opge-
haald bij ‘Meer voor Fietsen’ in Ku-
delstaart, die een Giant ter waar-
de van 699 euro beschikbaar had 
gesteld voor de prijsvraag. Fabie-

ne heeft de vrouwelijke versie ge-
kregen. “Het merk Liv  is de dames 
tak van Giant”, legt Sem van ‘Meer 
voor Fietsen’ uit. Fabiene liet we-
ten bijzonder blij te zijn met haar 
nieuwe racefi ets en is voorne-
mens er behoorlijk veel kilome-
ters mee te gaan rijden. ‘Meer 
voor Fietsen’ en de Meerbode 
wenst haar veel fi etsplezier!

Lezing over voedselvoorziening
Kom picknicken in de 
Historische Tuin
Aalsmeer - Big Picnic is een sa-
menwerkingsproject tussen ver-
schillende botanische tuinen, 
waarbij aandacht wordt gege-
ven aan voedselzekerheid. In 
2018 staan daarom planten als 
voedingsmiddel in veel botani-
sche tuinen centraal. Zo ook in de 
Historische Tuin Aalsmeer. Zon-
dag 2 september zijn belangstel-
lenden van harte welkom tus-
sen 12.00 en 14.30 uur. Ontdek 
de verschillende geuren en sma-
ken van de bloemen en kruiden 
uit de Tuin en laat je inspireren 
tijdens een voordracht door de 
tuinman. Om 13.30 uur houdt 
Cees van Dam een lezing over de 
voedselvoorziening in Aalsmeer. 
In de ontvangstruimte van het 
museum wordt verzameld. Bij 
mooi weer kunt u picknicken op 
de Tuin. Neem zelf uw proviand-
mand mee en spreid uw kleed uit. 

Kom heerlijk ontspannen en luie-
ren. Vrijwilligers verzorgen koffi  e, 
thee en ranja. Voor de kinderen 
is er het gratis Plant en eterspel. 
Museumkaarthouders, donateurs 
en kinderen tot 12 jaar kunnen 
zó naar binnen. De Historische 
Tuin bevindt zich aan het Praam-
plein, bij de ophaalbrug en is ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 16.00 uur. 

“Logische stap voor de toekomst”
Fusie Florist Holland en 
HilverdaKooij
De Kwakel - Florist Holland en 
HilverdaKooij gaan fuseren. Beide 
bedrijven uit De Kwakel zijn indi-
vidueel al meer dan 40 jaar actief 
op het gebied van veredelen en 
vermeerderen van bloemen en 
planten. “We zijn er trots op dat 
we samen deze stap gaan zetten 
en onze ambities voor groei en 
innovatie gaan realiseren. Door 
het bundelen van onze kennis en 
middelen zijn we in staat om het 

assortiment verder te verbeteren 
en uit te breiden.” Daarnaast ligt 
de gezamenlijke focus onder an-
dere op investeren in automati-
sering en innovatieve teelt- en 
veredelingstechnieken. Samen 
groeit ook de wereldwijde pro-
ductie doordat het gebundelde 
internationale netwerk bestaat 
uit productielocaties op elk conti-
nent. “In de aanloopperiode heb-
ben we regelmatig met elkaar ge-

sproken over onze gezamenlijke 
ambities en drang naar innovatie. 
Het bleek al snel dat onze doelen 
op één lijn lagen. Door alle moge-
lijkheden die we op deze manier 
creëren is dit de enige logische 
stap voor de toekomst”, vertelt 
Jan Hilverda, algemeen directeur 
HilverdaKooij. “Van twee sterke 
bedrijven maken we één. In al-
les. Dit betekent dat we in Neder-
land ook vanuit één locatie gaan 
werken. De eerste stap daarvoor 
is al gezet door de aanschaf van 
4 hectare grond aansluitend aan 
het terrein van Florist. Het streven 
is dat we vanaf 2020 allemaal op 
één locatie zitten”, aldus Melchior 
Moen, algemeen directeur Florist 
Holland.

Veredeling en vermeerdering
HilverdaKooij is wereldmarktlei-
der op het gebied van selectie, 
veredeling en vermeerdering van 
Dianthus, Limonium en Alstroe-

meria variëteiten. Daarnaast ver-
edelt, selecteert en vermeerdert 
HilverdaKooij ook Helleborus, 
Echinacea, Gypsophila en Scabi-
osa. Door het netwerk aan vesti-
gingen in binnen- en buitenland 
is HilverdaKooij in staat haar klan-
ten overal ter wereld een volle-
dig snij- en potassortiment te le-
veren.

Gerbera’s en potplanten
Florist Holland is al ruim 40 jaar 
de Gerbera specialist in verede-
ling en vermeerdering in snij-
bloemen en potplanten. Markt-
leider in snijbloemen en een ster-
ke marktpositie in het potplan-
ten segment. Florist Holland ex-
porteert zaden en jonge planten 
naar meer dan 100 landen we-
reldwijd. Elk jaar streeft het be-
drijf naar nieuwe rassen en het 
verbeteren van variëteiten. Blij-
ven verrassen met Gerbera’s, is 
het motto.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 5 september, 
een heerlijk 3 gangen-diner 
met o.a. een pompoensoep, 
gemarineerde kip�let, paprika 
reepjes, peper roomsaus, 
gestoofde appeltjes, Kudel-
staartse rauwkost, gefrituurde 
aardappelen en advocaat pud-
ding met perzik voor maar 
€ 13,50. 

Vrijdag 7 september kunt 
u gaan genieten van een 
herfst cocktail, varkenshaas in 
champignon-roomsaus, witlof 
uit de oven, komkommer 
salade, broccoli met amande-
len, aardappel kroketten en 
caramel ijs voor maar  € 13,50. 
Voor reserveringen Tel. 0297-
820979. U bent om 17.00 uur 
van harte welkom. 

Multimedia
Op woensdag 5 september 
gaat Multimedia weer van 
start. Met de tijd meegaan is 
een uitdaging. Heeft u hulp 
nodig bij het gebruik van 
uw mobiele telefoon, tablet, 
e-reader of laptop, dan kunt 
u binnenlopen bij Multimedia 
van 09.30 - 11.30 uur in Wijk-
punt Voor Elkaer. 

Nieuw ! De salon
Op donderdag 6 september 
starten we met een nieuwe 
activiteit “De Salon “.
De Salon is geopend op de 
eerste donderdag van de 
maand van 14.30 - 16.00 uur
in wijkpunt Voor Elkaer.
In de Salon kunt u uw nagels 
laten knippen, vijlen en laten 
lakken. Daarnaast kunt u 
komen voor een gezichts-
verzorging b.v. reinigen, 
een masker, korte massage, 
haartjes verwijderen en een 
dagcrème. (tegen betaling) De 
eerst volgende data zijn; 6-9, 
4-10, 1-11. Graag van te voren 
melden bij de gastvrouw/heer

Line dance in Voor Elkaer
N.a.v. het enthousiasme van 
alle Line Dancers gaan we ook 
dit seizoen 2018/ 2019, verder 
met de cursus. Op dinsdag-
avond 2 oktober 2018 starten 
we met twee groepen: een 
beginnende groep en een 
gevorderde groep. Het zijn 2 x 
12 lessen (€ 78,- voor het hele 
seizoen). De cursus wordt ge-
geven door Wil vd Veen. Lijkt 
het u leuk om mee te doen...
Haal dan een inschrij�ormulier 
in wijkpunt Voor Elkaer.

Dineren in ‘Voor Elkaer’

Activiteiten overzicht
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Aalsmeer - Manon en Tom bie-
den de mogelijkheid om maan-
dag 3, woensdag 5 en zondag 9 
september kennis te komen ma-
ken met Raja Yoga. Er worden tij-
dens de Feestweek gratis intro-
ductielessen gegeven, op maan-
dag van 19.00 tot 22.00 uur, op 
woensdag van 9.00 tot 12.00 uur 
en zondag van 9.00 tot 14.00 uur.
Waarom Raja yoga? Omdat al-
leen fysieke oefeningen maar een 
deel is van je algemene gezond-
heid. Vergis je niet in wat de in-
vloed is van je denken. Hoe je je-
zelf ziet heeft meer invloed op je 
dan je zou  verwachten. Rust in 
je hoofd, iedereen heeft het er-
over, hoe werkt het en nog be-
ter, kan je dit controleren? Ra-
ja yoga helpt hierbij. Nieuwsgie-
rig en niet bang voor meditatie?  
Manon en Tom kunnen bijna niet 
wachten je hierover te informe-
ren en inspireren, weet dat ze na-
tionaal SYN en internationaal IYF 
erkende docenten zijn en een er-
kende opleidingsschool hebben.
www.rajayogaaalsmeer.nl

Kinderyoga
Nieuw en leuk om te melden is 
dat Manon dit seizoen onder de 
naam Studio Plasia kinderyo-
ga coaching aanbiedt. Dit is een 
combinatie van kinder yoga en/of 
coaching. Kijk voor meer informa-
tie op www.plasia.nl. De Raja Yo-
ga opleidingsschool van Manon 
en Tom is te vinden in de Zijd-
straat 72a (boven Hema, zij-in-
gang). De twee docenten zijn ook 
aanwezig op de braderie aan-
staande zaterdag 1 september.

Gratis introductielessen Raja 
Yoga tijdens de Feestweek

Informatie-avond op 26 september
Brandweer Aalsmeer 
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Op woensdag 26 
september houdt de vrijwillige 
Brandweer van Aalsmeer een in-
formatie-avond. Het korps zoekt 
nieuwe collega’s en hoopt deze 
avond vanaf 19.30 uur vele geïn-
teresseerden te mogen begroe-
ten in de kazerne aan de Zwarte-
weg 77. Gevraagd worden vrijwil-
ligers die wonen of werken bin-
nen een straal van 4,5 kilometer 
van de kazerne, in goede gezond-
heid en conditie verkeren, mini-
maal 18 jaar oud zijn, teamspelers 
zijn en, heel belangrijk, stressbe-
stendig zijn.

Grote betekenis 
De brandweer biedt een zeer uit-
dagende ‘bijbaan’ waar je van 
grote betekenis bent voor ande-
ren. Brandweervrijwilligers ont-
vangen een vergoeding per uur 
voor het geven van brandpre-
ventievoorlichting, het oefenen 
en voor het uitrukken. De vrijwil-
ligers worden ruim een jaar lang 

opgeleid en door de wekelijkse 
gezamenlijke oefenavond blijven 
de leden van het korps vakbe-
kwaam. Nieuwe vrijwilligers slui-
ten aan bij een hecht team van 
vrijwillige en beroepsbrandweer-
mannen en vrouwen.

Deskundig en daadkrachtig
“Als het erom gaat, maken wij het 
verschil, 24 uur per dag, 365 da-
gen per jaar. We zijn behulpzaam, 
deskundig en daadkrachtig. Sa-
men werken we aan een veilige 
samenleving. Durf jij in te stap-
pen?, aldus de brandweer van 
Aalsmeer in haar oproep.
Mannen en/of vrouwen die inte-
resse hebben, worden uitgeno-
digd langs te komen tijdens de 
informatie-avond op 23 septem-
ber of eerder tijdens de wekelijk-
se oefenavond op maandag van-
af 20.00 uur in de kazerne aan de 
Zwarteweg 77. Voor vragen kan 
contact opgenomen worden met 
Rik Jonkman via 020-5556040.

Total Copy Service pakt 
in  it o  de r derie

Aalsmeer - Zaterdag 1 septem-
ber tijdens de jaarlijks terugke-
rende braderie in het Centrum 
is ook Total Copy Service weer 
aanwezig met een kraam op de 
hoek van de Dorpsstraat met de 
Schoolstraat. 

Oud Aalsmeer foto’s
Ook dit jaar zullen er, traditiege-
trouw, een honderdtal oude fo-
to’s te zien zijn die afgedrukt zijn 
op twee grote banners. Dank-
zij de heer Wim Rodenburg zijn 
er ruim 100 (nieuwe) oude foto’s 
uit de archieven tevoorschijn ge-
haald en aan de al bestaande, in-
middels zeer uitgebreide, collec-
tie toegevoegd. Naast dat u de 
foto’s rustig kunt bekijken heeft 
elke foto een code gekregen en 
kunt u deze in de winkel direct la-
ten afdrukken op papier. Maar u 
kunt de afbeelding ook op ver-
schillende andere materialen la-
ten afdrukken. Dat kan op een 
mok zijn of op een tegeltje. Maar 
er zijn meer opties, zoals bedruk-
kingen van een katoenen tassen 
en diverse kunststofmaterialen, 
op canvas, of op hout. In de win-
kel zijn alle voorbeelden te bekij-
ken. Naast dat u uw eigen geko-
zen afbeeldingen kunt laten af-
drukken zullen er tijdens de bra-
derie ook kant en klare producten 
direct gekocht kunnen worden. 
Nog een voorbeeld: Nieuw zijn 
de bedrukte bierviltjes (onder-
zetters) welke zijn bedrukt met 
tien verschillende Oud Aalsmeer 
foto’s. Deze zijn in beperkte op-
lage gemaakt, dus op is op! Ook 

zullen er kant-en-klare, unieke 
verjaardagskalenders met Oud 
Aalsmeer foto’s voor een speci-
ale braderieprijs worden aange-
boden. Diverse fotoseries op DVD 
zijn te koop.

Total Copy Service deelt uit
In de lijn van de foto’s van Oud 
Aalsmeer heeft Total Copy Ser-
vice een prachtige poster ge-
maakt met diverse Oud Aalsmeer 
foto’s met daarop ook een calen-
darium van 2019 waar, naast de 
landelijke feestdagen, ook diver-
se echt Aalsmeerse evenemen-
ten op vermeldt staan. Zo’n pos-
ter is uniek en zal gratis tijdens de 
braderie worden uitgedeeld on-
der vermelding: Op is op. Bij de  
kraam wordt een demonstratie 
gegeven. De medewerkers gaan 
laten zien hoe het bedrukken van 
kleding in zijn werk gaat. Bij de 
kraam is ook een presentje voor 
de jonge bezoekers op te halen.

Palmenstrand 
De zomer loopt ten einde, maar  
Total Copy Service gaat deze nog 
even doortrekken en vast leggen. 
Bezoekers kunnen zich op de fo-
to laten zetten door Laurens Nie-
zen op het speciaal aangelegde 
palmenstrand in de Dorpsstraat, 
waarvan u direct een ansicht-
kaart of een A4-poster kunt laten 
maken. Natuurlijk kunt u deze af-
beelding ook op allerlei andere 
manieren laten afdrukken. Kort-
om: Het wordt weer een feest in 
de Dorpsstraat bij Total Copy Ser-
vice!

Inventarisatie Fairtrade 
producten in supers
Aalsmeer - De Fairtrade werk-
groep Aalsmeer gaat in de maand 
september opnieuw de Fairtrade 
producten inventariseren in de 
supermarkten.
Dit doen ze om verlenging te ver-
krijgen voor de titel Fairtrade Ge-
meente Aalsmeer. Er wordt voor 
de meting gewerkt met een 
checklijst. Fairtrade producten 
zijn in Aalsmeer te koop bij: We-
reldwinkel Aalsmeer, de acht su-
permarkten, Ab Müller, Action, 
drogisterijen, Hema, Jipswinkel-
tje, Versshop, slijterijen en Wel-

koop. Twee groothandels verko-
pen Fairtrade producten: Mul-
ti Supplies en Mirakel Koffie. De 
groothandels in Fairtrade bloe-
men zijn: Afriflora Sher Ethio-
pië, Holla Roses B.V. Ethiopië, Ro-
sa Plaza AQ Roses/P.L.C. te Zi-
wa, Ethiopië, Zuurbier & Co Bilas-
haka Flowers te Naivasha Kenia 
en Dutch Flower Group. Meer in-
formatie over Fairtrade is te vin-
den op: www.fairtradegemeen-
ten.nl. In Aalsmeer is Betty Kooij 
de contactpersoon, bereikbaar 
via e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl.

Geweldige dagtocht OVAK 
n r de olter erg
Aalsmeer - De dag begon wat 
somber, maar het werd uiteinde-
lijk een prachtige dag. Om 8 uur 
donderdagmorgen 23 augus-
tus stonden de eerste leden van 
de OVAK al op het parkeerterrein 
van het zwembad aan de Dreef. 
Langzaam maar zeker werd het 
steeds drukker en nadat iedereen 
een plaatsje in de bus had ge-
vonden, vertrokken om half ne-
gen twee volle bussen richting de 
Holterberg.
Via een toeristische route, onder 
andere langs de Vinkeveense en 
Loosdrechtse Plassen en het Gooi 
arriveerden de ouderen in Voort-
huizen voor de koffiepauze. Daar-
na weer verder richting Holten, 
ook weer via een prachtige toeris-
tische route, het diner klaar stond. 
Onder begeleiding van twee gid-
sen (werkzaam bij het muse-
um) werd een interessante rond-
rit over de Holterberg gemaakt. 
De Holterberg is onderdeel van 
het Nationaal Park de Sallandse 
Heuvelrug. Er is een Buitencen-
trum, waar onder andere een res-
taurant, sterrenwacht, planetari-
um en telescoopruimte is geves-

tigd. Het Buitencentrum is tevens 
het startpunt voor diverse wan-
delroutes en waar verschillende 
activiteiten voor kinderen wor-
den georganiseerd. Door de war-
me en droge zomer was de na-
tuur al in de herfst kleuren en wa-
ren er ook geen bloeiende heide-
velden! Door de gids werd uitge-
breid verteld over de erebegraaf-
plaats voor Canadese soldaten, 
die tijdens de bevrijding in 1945 
zijn gesneuveld. Ter nagedach-
tenis wordt ieder jaar op Kerst-
avond op alle graven een kaars-
je geplaatst! Toevallig zagen de 
ouderen de enige kudde scha-
pen met een herder afkomstig uit 
Duitsland. Een echte ‘Duitse Her-
der’, maar die niet zo blij is met 
de gesignaleerde wolf! Ook die-
ren als de zandhagedis, vossen, 
korhoenders en reeën leven in dit 
gebied. Weer terug in het restau-
rant was er nog een toetjesbuffet 
en een kopje koffie of thee. Vol-
daan en met veel mooie indruk-
ken stapten de ouderen weer in 
de bus en was het tijd om richting 
Aalsmeer te gaan. Alles bij elkaar: 
Een geweldige dag!

“We willen de gezelligheid weer terug”
Restaurant De Oude Veiling 
heropent dit weekend
Aalsmeer - Het zal Aalsmeerders 
niet ontgaan zijn; het monumen-
tale pand in de Marktstraat wordt 
momenteel rigoureus gereno-
veerd. De puntjes worden nog 
op de i gezet, maar Tom Takes en 
zijn vrouw Moniek Takes-Visser, 
de nieuwe uitbaters van het res-
taurant, gaan aanstaande zater-
dag toch al open voor publiek. 
“We pakken meteen de feest-
week mee.” Aldus de enthousias-
te horecavrouw in hart en nieren. 
“Ik ben hier geboren en getogen 
en Tom is voor mij naar Aalsmeer 
verhuisd. We hebben samen een 
dochter, dus gaan hier ook niet 
meer weg.” Beide ondernemers 
werken al sinds hun jeugd in de 
horeca. Tom heeft na zijn koksop-
leiding in diverse restaurants ge-
werkt in onder andere Aalsmeer. 
Toen ze hoorden dat er een pach-
ter gezocht werd voor De Oude 
Veiling twijfelden ze geen mo-
ment en zijn gaan praten. Tom: 
“We wilden allang iets voor ons-
zelf, hebben genoeg werkerva-
ring en veel geleerd. Wat we voor-
al regelmatig zien is hoe het níet 
moet, dat gaan we proberen be-
ter te doen.” Moniek: “We gaan 
ook terug naar ‘gewoon eten’. Ver-
se soep, paling van Rekelhof, een 
schnitzel of sateetje, maar ook 
een goed gebakken Rib Eye met 
een truffeljus. We nemen zoveel 
mogelijk producten af van lo-
kale ondernemers.” Voor bewo-
ners van Ons Tweede Thuis is er 
speciaal een tweede keuken ge-
creëerd. “We delen de spoelkeu-
ken, maar het is niet zo dat ze bij 
ons in dienst zijn. We moeten ge-
woon hetgeen ze gebakken heb-
ben kopen. En we krijgen beslist 
geen subsidie! Dat misverstand 
mag wel eens de wereld uit.” Het 
stel heeft al drie koks aangesteld 
en twee medewerkers voor in de 
bediening. 

Feestweekmenu 
De bar is in ere hersteld. “We wil-

len de gezelligheid weer terug. 
Dit wordt een plek waar men een 
kop koffie kan drinken met iets 
lekkers erbij, maar ook een bor-
rel kan drinken, of een speciaal 
biertje van de tap, met daarbij 
een uitgebreide ‘Snaaiplank’. Een 
plank (tot wel één meter dertig, 
vol met hapjes).” De dinerkaart 
gaat 9 september van start, maar 
speciaal voor de Feestweek is er, 
naast het lunchmenu, een Feest-
weekmenu samengesteld, waar-
bij de keuze gemaakt kan worden 
uit een Double burger, kipsaté, 
een vegetarische pasta of gegril-
de zalm. Voor slechts vijftien eu-
ro, inclusief frietjes. Ook is er een 
goede wijninkoper gevonden. 
Vanaf drie euro vijftig schenkt 
Restaurant De Oude Veiling al 
een goed glas huiswijn.

Laatste loodjes
Tom: “We gaan zeven dagen in de 
week open. Door de weeks vanaf 
09.00 uur en in het weekend van-
af 10.00 uur. Maar zaterdag aan-
staande starten we om 09.00 uur. 
Het wordt een bijzondere brade-
riedag. Iedereen is van harte wel-
kom. We willen trouwens ook 
soms livemuziek gaan verzorgen. 
Houd hiervoor onze Facebook-
pagina maar in de gaten.” Voor 
feesten, partijen en vergaderin-
gen kunnen de ruimtes boven 
worden gehuurd. De tafels, stoe-
len, grote stamtafel, vloer, bar en 
wanden moeten nog afgewerkt 
worden. “De laatste loodjes we-
gen natuurlijk het zwaarst, maar 
het wordt echt heel erg gaaf. We 
hebben er zin in!” Aldus Tom en 
Moniek Takes. Voor reserverin-
gen of andere informatie check 
de website www.deoudeveiling.
nl of bel Moniek: 06-40765662, 
die altijd openstaat voor goede 
ideeën. De officiële opening van 
het gehele pand is op zaterdag 
15 september. Dan treedt Danny 
Terp op. 
 Door Miranda Gommans    

Producten van cliënten 
stel Meer o  r derie

Aalsmeer - Op zaterdag 1 sep-
tember staat dag- en woonvoor-
ziening Amstel-Meer op de brade-
rie in de Zijdstraat. Amstel-Meer 
is een onderdeel van Ons Tweede 
Thuis en is een voorziening waar 
wonen en dagbesteding wordt 
aangeboden aan mensen die in-
tensieve ondersteuning en ver-
zorging nodig hebben. De voor-
ziening bestaat uit zes wonin-
gen en daarnaast een groot dag-
centrum met twaalf groepen. Tij-
dens de braderie kunnen bezoe-
kers kennis maken met de mooie 
producten die door cliënten van 

Amstel-Meer worden gemaakt, 
maar ook producten van ande-
re voorzieningen zijn te koop tij-
dens de braderie. De voorziening 
is overigens altijd op zoek naar 
nieuwe enthousiaste vrijwilligers 
die het leuk vinden om een wan-
deling te maken met de cliënten, 
helpen bij het repareren van fiet-
sen of samen met cliënten crea-
tief aan de slag te gaan. Geïnte-
resseerd? Kom naar de braderie 
of loop Amstel-Meer eens bin-
nen tijdens een werkdag. Adres is 
Jasmijnstraat 33 en het telefoon-
nummer 0297-227820

Op last van rechtbank Amsterdam
Reclame-uitingen van 
pand verwijderd
Aalsmeer - Zaterdag zijn op last 
van de rechtbank te Amsterdam 
de reclame-uitingen van boek-
houdkantoor Maarse en Rin-
kel, tevens handelende onder de 
naam Beste Boekhouders,  van 
het bedrijfspand aan de Witte-
weg 4 verwijderd. Maarse en Rin-
kel huurt uitsluitend de boven-
ste verdieping van het pand. De 
rechtbank is van oordeel dat door 
de zeer prominente reclame-ui-
ting ten onrechte de indruk werd 
gewekt dat het gehele pand door 
dit bedrijf werd gebruikt. Daar-

door haakten aspirant huurders 
voor de leegstaande eerste ver-
dieping af. Het moderne kantoor-
pand aan de Witteweg is promi-
nent zichtbaar vanaf de Burge-
meester Kasteleinweg. In het vak-
blad voor accountants verscheen 
reeds een artikel over het vonnis.
Hoewel de letters van het pand 
zijn verwijderd, is Maarse en Rin-
kel nog wel op de tweede verdie-
ping gevestigd. Nu bestaat een 
evenwichtige verhouding tussen 
de reclame-uitingen van de ge-
bruikers van het pand.
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Bezoek Winston Gerschtanowitz 
Gezellige dag voor Robert 
dankzij Van Gils parfum
Aalsmeer - En de winnaar van de 
Van Gils parfum is… Robert Stok-
man! Dit bericht kreeg de inwoner 
van Aalsmeer te horen via social 
media nadat hij het gouden tic-
ket in zijn parfumfles van Van Gils 
aangetroffen had. Als idee nodig-
de hij Winston Gerschtanowitz uit 
om op bloemenveiling Royal Flo-
raHolland in Aalsmeer de nieuw-
ste mannenparfum van Van Gils te 
komen promoten. Afgelopen don-
derdag 23 augustus was Winston 
al vroeg in de ochtend aanwezig 
en werd hij door Robert enthou-
siast rondgeleid door de grootste 
bloemenveiling ter wereld. Daar-
na is er een supergezellige bar-
becue gehouden op het Surfei-
land naast de watertoren voor alle 
medewerkers en vrienden van Ro-
bert. Als klap op de vuurpijl werd 

Robert een prachtige Weber bar-
becue met alles erop en eraan ca-
deau gedaan ter aanvulling van 
zijn gewonnen prijs. Het was een 
super geslaagde dag met prach-
tige boeketten uit Aalsmeer voor 
de organisatie uitgereikt door 
gastheer Robert Stokman.

Verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar
Tom de Vries: “Er wordt zoveel in het 
vrij kleine Aalsmeer ondernomen”

Aalsmeer - Het ondernemers kli-
maat in Aalsmeer is de tijd van 
de kinderschoenen voorbij. Lan-
delijk gezien kun je spreken dat 
Aalsmeer zelfs een vooraanstaan-
de plaats inneemt. Dat is niet zo-

maar van de één op de andere 
dag ontstaan.
De Nieuwe Meerbode belicht de 
komende weken een aantal ju-
ryleden. Zij bepalen gezamenlijk 
welke startende ondernemers, 

klein en midden- en grote be-
drijven worden genomineerd om 
uiteindelijk te worden benoemd 
tot onderneming van het jaar en 
starter van het jaar. Hoe zij daar-
bij te werk gaan vertelt deze week 
Tom de Vries ,één van de direc-
teuren van het familiebedrijf Ko-
ninklijke De Vries Scheepsbouw. 

Diversiteit
“Het jureren doe ik samen met 
Marco van Zijverden. Wij pas-
sen goed bij elkaar, vullen elkaar 
mooi aan. Wat het leuke is aan het 
jureren: Je raakt aan de praat met 
mensen die je niet kent, je ziet 
hun enthousiasme. Wat ons daar-
bij opvalt is de diversiteit aan on-
dernemers, die is veel groter dan 
je denkt. Aalsmeer is in princi-
pe toch een vrij kleine gemeen-
te, maar daar wordt zoveel onder-
nomen. Wat ons nog meer opvalt 
is: Niemand gaat in feite als eer-
ste voor het geld, wat telt en veel 
belangrijker is, is het volgen van 
een eigen weg. Uitzoeken of je 
het zelf ook kan. Het gaat om de 
vrijheid in handelen. Het zijn pio-
niers die ontdekken dat de voor-
genomen plannen soms heel an-
ders lopen en daar dan een op-
lossing voor zoeken en weten te 
vinden. Heel inspirerend! Van alle 

bedrijven die zich hebben aange-
meld of door anderen zijn aange-
meld, bezoeken wij er vier. Waar 
wij op letten is de gedrevenheid 
van de ondernemer, wat is hun vi-
sie voor de toekomst. Wat zouden 
zij bijvoorbeeld kunnen beteke-
nen voor de gemeenschap, wat 
doen zij aan het milieu? Wij kijken 
naar de ontvangst. Bij de grotere 
bedrijven letten wij op de interac-
tie personeel/directie. Vanuit on-
ze ervaring proef je hoe een be-
drijf functioneert. Wat wij eigen-
lijk doen is een sfeerimpressie 
maken, die wij delen met de ove-
rige juryleden. Waarna er uitein-
delijk een beslissing valt.”

Kom naar De Oude Veiling
Op donderdag 13 september - 
nog voor de officiële opening 
van De Oude Veiling - wordt al 
direct duidelijk waar De Huis-
kamer van Aalsmeer voor staat. 
Naast het gevarieerde culturele 
en sociale aspect wordt ook de 
Aalsmeerse wereld van onderne-
mers goed belicht. De voorron-
des van de Onderneming van het 
Jaar verkiezing en Starter van het 
Jaar alsmede de kick-off van ZAAI 
Aalsmeer die dag, zijn een mo-
del voorbeeld hiervan. Steun en 
support alle kandidaten en kom 
naar De Oude Veiling in de Markt-
straat. De avond start om 19.30 
uur. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Kirsten 
Verhoef, (mede)organisatie On-
derneming van het Jaar Verkie-
zing via 0297-366182.

Grote braderie in het 
Centrum zaterdag!
Aalsmeer - Op zaterdag 1 sep-
tember is het weer tijd voor de 
grootste en gezelligste markt van 
het jaar in het Centrum waar be-
zoekers bij de kraampjes met on-
der andere sieraden, kleding, 
boeken en etenswaren kunnen 
snuffelen.

Kramen en foodplein
Zoals elk jaar staat het centrum 
tussen 10.00 en 17.00 uur vol 
met kramen. In het gebruikelij-
ke ‘rondje’ in de straten van het 
dorp komt u allerlei koopwaar 
tegen. Veel winkeliers hebben 
een kraam voor de winkel met 
mooie aanbiedingen of een lek-
kere proeverij, maar op de brade-
rie staan ook verenigingen, goe-
de doelen en andere non-profit 
organisaties. Zij presenteren zich 
door middel van demonstraties, 
prijsvragen en informatiestands. 
Aan de voet van Korenmolen de 
Leeuw wordt een gezellig food-
plein ingericht of plof lekker neer 
op een gezellig terras van de 
plaatselijke horeca.

Op de fiets of in parkeergarage 
Vanwege de verwachte druk-
te wordt aangeraden om met de 
fiets of de bus naar het centrum 
te komen. Bezoekers van de bra-

derie wordt verzocht om te par-
keren in de parkeergarage van 
Studio’s Aalsmeer (volg de bor-
den P Centrum). Parkeren in de 
parkeergarage is gratis wanneer 
u een aankoop doet in een van 
de vele winkels of horeca in het 
centrum. Vraag om de kassabon 
want bij de receptie (hoofdin-
gang) van Studio’s Aalsmeer kunt 
u deze omruilen voor een gratis 
uitrijkaart. Het normale tarief op 
zaterdag is 5 euro per dag.

Bereikbaar
Voor wie toch met de auto het 
dorp in komt, de Schoolstraat, 
Dorpsstraat en Weteringstraat 
zijn (deels) afgesloten voor de 
braderie en parkeren op het 
Praamplein is niet mogelijk van-
wege de Feestweektent. De su-
permarkten zijn natuurlijk wel 
bereikbaar via de Uiterweg en bij 
beide supermarkten kan 1,5 uur 
voor de deur geparkeerd worden.  

Botenshow en vuurwerk
In de avonduren van deze nazo-
merse dag vinden op loopafstand 
de verlichte botenshow en het 
vuurwerk bij de Westeinderplas-
sen plaats. Een leuk dagje uit voor 
jong en oud! Kijk voor meer infor-
matie op www.meeraalsmeer.nl.

‘Huiskamer van Aalsmeer’
Verbouwing van De Oude 
Veiling vordert
Aalsmeer - Donderdagavond 23 
augustus werd een groep geno-
digden alvast een kijkje gegeven 
in De Oude Veilling in de Mark-
straat. De werkzaamheden in de 
‘Huiskamer van Aalsmeer’ vorde-
ren gestaag. In het gebouw is een 
nieuwe lift gemaakt en de verbin-
ding met de bibliotheek is open. 
Vanuit de restaurant/bar-ruimte 
is er zicht op de bieb en er is een 
centrale hoofdingang gecreëerd 
in de Marktstraat. Ook de keuken 
heeft een metamorfose gekre-
gen, evenals de ruimtes boven, 
waar onder andere het Cultuur-
punt haar onderkomen (weer) 
krijgt. De keuken gaat, naast door 
de nieuwe horeca-ondernemers, 
ook gebruikt worden door de 
‘bakkers’ van Ons Tweede Thuis. 
Duidelijk is al zichtbaar dat De 
Oude Veiling een ontmoetings-

plek wordt voor iedereen waarin 
de thema’s meedoen, ontplooi-
en, ontmoeten en inspireren cen-
traal staan.

Open dag
Op zaterdag 15 september is pu-
bliek van harte welkom om bin-
nen te wandelen en de nieuwe 
Oude Veiling te komen bekijken. 
Tijdens de open dag zijn er mu-
ziek- en dans- optredens, work-
shops, een talkshow en onder an-
dere een toneelvoorstelling. De 
open dag is van 13.30 tot 17.00 
uur.
Sinds maandag 27 augustus zijn 
alle medewerkers van de bouw-
bedrijven en aannemers weer 
hard aan de slag gegaan, want de 
voltooiing nadert, maar er moet 
nog wel het een en ander gebeu-
ren! Foto’s: www.kicksfotos.nl

“Afwachten hoe dit uitpakt”
Ambassadeur Ab Spoor voor 
Taalpunt op de braderie
Aalsmeer - Het zal de Aalsmeer-
ders niet ontgaan: Zaterdag 1 
september begint de feestweek 
met overdag de gezellige niet 
meer weg te denken braderie. Ab 
Spoor staat dit jaar voor het eerst 
op de braderie en dat is niet zo-
maar. Hij staat daar met een mis-
sie, een belangrijke missie! Ab 
Spoor is namelijk een zogenaam-
de laaggeletterde. Dat zijn naar 
eigen zeggen mensen die wel 
kunnen praten, maar niet weten 
hoe zij de woorden moeten le-
zen en schrijven. “Ik wil mij meer 
gaan inzetten voor de laag gelet-
terden.” 
Vanuit eigen ervaring weet Ab 
Spoor wat je dan allemaal moet 
missen. Daarom is hij taalambas-
sadeur van het Taalpunt gewor-
den en is hij ook verbonden aan 
de Stichting ABC afdeling Noord-
Holland. Vanuit deze stichting 
krijgt hij opdrachten om lezin-
gen bij te wonen. Zo was hij afge-
lopen maandag in Utrecht waar 
door een arts en apotheker uitleg 
werd gegeven hoe je recepten 
kunt lezen. “Als je de Nederlandse 
taal niet machtig bent, loop je te-
gen zoveel muren op.”
Vanuit zijn jeugd heeft Ab Spoor 
niet de opleiding genoten die hij 
graag had gewild en wellicht ge-
kund. “De bovenmeester raadde 
mijn ouders aan mij naar een kin-
dertehuis te doen. Mijn vader was 
fel tegen, maar mijn moeder zette 
door. Ik heb daar niets geleerd. Ja, 
werken.” Hij bewaart gruwelijke 
herinneringen aan deze tijd. Als 
buitenstaander moet je toch echt 
wel even slikken. En denk je: Hoe 
kunnen mensen dit kinderen aan 

doen en wat moet dat een gevol-
gen hebben gehad voor de rest 
van het leven.  

Schaamte
Gelukkig verdwijnt zo langza-
merhand de schaamte om er niet 
voor te durven uitkomen dat je 
niet kunt lezen en schrijven. Prin-
ses Laurentien is daarvan de gro-
te motor. Ab Spoor was al 65 jaar 
toen hij pas zijn handicap durf-
de te bekennen. Het was zijn 
schoonmoeder die hem aan-
spoorde hulp te gaan zoeken. 
Het Taalpunt Aalsmeer bleek een 
goed onderkomen. “Ik schaam 
mij nu niet meer”, zegt een blije 
Ab Spoor die inmiddels boeken 
leest. “Als ik de woorden lees dan 
zie ik allemaal beelden voor me.”
De kraam op de braderie is een 
experiment. Het is een soort on-
derzoek om te kijken hoeveel 
mensen behoefte hebben aan 
taalonderwijs. Nederlanders en 
Medelanders zijn welkom. “Het is 
nog even afwachten hoe dit uit-
pakt, ik vind het best wel span-
nend”, aldus de taalambassadeur.
Janna van Zon 

Knutselen en spelletjes op braderie
Kinderboerderij zoekt 
diverse helpende handen

boerderij aan de Beethovenlaan 
en de beloning is marktconform. 
Op de braderie is meer informatie 
te verkrijgen.
Het zijn geen 9 tot 5 banen op 
de kinderboerderij. De enthou-
siaste en gemotiveerde colle-
ga’s werken in vier-uursdiensten. 
Doordeweeks, maar vooral ook in 
het weekend. Voor de horeca is 
de kinderboerderij op zoek naar 
gastheren en -dames, die bezoe-
kers graag welkom heten met 
een glimlach. Op het terras nut-
tigen bezoekers een kopje koffie 
of thee, een frisje of een ijsje. De 
winkel is uitgerust met een mo-
dern maar gebruiksvriendelijk 
kassasysteem, met PIN en con-
tactloos betalen. 

Voor de technische dienst is Boe-
renvreugd op zoek naar mensen 
met handige handen, die kunnen 
helpen het terrein, de speeltuin 
en de gebouwen in goede con-
ditie te houden. In het weekend 
worden mensen gezocht voor 
de combinatiefunctie van dier-
verzorger en horecamedewerker. 
Ervaring met tevreden klanten is 
een pré, maar een uitgebreid in-
werkprogramma kan iedereen 
met de juiste motivatie en inten-
tie goed op weg helpen. 
Voor de bouw en afbraak van eve-
nementen is de kinderboerderij 
op zoek naar sterke tentbouwers. 
Zij zorgen er vijf keer per jaar voor 
dat een tijdelijke evenementen-
hal ter beschikking is van het acti-

Aalsmeer -  Wie toe is aan een 
nieuwe uitdaging, kan direct solli-
citeren bij Boerenvreugd. De kin-
derboerderij, die dit jaar 25 jaar 
bestaat, is in de markt om nieuwe 

mensen aan te nemen. Op ver-
schillende posities zoekt Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer 
versterking. Het (vrijwilligers)
werk ligt voor het oprapen op de 

viteitenteam van SKBA. Tenslotte 
zoekt ook het management van 
Boerenvreugd ondersteuning. 
Onder andere is men op zoek 
naar secretarieel, boekhoudkun-
dig en marketingtalent. Belang-
stellenden kunnen zich vrijwil-
lig aanmelden voor een vrijblij-
vend gesprek, tijdens de braderie 
in  de kraam van de kinderboer-
derij in de Dorpsstraat. Daar kun-
nen ook spelletjes gespeeld wor-
den, zijn originele handgemaakte 
cadeauartikelen te koop en staat 
een koeiengrabbelton klaar. Er 
kan tevens geknutseld worden 

en de geiten willen graag geaaid 
worden.
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Diverse (container)branden
Drukke avond/nacht 
voor de brandweer
Aalsmeer - In de nacht van zon-
dag 26 op maandag 27 augustus 
omstreeks twaalf uur is er brand 
ontstaan in een bovenwoning 
aan de Pontweg. Drie personen 
zijn daarbij via het balkon gered 
door de brandweer.
Een afvalcontainer voor de deur 
van het pand stond in brand. 
Hierdoor konden de bewoners 
hun woning niet verlaten. Een 
ladderwagen van de brandweer 
heeft de drie bewoners naar be-
neden gebracht. Zij zijn door het 
aanwezige ambulancepersoneel 
gecontroleerd.
De brand is volgens de politie 
mogelijk in verband te brengen 

met andere container-branden. 
Eerder op de avond al een con-
tainer in brand op de Japanlaan, 
daar vlakbij brandde ook een 
scooter uit op de Legmeerdijk.
Terwijl de brandweer met de wo-
ningbrand bezig was, werd ook 
een containerbrand gemeld bij 
de Hoogvliet aan de Aalsmeer-
derweg. Desondanks waren de 
brandweerlieden ook hier snel 
ter plaatse en werd de brand ge-
blust. De schade is beperkt geble-
ven. Er is een vermoeden dat de 
branden zijn aangestoken door 
dezelfde dader(s). De politie doet 
nader onderzoek. 
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Politie gaat vaker controleren!
Auto’s ‘vliegen’ voorbij 
op Aalsmeerderweg
Aalsmeer - Het heeft even ge-
duurd, maar de Aalsmeerderweg 
is opnieuw geasfalteerd en ziet 
er weer prachtig uit. Geen gaten 
en kuilen meer en alle bedrijven 
weer ‘gewoon’ bereikbaar, dus 
iedereen blij? De meesten wel, 
maar de bewoners hebben ge-
klaagd. Niet omdat ze het resul-
taat niet mooi vinden, maar het 
nieuwe asfalt nodigt uit om maar 
flink het gaspedaal in te trappen. 
De maximumsnelheid is 50 kilo-
meter per uur, maar op de lange 
lintweg wordt nu wel heel hard 
gereden. 
“De auto’s en motoren vliegen 
voorbij”, aldus een verontruste 
bewoner. “De Aalsmeerderweg is 
veranderd in een racebaan.” Na-
bij de Kerkweg is een middenge-

leider gemaakt met een flauwe 
bocht op het weggedeelte rich-
ting Amstelveen, maar dit is het 
enige obstakel om even gas te-
rug te nemen. 
Met controles weten automo-
bilisten veelal wel wat de maxi-
mumsnelheid is. De gemeen-
te heeft daarom overleg gehad 
met de politie en controles op 
de Aalsmeerderweg staan nu op 
het ‘hotspot’ lijstje van de poli-
tie. Dit betekent vaker controles 
op verschillenden tijden en da-
gen. De bewoners hopen dat dit 
snelheidsduivels afschrikt, alhoe-
wel sommige van hen denken dat 
een flitspaal de enige oplossing is 
om de snelheid op de Aalsmeer-
derweg naar de bebouwde kom-
norm terug te krijgen...

Kluis weg na 
woninginbraak

Aalsmeer - Op zondag 26 au-
gustus is tussen half acht en 
half negen in de avond een 
‘snelle’ inbraak gepleegd in een 
woning aan de Oosteinder-
weg, hoge nummering. De be-
woners hadden even iemand 
weggebracht en troffen bij 
thuiskomst de voordeur open 
aan en de mat lag op een an-
dere plek. Waarschijnlijk is de-
ze gebruikt om de kluis uit de 
woning te slepen, want de-
ze stond niet meer op de eer-
ste verdieping. Mogelijk zijn er 
buren of inwoners die meer in-
formatie hebben over de inbre-
kers en/of over het verslepen 
de kluis, zij worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

Inbraak mislukt 
door alarm

Aalsmeer - Om vier uur in de 
nacht van maandag 27 op dins-
dag 28 augustus is geprobeerd 
in te breken in een bedrijf in de 
Turfstekerstraat. Aan de ach-
terzijde hebben de dieven een 
raam geforceerd. Deze was 
voorzien van een alarm, dat ook 
direct afging. De beveiliging 
van het bedrijfsterrein en de 
politie zijn snel ter plaatse ge-
gaan, maar de inbrekers hadden 
zich al uit de voeten gemaakt. Er 
volgt een nader onderzoek. Er 
zijn sporen veilig gesteld. 

Eerste hulp na 
val in huis

Aalsmeer - Op vrijdag 24 au-
gustus om kwart voor elf in de 
morgen zijn de hulpdiensten 
opgeroepen voor mogelijk een 
onwel geworden persoon in 
Kas. Er kwam geen contact met 
de bewoner. De politie, ambu-
lancedienst en brandweer zijn 
ter plaatse gegaan. De bewoner 
bleek te zijn gevallen. Er is eer-
ste hulp verleend. Een zieken-
huis bezoek bleek niet nodig. 

Bewonersbijeenkomst op 17 september

‘Rijsenhout weet raad’
Rijsenhout - De Dorpsraad Rij-
senhout organiseert op maandag 
17 september in Dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat een 
interactieve ontmoetingsavond 
voor bewoners met de Gemeen-
teraad. Zowel inwoners van Rij-
senhout als die van de aangren-
zende kernen Burgerveen en Ro-
zenburg, Aalsmeerderbrug en 
Oude Meer zijn van harte wel-
kom. Er speelt veel in de omge-
ving en de Dorpsraad Rijsenhout 

heeft de afgelopen jaren warme 
contacten opgebouwd met ge-
meenteraadsleden. Het is voor 
bewoners niet altijd duidelijk wat 
raadsleden wel en niet kunnen 
doen, wat hun rol anders maakt 
dan die van wethouder of amb-
tenaar en waarvoor ze bij wie te-
recht kunnen. 

Verkiezingen
Daarnaast zijn de gemeente-
raadsverkiezingen in aantocht en 

Openbare bespreking in gemeentehuis
Vrijstelling nachtverbod van 
Aalsmeerbaan in commissie
Aalsmeer - Het Presidium van de 
gemeenteraad heeft aangegeven 
in de openbare raadscommissie 
van donderdag 13 september de 
vrijstelling te willen bespreken 
die is verleend door de minister. 
Het gaat hier om het nachtvlucht-
verbod van de Aalsmeerbaan.
Onlangs werd immers bekend 
dat de Minister van Infrastruc-
tuur & Waterstaat een onthef-
fing heeft verleend aan de Lucht-
verkeersleiding Nederland om 
de Aalsmeerbaan te gebruiken 
voor nachtvluchten. De bespre-
king vindt in de commissieverga-
dering plaats, zodat inwoners in 
de gelegenheid worden gesteld 

om in te spreken. Indien u wilt in-
spreken kunt u zich aanmelden 
bij de Griffie via het email adres: 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch 
tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering via: 0297-387584 of 
387515. Geïnteresseerd? De com-
missievergadering is openbaar. 
Inwoners zijn (ook) als toehoor-
ders van harte welkom om de bij-
eenkomsten op de publieke tri-
bune bij te wonen. De verga-
deringen zijn ook volgen via de 
livestream vanaf de gemeentelij-
ke website en hier achteraf terug 
kijken. Aanvang: 20.00 uur in de 
Raadzaal van het gemeentehuis 
op het Raadhuisplein.

Schadevrije tocht naar Rotterdam 
Veel bekijks voor ‘Lonian’ 
Aalsmeer - ‘Lonian’, het nieuw-
ste jacht van Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw, is afgelopen zon-
dag 26 augustus naar Rotter-
dam gebracht. Dit onder andere 
ter voorbereiding op haar proef-
vaarten. Dit bijzondere jacht met 
een lengte van 87 meter en een 
breedte van 14 meter kon reke-
nen op veel belangstelling van 
medewerkers, omwonenden en 
jachtfans. Regelmatig was luid 
applaus te horen op de kades 
langs de Ringvaart. 
De werf bevestigt dat, in tegen-
stelling tot eerder nieuws in an-
dere, landelijke media, het jacht 
schadevrij in Rotterdam is ge-
arriveerd. Directeur Dennis van 
Haasteren: “De beschermende 
folie die we standaard aanbren-
gen voor het transport, heeft zijn 
werk goed gedaan. Ik ben dank-
baar voor de inspanningen en 
begrip van iedereen, inclusief de 
wachtenden voor de brug, om 
een dergelijke operatie zo voor-

spoedig te laten verlopen. Het 
applaus van de kant is dan prach-
tig om te horen.” Dennis vervolgt: 
“De komende periode zult u nog 
een aantal scheepsbewegingen 
zien op de Ringvaart. We ontvan-
gen een jacht van 93 meter van 
de collega’s van Royal Van Lent 
en een jacht van 67 meter dat in 
Aalsmeer is gebouwd voor het 
uitvoeren van onderhoudswerk-
zaamheden. Later komt nog een 
nieuw casco (75 meter) naar de 
werf voor de afbouw.”
Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw maakt luxe zeegaande 
jachten onder de naam Fead-
ship. De orderportefeuille van 
de Feadship werven in Aalsmeer, 
Makkum en De Kaag is goed ge-
vuld met opdrachten variërend in 
lengte van 35 tot 110 meter. Het 
uitzonderlijke kwaliteitsniveau 
van de Feadships wordt geleverd 
door gedreven professionals op 
de werven die hun vak als geen 
ander verstaan. 

“We hebben veel meegemaakt. Vooral leuke dingen”
Jan en Marjan Ran 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Loco burgemeester 
Robbert-Jan van Duijn kwam af-
gelopen maandag 27 augustus 
op bezoek bij de familie Ran, om-
dat het stel zestig jaar getrouwd 
is. Oudste dochter Ineke zet de 
overhandigde bos bloemen in 
het water en schenkt koffie met 
iets lekkers erbij. Bij de trouwfo-
to uit 1958, die speciaal voor het 
feest dat zondag plaatsvond be-
werkt en vergroot is, wordt de 
foto voor deze krant genomen. 
“Doe maar bij het raam, want we 
zijn zo blij met het uitzicht op de 
Ringvaart.” Aldus mevrouw Ran, 
tweeëntachtig jaar geleden ge-
boren als Marjanne Nebbeling. 

Jan, vijf jaar ouder, vertelt hoe zij 
dat raam bij de koop van hun huis 
aan de Ringvaartzijde direct gro-
ter hebben laten maken om van 
alles wat langs komt te kunnen 
genieten. “En dat doen we iede-
re dag met volle teugen.” Ze ken-
den elkaar vanuit het zwembad 
in Hellevoetsluis, de geboorte-
plaats van Jan. Vanwege het werk 
van de vader van Marjan bij de 
Rijkspolitie, was het gezin Neb-
beling al een paar maal verhuisd 
en in het jaar van de watersnood-
ramp, ‘vroeg’ Jan zijn meisje na 
een wandeling langs het kanaal. 
Na vijf jaar verkering werd er 
op 26 augustus 1958 getrouwd 

vanuit het politiebureau in Mid-
den Beemster. In de trouwringen 
staat echter 29-12-1953, de eer-
ste dag van de verkering. Jan Ran 
heeft zesendertig jaar voor de 
KLM gewerkt (waar hij een tech-
nisch-organisatorische functie 
bekleedde), vandaar dat ze deze 
kant op kwamen. Eerst twee jaar 
woonachtig op een zolderkamer 
in Amstelveen, vervolgens vijf-
entwintig jaar in Badhoevedorp 
en sinds december 1985 met 
veel plezier in Aalsmeer. Er kwa-
men twee dochters en een zoon, 
vijf kleinkinderen en twee ach-
terkleinkinderen. Marjan: “Toen 
we trouwden moest ik toestem-

Samen met locoburgemeester Robbert-Jan van Duijn buigen Jan en Marjan Ran zich over de kopie van de ori-
ginele trouwakte uit 1958. 

ming vragen aan B&W om te mo-
gen blijven werken. Ik ben maat-
schappelijk werkster geweest en 
heb zelfs de oprichting van Ons 
Tweede Thuis meegemaakt. In 
1970 legde ik de bestuursfunc-
tie neer.” 

Tijd te kort
“We hebben veel meegemaakt. 
Vooral leuke dingen.” Vervolgt 
Marjan. “Bij de  toespraak die op 
het feest door onze drie kinde-
ren werd gegeven kwamen we er 
goed vanaf!” Marjan en Jan heb-
ben veel gereisd. Vooral na Jan 
zijn pensionering hebben ze sa-
men veel bijzondere steden mo-
gen zien. Jan Ran had twaalf jaar 
zijn eigen adviespraktijk. Rob-
bert-Jan vraagt wat het echt-
paar momenteel bezighoudt. Er 
wordt verzucht: “We komen tijd 
te kort!” Jan gaat twee keer in de 
week naar de sportschool en is al 
tweeëntwintig jaar als vrijwilliger 
werkzaam bij Stichting Korenmo-
len De Leeuw. “Ik ben achttien 
jaar bestuurslid, sta er af en toe in 
de winkel en geef rondleidingen. 
Dat is erg leuk om te doen. Voor-
al voor kinderen. Daarnaast is het 
maken van videofilms een veel 
tijd vragende liefhebberij.” Mar-
jan leest graag en is dol op mu-
sea. “Ik heb er denk ik in mijn le-
ven wel meer dan honderd be-
zocht. Oh, en ik kook graag.” 
Dochter Ineke roept vanuit de 
keuken: “Dat kooktalent hebben 
we allemaal van thuis meegekre-
gen!” Naast het huis ligt ook nog 
een boot. Het is duidelijk; voor dit 
stel vliegen de dagen voorbij. Jan 
Ran tot slot: “We voelen ons ge-
lukkig met onze kinderen, hun 
partners, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen. Het feit dat ze 
allemaal goed met elkaar en met 
ons overweg kunnen geeft Mar-
jan en mij een warm gevoel.”

Door Miranda Gommans 

bewoners vragen om stemadvies. 
In plaats daarvan wil de Dorps-
raad bewoners en raadsleden 
graag de gelegenheid geven om 
rechtstreeks met elkaar in contact 
te treden over lokale vraagstuk-
ken. Daarnaast wil zij inwoners in-
zicht geven in de verhoudingen 
binnen de gemeente en hoopt 
zij het contact tussen raadsleden 
en inwoners te bevorderen. Een 
groot aantal fracties zal aanwezig 
zijn bij de bijeenkomst. 
In samenspraak met de Griffie is 

het volgende programma opge-
steld:
19.00 u: Inloop met koffie/thee.
19.30 u: Opening.
19.40 u: Interactieve presentatie 
 door de Griffie: Rollen 
 ambtenaar, wethouder 
 en raadslid.
20.10 u: Zeepkistronde 
 raadsfracties. 
20.40 u: Bewonersvragen aan de 
 fracties (plenair).
21.10 u: Informele borrel.
22.00 u: Afsluiting.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 1 september:
F.C.AALSMEER
K.D.O. 1 - F.C.A. 1 (beker) 15.00 u
IJ.F.C. 3 - F.C.A. 2  11.45 u

S.C.W. 
Roda’23 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Roda’23 2 - S.C.W. 2 14.30 u
S.C.W. 3 - Hertha 2 13.45 u
Argon 7 - S.C.W. 4 15.00 u
S.C.W. 5 - D.V.V.A. 13 14.30 u
SCW 35 +1 – Roda 35+1 15.45 u

Zondag 2 september:
F.C.AALSMEER
H.B.C. 1 - F.C.A. 1 (beker) 14.00 u
F.C.A. 2 - Arsenal 3 11.30 u
De Meer 7 - F.C.A. 3 14.30 u
De Meer 9 - F.C.A. 5 14.30 u 

R.K.D.E.S.
P.V.C.1 - R.K.D.E.S.1 (beker)14.00 u 
Hillegom 2 - R.K.D.E.S 2 11.00 u 
R.K.D.E.S. 3 – D.I.O.S 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – Bl.Wit.2 12.00 U

Zondagmiddag bij WV De Nieuwe Meer

Westeinder Sloeproei 
Team houdt clinic 
Aalsmeer - De roeisport is een 
groeiende sport in Nederland en 
wordt in vele vormen uitgevoerd. 
De afgelopen drie jaar is er een 
team uit Aalsmeer actief in de 
tak van sloeproeien en roeit in-
middels al twee jaar lang op het 
hoogste niveau in de Hoofdklas-
se. Tijdens de trainingen klinken 
er vaak aanmoedigingen vanaf 
de kant en worden er veelal fo-
to’s gemaakt. Voor veel mensen in 
Aalsmeer is het dan ook nieuw en 
zijn ze verrast door de sloep van 
het team die over de Westeinder-
plassen roeit. 

Individueel in teamverband
Het mooie van deze sport is dat 
het een individuele sport in team-
verband is. Iedere roeier kan zijn 
of haar eigen kracht volledig ge-
bruiken in de sloep, maar alle sla-
gen moeten wel gelijk als team 
uitgevoerd worden. En aange-
zien deze sport groeiende is, zijn 
er ook vele mooie gelegenheden 
en plekken om dit te beoefenen. 
Ook de wedstrijden variëren in-
middels sterk in deelnemersveld 
en leeftijden. In 2018 is er bijvoor-
beeld dan ook een aparte jeugd-

klasse opgesteld tot 18 jaar. WV 
de Nieuwe Meer is voornemens 
om deze sport ook aan te gaan 
bieden vanuit de vereniging. 
Naast de overige faciliteiten en 
sporten die al vanuit de vereni-
ging aangeboden worden, is dit 
een mooie extra vorm van water-
sport die in Aalsmeer beoefend 
kan worden. 

Kennismaken
In samenwerking tussen WV De 
Nieuwe Meer en het Westein-
der Sloeproei Team wordt er dan 
ook aanstaande zondag 2 sep-
tember een roeiclinic georgani-
seerd. Hierbij wordt er een uitleg 
over de sport gegeven en wordt 
er in de sloep een (klein) rondje 
geroeid. Iedereen (man of vrouw) 
is uitgenodigd om (gratis) ken-
nis te maken met deze mooie 
sport en is welkom tussen 13.00 
en 16.00 bij WV De Nieuwe Meer 
aan de Stommeerweg 2. Erva-
ring met roeien is hiervoor niet 
benodigd. Voor meer informa-
tie of voor het alvast vastleggen 
van een plekje in de sloep, kan 
een mail gestuurd worden aan  
info@wvnieuwemeer.nl. 

FCA zaterdag winnaar van 
Vaneman voetbaltoernooi
Aalsmeer - Het tweedaagse 
Vaneman voetbaltoernooi, dat 
al vele jaren voor aanvang van 
het nieuwe seizoen wordt ge-
organiseerd, is dit keer gewon-
nen door het zaterdag-team van 
FC Aalsmeer, op de voet gevolgd 
door KDO uit De Kwakel.
Tijdens de eerste speelavond op 
woensdag 22 augustus was KDO 
de tegenstander van FCA zater-
dag. Aalsmeer wist het team uit 
De Kwakel te verslaan met 4-1. 
Het zondagteam van FCA speel-
de deze avond tegen RKDES en 
wist met 2-1 van de ploeg uit Ku-
delstaart te winnen.
Zaterdag 25 augustus was de 
tweede speelavond en namen 
FCA zaterdag en RKDES het tegen 

elkaar op en gingen KDO en FCA 
zondag de ‘strijd’ aan in de Beet-
hovenlaan. Het zaterdag-team 
van FCA wist opnieuw winst te 
boeken. RKDES werd verslagen 
met 2-0. Het Kwakelse KDO bleek 
deze avond een maatje te groot 
voor FCA zondag, dat overigens 
het veld op ging met een groot 
aantal invallers. Maar liefst acht 
keer klonk gejuich bij KDO, aan 
de zijde van FCA zondag bleef 
het stil. Eindstand 8-0 winst voor 
KDO. Door deze monsterzege 
spande het erom wie uiteindelijk 
de winnaar van het toernooi zou 
worden, maar dankzij twee keer 
winst voor FC Aalsmeer zaterdag 
mocht deze ploeg de grootste 
beker in ontvangst nemen.

FCA zaterdag winnaar Vaneman Toernooi. Foto: FC Aalsmeer

Op stap, wie 
loopt er mee?

Aalsmeer - Donderdag 6 septem-
ber van 19.00 tot 20.30 uur kun-
nen belangstellenden weer mee-
lopen in het Amsterdamse Bos 
met Anne Marie van Elswijk en 
Ina van Willegen. Gezellig met el-
kaar ontspannen genieten van 
een wandeling in het bos. Verza-

Fiets mee met 
Pedaalridders

Aalsmeer - Donderdag 6 septem-
ber trekken de Pedaalridders van 
de OVAK er weer op uit. De fiets-
tochten zijn iedere eerste don-
derdag van de maand. De groep 
vertrekt om 13.30 uur vanaf het 
parkeerterrein van het zwembad 
aan de Dreef en de fietstocht gaat 
dit keer richting ter Aar. De rou-
te kan zowel individueel als in de 
groepsverband gefietst worden.
De route kan opgehaald worden 
bij de start, bij de rust ontmoet 
men elkaar weer. Lidmaatschap 
van de OVAK is wel vereist.

Winst Huub bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donder-
dagmiddag is er voor 55+ers van 
13.30 tot 16.30 uur een gezellige 
kaartmiddag in het Dorpshuis te 
Kudelstaart. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma en 
de kaartclub is nog op zoek naar 
nieuwe leden. Op donderdag 23 
augustus is het jokeren gewon-
nen door Gerard de Wit met 196 
punten, op twee is Bets Teunen 
geëindigd met 360 punten en 
plaats drie was voor Trudy Knol 
met 472 punten. Bij het klaverjas-
sen was deze week Huub Bouw-
meester met 5431 punten de bes-
te, gevolgd door Wim Buskermo-
len Pzn met 5337 punten en Ni-
co de Ron met 5035 punten. Be-
langstelling voor deze gezellige 
kaartmiddag? Kom gerust eens 
kijken of bel voor informatie naar 
mevrouw R.. Pothuizen via 0297-
340776.

Sjoelcompetitie 
weer van start

Aalsmeer - Zoals gebruikelijk 
starten de meeste verenigin-
gen hun nieuwe seizoen weer 
in september. Zo ook Sjoelclub 
Aalsmeer. De eerste competitie-
avond is op donderdag 6 septem-
ber vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Er wordt eens 
per twee weken op de donder-
dag gesjoeld, waarbij er twee 
maal tien bakken gespeeld wor-
den. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom! Er wordt in vier verschil-
lende klassen gesjoeld, dus ieder 
op zijn of haar eigen niveau. Lukt 
het je om 100 punten te halen of 
je score van de vorige clubavond 
te verbeteren? Er ligt altijd een 
uitdaging, bij elke sjoelbak op-
nieuw! Belangstelling kunnen op 
6 september naar het Dorpshuis 
komen en kijken of meespelen. 
Vooraf aanmelden kan via www.
sjoelclub-aalsmeer.nl

‘Het Rondje’ in 
Oude Veiling

Aalsmeer - Op maandag 3 sep-
tember begint Bridgeclub ‘Het 
Rondje’ het seizoen in de ver-
nieuwde Oude Veiling In de 
Marktstraat. Na jaren in Studio 
Aalsmeer gespeeld te hebben, 
zijn de bridgers blij dat ze toch 
midden in het dorp op zo’n mooie 
locatie kunnen verder spelen. De 
bridgers komen op de maandag-
avond bijeen en de aanvang is 
19.30 uur. Het seizoen loopt van 
september tot de laatste week 
van april. ‘Het Rondje’ is een gezel-
lige club, waar iedereen zich snel 
thuis zal voelen. Er wordt veel ex-
tra’s georganiseerd, zoals het jaar-
lijkse weekendje Valkenburg in 
oktober en de oudejaarsdrive op 
28 december. Nieuwe leden zijn 
altijd welkom. Informatie kan op-
gevraagd worden bij Ingrid Smit 
via 0297-327300 of Mijnie van 
Leeuwen via 0297-324641.

melen op de parkeerplaats hal-
verwege de Bosrandweg tegen-
over de Rietwijkeroordweg. De 
wandeling is voor iedereen (man, 
vrouw, jong en oud) die zin heeft 
om lekker te lopen, anderen te 
ontmoeten; gezellig en gezond. 
Na de wandeling is er koffie/thee 
bij de startlocatie. Vooraf aanmel-
den is niet nodig. Voor vragen kan 
een e-mail gestuurd worden naar 
opstapmetoosterkerk@hotmail.
com.

Start seizoen 
BV Oostend

Regio - Op maandag 3 septem-
ber start Buurtvereniging Oost-
end het nieuwe seizoen met kop-
pelklaverjassen in gebouw het 
Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De aanvang is 20.00 uur 
en de zaal is open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving.
Het inschrijfgeld bedraagt 1,50 
euro per persoon. Aan het ein-
de van het seizoen worden prij-
zen uitgereikt aan de beste drie 
koppels. Op de avonden zelf is er 
een loterij waar ook prijzen mee 
te winnen zijn

Jeugdvoetbal FC Aalsmeer
JO10-1 ongeslagen winnaar 
Jens Toornstra toernooi
Aalsmeer - Afgelopen zondag 26 
augustus speelden de jongens 
JO10-1 van FC Aalsmeer op het 
altijd goed bezette Jens Toornstra 
Toernooi. Omdat het nog steeds 
schoolvakantie is een mooi sa-
mengesteld  met jongens uit de 
JO10-1, JO10-2 en JO9-1. Cas was 
voor het toernooi zelfs eerder te-
ruggekomen van vakantie. Bij de 
warming-up keken de coaches 
nog zorgelijk, was het wel zo een 
goed idee om ongetraind aan dit 
toernooi mee te doen? De ballen 
vlogen nog net niet over de kanti-
ne…  Ook het hoge en droge gras 
maakte dat de eerste wedstrijd 
stroef begon. Maar al in de eerste 
wedstrijd zag je een vechtlust bij 
de jongens die elke wedstrijd nog 
groter werd. De eerste wedstrijd 
tegen Zwaluwen uit Utrecht, 
werd gelijk een fysiek duel waar-
bij de tegenstander zelfs met eni-
ge regelmaat een arm of elle-
boog liet zwaaien om de voet-
ballers van FCA af te stoppen. Het 
was dat een doelpunt van Wessel 
werd afgekeurd voor een overtre-
ding die alleen de scheids zag an-
ders had Aalsmeer de eerste wed-
strijd gewonnen, in plaats van 
1-1. De tweede wedstrijd trof-
fen de jongens niet het sterkste 
AFC elftal, maar om in 15 minu-
ten 8 keer te scoren en de nul te 
houden, is een groot compliment 
waard. De derde wedstrijd troffen 

de FCA-jongens de sterkste te-
genstander uit de poule, HBS uit 
Den Haag. Maar ook deze werd 
met 2-0 zakelijk aan de kant ge-
zet. De laatste wedstrijd moest 
met een zo groot mogelijke uit-
slag gewonnen om de eerste plek 
veilig te stellen. En die opdracht 
werd door het hechte collectief 
ook uitgevoerd, 3-0 tegen SJC. 
Wat een gouden start van het 
seizoen. Ongeslagen kampioen 
op het Jens Toornstra toernooi. 
De grote beter mee terug naar 
Aalsmeer gegaan! “Als we die sei-
zoen deze vechtlust volhouden 
wordt het een mooi seizoen”, al-
dus de trotse coaches. “We heb-
ben genoten van keeper Robin, 
van Francisco op het middenveld, 
van Dean met zijn heerlijke drib-
bels, van Joey die er op los scoor-
de, van Wessel met zijn heerlijke 
trap en treffers van afstand, van 
Cas die bijna al zijn duels won en 
van de mooie acties en doelpun-
ten van de pingelaars Roan en 
Aaronn. 
Foto: FC Aalsmeer

Nieuwe leden welkom!
Song of Joy start repetities
Kudelstaart - Op dinsdag 4 sep-
tember start het Interkerkelijk 
koor Song of Joy uit Kudelstaart 
weer met haar repetities. Iede-
re dinsdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur oefenen de alten, so-
pranen, bassen en tenoren on-
der leiding van dirigent Hilbert 
Kamphuis hun partijen zodat het 
samen één harmonieus geheel 
vormt. Op dit moment bestaat 
het koor uit 48 personen. Tijdens 
de repetities wordt het koor be-
geleid door pianist Jan Sikkema. 
De boog staat hoog gespannen, 
want al op 14 oktober wacht het 
eerste concert. Song of Joy gaat 
deze dag een optreden geven in 
de Dorpskerk te Leimuiden. Mu-

zikale medewerking wordt ver-
leend door het mannenkwartet 
Men2B uit Zaandam. 
Houdt u van zingen en bent u 
op zoek naar een gezellig koor? 
Komt u dan eens luisteren bij één 
van de repetities. Misschien be-
valt het u wel zo goed dat u wilt 
blijven. Song of Joy houdt haar 
repetities in kerkelijk centrum 
De Spil aan de Spilstraat 5 te Ku-
delstaart. Song of Joy is beschik-
baar om medewerking te verle-
nen aan kerkdiensten of bijzon-
dere vieringen. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de secre-
taris van het koor: Jaap Overbeek, 
via 06-22507107 of via email jac-
joverbeek@caiway.nl 

Motorfiets in oorlogstijd 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandag 3 sep-
tember houdt Postzegelvereni-
ging Aalsmeer weer haar maan-
delijkse bijeenkomst in Het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat 6. 
Na vele zonnige, warme en soms 
hete zomerse dagen wil menig 
verzamelaar vast weer eens in de 
albums kruipen om te zien wel-
ke zegels er nog ontbreken. Gast-
spreker op deze avond is Nico Hel-
ling. Hij komt wederom iets ver-
tellen over motorfietsen. Dit keer 
niet over het dagelijks gebruik, 
maar het gebruik voor militaire 
doeleinden. Na de uitvinding van 
de motorfiets in 1885 wordt deze, 
bij gebleken betrouwbaarheid, 
getest voor geschiktheid voor mi-
litaire doeleinden. Tot rond 1910 
werden berichten en orders voor-
namelijk door duiven, ruiters en 
fietsers rondgebracht. Meer we-
ten over de motorkoerier en zijn 
functie aan het front? Kom dan 

maandag 3 september naar het 
Parochiehuis. De avond begint 
om 20.00 uur, maar de zaal is al 
vanaf 19.15 uur open om te kij-
ken wat er op deze avond op de 
veiling aan postzegels wordt aan-
geboden. Ook op de site www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl 
is de veilinglijst te vinden en zijn 
veel afbeeldingen te zien van ze-
gels die deze avond geveild wor-
den. Op de site is ook het nieuwe 
clubblad bewonderen met daarin 
een artikel over streekpost en een 
treinbrief uit 1972. Verder zijn er 
veel nieuwe stokboeken met ze-
gels voor slechts 5 cent om in te 
snuffelen en is het ook mogelijk 
om eigen zegels te ruilen. Zoals 
gebruikelijk zijn nieuwtjes uit bin-
nen- en buitenland bij de vereni-
ging te bestellen, evenals album-
bladen, catalogus, etc. Uiteraard 
zijn koffie, thee en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal. 

Klus na bijna drie maanden klaar
Schoolstraat eindelijk 
weer doorgaande weg!
Aalsmeer - De werkzaamheden 
aan het elektriciteitsnetwerk in 
de Schoolstraat heeft iets langer 
geduurd dan was gepland. Nou, 
iets langer. De klus waarvoor 
twee tot drie weken stond, heeft 
uiteindelijk bijna drie maanden 
geduurd. Tot drie keer moest op-
drachtgever Liander de bewo-
ners en ondernemers laten weten 
dat, onder andere door onver-
wachte verrassingen in de grond, 
er meer tijd nodig was. Voor de 
bewoners, ondernemers en ge-
bruikers van deze doorgaan-
de route in het Centrum was het 
meer een verrassing dat het di-
verse dagen stil bleef op de werk-
plek. Geen gravers, geen lassers, 
geen stratenmakers. Er gebeur-
de niets. Tot twee weken de ac-
tie ineens toenam. Het was zelfs 
druk. De gemeente had op aan-
dringen van ondernemers aan 
de bel getrokken en de deadline 
gesteld dat de straat weer open 
moet voor 1 september. En dit is 
gelukt, alhoewel de laatste lood-
jes wel heel zwaar leken. Vori-
ge week donderdag was aange-
vangen met het bestraten, maar 
vrijdag bleef het angstvallig stil. 

Nog een weekend een opgebro-
ken straat? Ja dus, wel zijn deze 
dag de noodstroom-wagen en 
de doucheruimte weggehaald. 
Maandag en dinsdag hebben de 
stratenmakers flink de handen uit 
de mouwen gestoken en woens-
dag zijn de laatste stenen gelegd. 
Eindelijk, de Schoolstraat is weer 
een doorgaande weg!





Meerbode tuinen- en dierenwedstrijd

Regio - “Belle kijkt samen met haar baasjes kijken naar de 
tuinsproeier.”

Inge Boerlage

Regio - “Wij hebben overal in de tuin schalen met water voor 
de egels. Maar van de week hadden we een pad in bad.

Adrie de Vos

Aalsmeer - “Onze geliefde hond Mishka, wat beer betekent 
in het Russisch, omdat hij zo op een ijsbeer lijkt. Deze knap-
pe vent woont in Aalsmeer en geniet elke ochtend van een 
prachtige wandeling in de omgeving. Hier kan hij zich enorm 
laten gaan en geniet hij van alles wat maar om zich heen ge-
beurt. Of het nou de wilde grassprietjes zijn waarvan hij af en 
toe een hapje neemt of de modderplasjes die op dit moment 
zeldzaam zijn. Misschien  wel de eenden die al kwakend en 
zeuren wegvliegen of het baasje dat hem niet genoeg kan 
knuff elen... Mishka is toch echt een kanjer in hart en ziel en 
ook nog eens een lekkerding om te zien.”

Mike Jas en Angelique Schouten

Aalsmeer - “Op een warme zomerdag lag Ben op het warme 
asfalt heerlijk te genieten. Jaap zocht echter verkoeling in de 
struiken. “

Maria Gerritse

Kudelstaart - Hier een paar foto’s van mijn tuin in Griekse 
stijl. Ik ga al jaren in Griekenland op vakantie en dat sfeertje 
wil ik ook graag in me tuin zien! Als je hier niet van in de va-
kantiestemming komt.......

Michael Vreeken

Regio - “Ik stuur paar foto`s van onze poes Emy , die geniet 
van de zomer in onze tuin.”

Bernadeta Iskra

Rijsenhout - “Ook dit jaar is het weer een gezoem van jewel-
ste in de hibiscus bloemen. De bijen /aardhommels doen zich 
weer te goed aan het stuifmeel van de hibiscus bloemen. Fo-
to: Hoop dat ik nog kan opstijgen.”

Ruud Meijer

Kudelstaart - “Als de poort van onze tuin open gaat, zegt me-
nig mens: ‘Goh, dat verwacht je helemaal niet, zo’n tuin achter 
zo’n klein poortje. Die moet je eens insturen naar de meerbo-
de...’ Nou bij deze, wij genieten al zo’n 10 jaar van onze heer-
lijke tuin, die plezier biedt aan onze kinderen en hun vriend-
jes, maar ook zeker aan ons zelf en onze familie en vrienden. 
Heerlijk om er met elkaar in te zitten en van  de mooie plan-
ten te genieten. De tuin grenst aan een sloot die niet alleen 
fi jn is voor de kinderen om in op en neer te varen, maar ook 
zeker in deze warme tijden heel goed voeding biedt voor on-
ze planten.”

Ernest en Margriet Zethof.

Regio -  Een libelle
Mariska Pothoff 

Aalsmeer - Zwanen houden siësta. 
Elham Koushesh

Regio - “Dit is een van mijn drie Degoes, genaamd Brownie. 
Ze zat hier bij het raam te genieten van het zonnetje.”

Dylan van Galen

Regio - “Kolibrie vlinder. Een trouwe gast in onze tuin.”
Paul en Maria Keessen

Belle en baasje

Een pad in bad

Hoop dat ik nog kan 
opstijgen

Mooie libelle

Zwanen siësta

Kolibrie vlinder

Knappe vent!

Ben en Jaap

Klein poortje, grote tuin

Emy geniet

Thuis in Griekenland In het zonnetje

26 30 augustus 2018

Volgende week maken wij de uitslag van de tuinen- en dierenwedstrijd 2018 in deze krant bekend!
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Aalsmeer - De start van het nieu-
we seizoen voor SV Omnia 2000 is 
op maandag 3 september. Sport-
vereniging Omnia 2000 bestaat 
uit 7 productgroepen en biedt 
voor iedereen verschillende leu-
ke sporten. Over heel Aalsmeer, 
Kudelstaart en Uithoorn worden 
er in gymzalen en sporthallen les-
gegeven.
Dans: Wegens succes verlengd 
bij SV Omnia 2000 zijn de lessen 
Dansen met Mar onder leiding 
van de altijd enthousiaste Mariël-
le Buskermolen. Deze lessen star-
ten op donderdag 13 septem-
ber en zijn geschikt voor dames 
van 20 jaar en ouder. In Aalsmeer 
Oost gaat SV Omnia uitbreiden 
met Zumba op dinsdagavond en 
voor meiden van 12 jaar en ou-
der blijft er op vrijdag een heer-
lijk dansuur, dit jaar onder lei-
ding van Zoë Bottelier. Daarnaast 
als vanouds de vaste en altijd po-
pulaire danslessen op bijna el-
ke werkdag in de week. SV Om-
nia is enorm blij met twee nieuwe 
dansdocenten, er zal dus een fris-
se wind waaien door deze afde-
ling. Loop gerust binnen in sep-
tember voor een gratis proefles. 
De cursus Ouder & Kinddans gaat 
weer van start op woensdag 12 
en zaterdag 15 september.
Gymnastiek/turnen: Al vele ja-
ren één van de populairste afde-
lingen binnen de vereniging. Het 
begint met leren van coördina-
tie en balanceren bij de peuters 
vanaf 2 ½ jaar. De jeugdleden le-
ren acrobatische elementen op 
vier verschillende toestellen, te 
weten: balk, brug, mat en kast-
springen. Locaties: Baccarastraat, 
sporthal De Waterlelie, Mika-
do school in nieuw Oosteinde, 
Proosdijhal en Uithoorn. Speci-
aal voor jongens is er in Uithoorn 
het FreeStyle Turnen: stoer en ge-
varieerd, maar toch op basis van 
turnelementen. Vooraf alvast in-
schrijven voor een proefles is aan 
te raden, er zijn diverse wachtlijs-
ten bij het turnen. 
Sportfit: 16+ ers kunnen zich op 
allerlei manieren fit sporten bij de 
vereniging. Het aanbod bestaat 
onder andere uit: bodyshape, ae-
robic, zumba, pilates dames en 
heren en conditietraining/fitness 
voor de heren. Dus genoeg mo-
gelijkheden om de spieren te trai-
nen en fit te houden. Ook voor 
55+ers zijn er voldoende lessen, 
waaronder Keep Fit Heren on-
der leiding van John Vredenburg. 
Nieuw dit seizoen is Zumba in 
Aalsmeer Oost onder leiding van 
Véronique Cornelissen. De cur-
sus Fit met Mar gaat ook gewoon 
weer door: met mooi weer trekt 
de groep erop uit, de andere da-
gen sport de groep binnen in de 
Proosdijhal. 
Ritmische Gymnastiek: De 
meest elegante vorm van Gym-

nastiek is Ritmische Gymnastiek; 
deze afdeling heeft elk jaar weer 
veel leuke groepen: van recreatie 
tot en met wedstrijdsport. Het is 
echt een sport voor meisjes. Voor 
zover nog niet iedereen bekend is 
met deze fantastische sport: het 
is verslavend, leuk om te doen en 
in tegenstelling tot wat je op te-
levisie ziet: je hoeft er op recrea-
tief niveau niet lenig voor te zijn. 
Je maakt kennis met zeer veel 
verschillende vormen van sport: 
gymnastiekonderdelen, dans-
vormen, bewegen op muziek en 
‘spelen’ met touw, bal, hoepel, 
lint en knotsen. Loop eens bin-
nen voor een gratis proefles op 
woensdag in sporthal De Bloem-
hof 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 lan-
ger je in de lucht kan zweven 
en hoe meer salto’s je kunt ma-
ken! Dit lijkt misschien makke-
lijk, 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! Voor deze lessen moet 
je jezelf eerst inschrijven voordat 
je uitgenodigd wordt voor een 
proefles.
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 Om-
nia 2000 zijn de lessen in verschil-
lende groepen verdeeld. Je kunt 
starten bij de beginnersgroep 
vanaf 4 jaar. Deze groep traint op 
woensdag van 17.00 tot 18.00 uur 
in sporthal De Waterlelie.
Volleybal: Samen een spel op-
bouwen met een tegenstander. 
Er zijn lessen voor jeugd en vol-
wassenen in competitieverband 
of in recreatieve vorm. Je kunt al 
beginnen met volleyballen van-
af 7 jaar. De volleybaltrainingen 
zijn op woensdag en donderdag 
in sporthal De Waterlelie. Voor 
de allerkleinsten zijn minivolley-
bal toernooitjes en voor de jeugd 
en volwassenen wordt in compe-
titieverband gespeeld. Ook biedt 
SV Omnia twee recreatieve les-
uren voor volwassenen. De 35+ 
groep is nog op zoek naar nieuwe 
volleyballers met een klein beet-
je ervaring. Loop gerust eens bin-
nen op woensdag om 19.30 uur 
in sporthal De Waterlelie en vraag 
naar John Tesselaar.
Geïnteresseerd in één van de-
ze activiteiten? Kijk dan voor het 
lesrooster op www.svomnia.nl en 
kom vrijblijvend langs om met 
een gratis proefles mee te doen. 

Verschillende sporten voor iedereen
Start seizoen bij SV Omnia

Handbal
Na landstitel ook Super Cup voor 
Green Park Aalsmeer Tigers!
Houten/Aalsmeer - Met een 
zwaar bevochten 27-26 ze-
ge op Herpertz Bevo HC heb-
ben de handballers van Green 
Park Aalsmeer Tigers de Neder-
landse Super Cup gewonnen. 
Erik Blaauw scoorde vier secon-
den voor het einde de beslissen-
de treffer vanaf de strafworp-
streep. Voor Aalsmeer was het na 
het eerder behaalde landskampi-
oenschap de tweede prijs van het 
jaar. De winst op Bevo HC bete-
kende tevens een revanche voor 
het verlies in de laatste NHV-be-
kerfinale tegen deze club: 28-27.

Zesde Super Cup
Voor Aalsmeer was het alweer 
de zesde Super Cup in de histo-
rie van de club. Eerder werd de 
prestigieuze prijs gewonnen in 
1998, 2000, 2001, 2003 en 2008. 
In de laatste tien jaar verloor 
Aalsmeer echter vijf keer de sei-
zoensopening, waarvan ook de 
laatste twee edities. Voor Bevo HC 
was het verlies van de Super Cup 
nieuw. De Limburgers wonnen 
eerder in 2004, 2007 en 2014 het 
treffen tussen de landskampioen 
en de NHV-bekerwinnaar maar 
verloren tot vandaag nog nooit.

Dat de Super Cup naar Aalsmeer 
zou gaan, zag er in de eerste twin-
tig minuten nog niet naar uit. Be-
vo HC dicteerde lange tijd het 
wedstrijdbeeld en op de door 
Robin Boomhouwer gescoor-
de 2-1 na gingen de Limburgers 
steeds aan de leiding. In de begin-
fase zorgde vooral Dario Polman 
voor veel gevaar en rake schot-
pogingen. Daarna waren andere 
Limburgers gevaarlijk en werd de 
voorsprong met sterk spel uitge-
breid naar een 7-11 voorsprong.
In de laatste tien minuten ver-
gooide Bevo HC de zorgvuldig 

opgebouwde voorsprong door 
in deze fase niet meer te sco-
ren. De defensie van Aalsmeer 
stond ijzersterk en aan de ande-
re kant was de ploeg trefzeker. 
Eerst bracht Erik Blaauw vanaf de 
strafworpstreep het verschil te-
rug tot drie treffers. Vervolgens 
zorgden Marvin van Offeren van 
afstand en twee keer Samir Beng-
hanem vanaf de cirkel voor een 
11-11 tussenstand. Vooral Samir 
Benghanem vervulde een hoofd-
rol voor Aalsmeer. Hij was nauwe-
lijks te stoppen en zorgde voor 
briljante acties. In de laatste mi-
nuut zorgde Marvin van Offeren 
ervoor dat Aalsmeer zelfs met 
een 12-11 voorsprong ging pau-
zeren. In het doel was Marco Ver-
beij onpasseerbaar. Na de hervat-
ting stond de ploeg van trainer/
coach Bert Bouwer steeds aan 
de goede kant van de score. Be-
vo HC was op achtervolgen aan-
gewezen en alleen bij 13-13 en 
14-14 kwam de formatie op gelij-
ke hoogte.  Aalsmeer liep uit naar 
een comfortabele 23-19 voor-
sprong met nog zeven minu-
ten te spelen. Bevo HC kwam in 
de slotfase sterk terug en na een 
snoeihard schot van Dario Pol-
man een minuut voor tijd weer 
naast de Noord-Hollanders: 26-
26. Aalsmeer speelde de wed-
strijd geroutineerd uit en besliste 
de wedstrijd vlak voor tijd vanaf 
de strafworpstreep. Bij Aalsmeer 
waren Samir Benghanem (zeven 
doelpunten) en Marvin van Offe-
ren (vijf keer raak) de meest sco-
rende spelers. Namens Bevo HC 
nam Jeroen van den Beucken de 
meeste goals voor zijn rekening. 
Van de negen treffers werden er 
wel vijf verzilverd vanaf de straf-
worpstreep.
Foto: www.kicksfotos.nl

Tom Dumoulin prijst samenwerking
Nils Eekhoff rijdt op 
limiet in Duitsland
Rijsenhout - Snokken, harken, 
stoempen. Deze wieler-cliché’s 
waren eind vorige week en afge-
lopen zondag van toepassing op 
wielrenner Nils Eekhoff. De stagi-
air van profteam Sunweb reed in 
de Ronde van Duitsland vier da-
gen in het spoor van de wieler-
toppers Dumoulin, Bardet, Grei-
pel, Caruso, Mohoric, Barguil en 
Tourwinnaar Geraint Thomas. Een 
72ste plek in de eindstand was 
het resultaat van zijn inspannin-
gen. Plus de complimenten voor 
hem en zijn ploeggenoten Cees 
Bol en Lennard Kemna van hun 
kopman Tom Dumoulin, die de 
Ronde als vierde afsloot. “De jon-
gens hebben het prima gedaan. 
We werkten heel goed samen, ge-
weldig om te zien”, sprak de num-
mer twee van Giro en Tour dank-
baar aan de finish in Stuttgart.

Slopende hellingen
De Duitse vierdaagse was niet 
de gemakkelijkste wedstrijd voor 
Nils Eekhoff uit Rijsenhout om 
zich voor de eerste keer te meten 
met de wereldtoppers. Na een ta-
melijk vlakke eerste rit ging het 
drie dagen voortdurend heuvel 
op en af. En er werd spijkerhard 
gekoerst met de beste renners 
van de elf deelnemende World 
Tour-ploegen in de hoofdrol. Het 
regende aanvallen, vooral op de 

slopende hellingen in de Eifel. 
De 20-jarige Eekhoff kon zich el-
ke dag geruime tijd handhaven 
in het peloton en dienstbaar zijn 
aan Dumoulin. Pas als de finish-
plaatsen in het zicht kwamen ver-
loor hij het contact met de eerste 
groep. In de openingsetappe, ge-
eindigd in een massasprint, boek-
te Eekhoff zijn beste resultaat: 
twintigste. De wedstrijd, waar-
voor 130 renners van start waren 
gegaan, werd gewonnen door de 
Sloveen Matej Mohoric.

Massasprint
Jordy Buskermolen was afgelo-
pen zaterdag met Team Mon-
key Town actief in de Belgische 
profkoers Omloop Mandel-Leie-
Schelde. De renner uit Kudelstaart 
ging een aantal keren in de aan-
val, maar de concurrentie gunde 
hem geen ruimte. Na 187 kilome-
ter eindigde de race in een mas-
sasprint, gewonnen door Wou-
ter Wippert. Buskermolen deed 
niet mee om de prijzen en kwam 
als tachtigste op de uitslagenlijst. 
In de Omloop van Valkenswaard 
voor junioren klasseerde Owen 
Geleijn (Rijsenhout) zich zondag 
als tiende. Hij bevond zich in een 
klein groepje dat volgde na vijf 
koplopers. Slechts 35 van de 130 
vertrokken renners reden de klas-
sieker in de Kempen uit.

Meester en leerling maken vaart in de slotrit van de Ronde van Duitsland. 
Tom Dumoulin op kop met stagiair Nils Eekhoff aan zijn wiel. 
Foto: @Team Sunweb.

Jaarlijkse fietstocht
Rondje Stelling als training 
voor Ride for the Roses
Regio - De jaarlijkse fietstocht 
Rondje Stelling langs de histori-
sche Stelling van Amsterdam is 
op 2 september een goede trai-
ning voor de grote tocht de Ri-
de for the Roses, die een week la-
ter in de Haarlemmermeer plaats-
vindt. Voor diegenen die nog niet 
helemaal in vorm zijn om aan de-
ze pelotonstocht mee te doen is 
deelname aan het Rondje Stelling 
een aanrader. Naast de uitdaging 
om alle forten van De Stelling van 
Amsterdam op een dag te ronden 
zorgen tijdens deze editie hoog 
gelegen fietsbruggen voor bij-
zondere momenten tijdens de rit.
De organisator van de fietstocht, 
Stichting Fortza Velo streeft naar 
een groot deelnemersveld bij de 
inmiddels zevende editie van 2 
september. Mede dankzij de vrij-
willige hulp van de Uithoornse 
Wielerclub UWTC en de Rijwiel 
Toerclub RTC Hoofddorp streeft 
de kersverse stichting een twee-
ledig doel na, namelijk meer aan-
dacht vragen voor cultureel erf-
goed en financiële steun bieden 
aan goede doelen die zich inzet-
ten voor mensen met een beper-
king.

Drie startplaatsen
Op zondag 2 september zijn van-
uit drie verschillende startplaat-
sen (het fort aan de Drecht in 
Uithoorn, het fort aan den Ham 
in Uitgeest en het wielercircuit 
Wheelerplanet in Spaarndam) af-
standen uitgezet van 70, 120 en 
170 kilometer. De basis voor de 
routes van Rondje Stelling is de 
Stelling van Amsterdam. Een ver-
dedigingslinie van 135 kilome-

ter rond Amsterdam, aangelegd 
tussen 1880 en 1914. Maar in 
het Noord-Hollandse waterland-
schap is tijdens de tocht meer te 
zien op het uitgebreide fietspa-
dennet. 
Waar het gebied voorheen door 
recreanten werd gemeden van-
wege het drukke autoverkeer, 
zijn nu diverse recreatiegebieden 
met elkaar verbonden door, vaak 
bijzondere, bruggen. Bijvoor-
beeld De Geniedijkbrug met haar 
egale bruine kleur, passend bij 
de historische en militaire kleur-
stelling van de Stelling van Am-
sterdam, maar ook de Schelling-
wouderbrug over het buiten-IJ, 
de eerste brug die Amsterdam 
Noord met de stad verbond zijn 
markante kopstukken in de rou-
tes van Rondje Stelling. Met de 
nagelnieuwe fietsbrug bij Nigte-
vecht is het Rondje Stelling nog 
een bijzondere brug rijker en sa-
men met De Muiderbrug waar 
auto’s langs je heen zoeven en 
grote containerschepen onder je 
doorvaren, heb je als fietser niet 
het gevoel weg te waaien.

Voordelig inschrijven
Inschrijven voor de fietstocht op 
2 september kan op www.rond-
jestelling.nl. Iedereen die voor 31 
augustus inschrijft, betaalt het 
voordelige inschrijftarief. Hand-
matig inschrijven ’s morgens aan 
de start is duurder. De deelne-
mers krijgen een goed verzorg-
de fietstocht met uitgepijlde rou-
tes, GPX navigatie, een stempel-
kaart met plattegrond, een route-
beschrijving en onderweg diver-
se verzorgingsposten.

Midgetgolfclub Aalsmeer
Dingina Dissel foutloos 
op competie-avond
Aalsmeer - Op de competitie-
avond na het Bloementoernooi 
gaven tien leden van de Midget-
golfclub Aalsmeer acte de pré-
sence. Wat op het Bloementoer-
nooi niet lukte voor Dingina Dis-
sel lukte deze avond wel. Met een 
rondje 27 en 32, foutloos, was zij 
de beste deze avond. Henk Slink 
en DirkJan Jongkind wisten er 
ook nog één ronde onder de 30 
uit te persen. Arie Weldam, speelt 

nog niet zo lang, had twee mooie 
rondes van 37. Herman Kas en 
Ton Silvius waren nog wel tevre-
den over hun scores van 66 en 71, 
maar de anderen van het deelne-
mersveld gingen er qua gemid-
delde op achteruit. De stand na 
10 avonden: 1. Henk Slink 30, 70 
holes gemiddeld, 2. Dingina Dis-
sel 30, 83 holes gemiddeld, 3. 
DirkJan Jongkind 31, 40 holes ge-
middeld.

Dingina Dissel was de beste speelster van de avond.
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Grote spinningactie voor 
ernstig zieke kinderen
Aalsmeer - Samen fietsen voor 
blijvende herinneringen aan kin-
deren die gaan overlijden aan 
een ziekte. Dat is het doel van 
de marathon Spinning for Me-
mories die op zaterdag 23 maart 
volgend jaar wordt gehouden in 
Sportcentrum De Waterlelie aan 
de Dreef. Van 10.00 tot 16.00 uur 
fietsen teams bestaande uit maxi-
maal drie deelnemers onder lei-
ding van ervaren spinning-in-
structeurs geld bij elkaar voor 
Stichting Living Memories. Dit 
goede doel maakt audio- en vi-
deoportretten van kinderen met 
een beperkte levensverwachting. 
Als waardevolle herinnering voor 
hun nabestaanden.

De spinningmarathon is een on-
derdeel van de actiedag Let’s 
Make Memories, waarbij de loka-
le omroepen van Aalsmeer, Haar-
lemmermeer, Uithoorn, Amstel-
veen, Ouderkerk a/d Amstel en 
ziekenhuis Amstelveen de han-
den ineen slaan voor Stichting Li-
ving Memories. Tijdens de eerste 
editie van Let’s Make Memories 
afgelopen jaar werd 12.000 euro 
opgehaald. 
Inschrijven voor de spinningma-
rathon is reeds mogelijk en kan 
via de website letsmakememo-
ries.nu. Meer informatie over het 
werk van Stichting Living Memo-
ries is te vinden op www.stich-
tinglivingmemories.nl.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet winnaar 
vlucht vanuit Duffel
Aalsmeer - Vanwege het te ver-
wachten slechte weer voor za-
terdag werd besloten om zater-
dag de duiven in te korven en 
de vlucht op zondag te vervlie-
gen. Zondagmorgen was het 
weer prima, en nadat de tempe-
raturen naar aanvaardbare hoog-
te was opgelopen konden de dui-
ven om half negen in de ochtend 
in het Belgische Duffel met een 
ZW wind in vrijheid worden ge-
steld. Om 09.44.46 uur wist Cees 
van Vliet in Kudelstaart zijn 16-
138 te klokken en dat beteken-
de zijn derde overwinning op rij 
in de in de vereniging. In de Af-
deling met 13.060 duiven in con-
cours werd Cees derde en in het 
Rayon met 2.739 duiven in con-
cours eerste. Gerard en Lies v.d. 

Bergen werden tweede in de ver-
eniging en derde in het rayon. De 
derde plaats is voor de Comb. van 
Ackooy uit Hoofddorp. De uitslag 
van de vlucht Duffel met 658 dui-
ven en 14 deelnemers:

1. C. van Vliet Kudelstaart
2. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. J.H. van Duren Amstelveen
5. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer
6. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
7. A.J. van Belzen Kudelstaart
8. L. v.d. Sluis Uithoorn
9. W. Wij�e De Kwakel
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. E. Wiersma Amstelveen
12  D. Baars Kudelstaart
13. Th. v.d. Wie Aalsmeer
14. A. v.d. Wie Aalsmeer

Joke zomerkampioen bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Op 22 augustus or-
ganiseerde Bridgeclub Onder 
Ons voor de zestiende en laatste 
keer een zomercompetitiedrive. 
In totaal 34 paren waren aanwe-
zig op deze avond en gingen de 
strijd aan om de mooie planten. 
Het werd een feestelijke afslui-
ting van het zomerbridgen in een 
heel gezellige sfeer. Er werd ge-
speeld in twee lijnen en dat lever-
de volgende resultaat op: In de 
A-lijn werden Ton Leuven en Ben 
van Herk eerste met 60.71%, op 
twee eindigden Gerda en Ed Kili-
an met 58.63% en de derde plaats 
was voor Joris van der Zwaard 
en Martin van der Laarse met 
58.04%. In de B-lijn opnieuw een 
zeer hoge score, namelijk 72.14% 
en die werd behaald door Arie en 
Jaap Eikelenboom. Tweede wer-
den, op ruime afstand, Trees de 
Jong en Henny van der Laarse 
met 60.68% en als derde kwamen 
Willy en Piet van Leeuwen uit de 
bus, zij scoorden 57.29%.
De zomercompetitie kende nog 
een wedstrijdelement Wie de 
acht beste resultaten behaalde 
mocht zich zomerkampioen noe-
men. Joke Hendrikse ging, mede 
door de megascore op 15 augus-
tus van 74.74% met de eer strij-
ken. Haar gemiddelde over acht 
avonden was 60.43%. Zij ging dus 
met mooie rozen en een flesje 
wijn naar huis. De tweede plaats 

was voor Christa Leuven die haar 
maatje Rita 0,1% voor bleef met 
59.60% en derde dus Rita Ritzen 
met 59.50%. Ook voor deze da-
mes waren er bloemen, chocola-
de en wijn. Zoals u ziet voerden 
de dames dit keer de boventoon.
Het beste herenpaar was Jaap 
en Henk Noordhoek op de vier-
de plek met 59.01%. Alle deelne-
mers – waarvan velen van buiten-
af – waren zeer tevreden over de 
organisatie ven dit bridge-evene-
ment en gingen met een mooie 
cyclamen naar huis. Ook Bridge-
club Onder Ons is heel tevreden 
over het verloop van de zomer-
drives en hoopt dan ook dat ve-
len volgend jaar opnieuw de weg 
naar buurthuis Hornmeer weten 
te vinden. Een speciaal woord 
van dank is voor degene die el-
ke week voor de mooie planten 
heeft gezorgd!

Start competitie
Gisteren, woensdag 29 augustus, 
is de jaarvergadering gehouden 
en op woensdag 5 september 
start de competitie. Wilt u komen 
bridgen? Loop eens binnen op 
woensdagavond in het buurthuis 
aan de Dreef 1 voor informatie.
Wat betreft de kroegentocht van 
22 september: Aanmelden is nog 
mogelijk, maar vol is vol. Nog 
maar enkele paren kunnen zich 
opgeven!

Biljartvereniging Aalsmeer 
klaar voor nieuw seizoen
Aalsmeer - Een nieuwe biljartsei-
zoen 2018/2019 voor de zeven 
teams Biljartvereniging Aalsmeer 
gaan weer van start in de loca-
tie aan de Oosteinderweg 287f. 
Het team van Hans Spaargaren 
gaan als eerste een wedstrijd spe-
len. Maandagavond 3 september 
wordt gestart met een thuiswed-
strijd tegen BV Jacobswoude uit 
Woubrugge. Ook het team van 
Teamleider Henk v/d Sluis speelt 
een thuiswedstrijd en neemt het 
op tegen RBV uit het aangren-
zende Leimuiden. Het C1 team 
van Wim Besselse speelt een uit-
wedstrijd tegen BV De Sport. Het 
team van Jan Plasmeijer gaat op 
bezoek bij BV Harago.

Dagcompetitie 
De dagcompetitie bestaat dit 
seizoen uit veertig teams in één 

poule. De drie Aalsmeer teams 
van de dagcompetitie spelen op 
vrijdag 31 augustus gezamen-
lijk de eerste uitwedstrijd in Wou-
brugge tegen BV Jacobswoude.
De competitie van de gezellige 
middagen en avonden gaan ook 
weer van start. De maandagmid-
dagcompetitie start op 3 septem-
ber, de dinsdagmiddag competi-
tie op 4 september en de woens-
dagmiddag competitie begint op 
5 september. De competities op 
donderdag- en vrijdagavond zijn 
inmiddels al begonnen. Elke za-
terdag is er de gelegenheid voor 
de leden en hun introducées om 
een partijtje te spelen en bestaat 
er de mogelijk om de beginselen 
van de mooie biljartsport te leren 
van een instructeur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
Piet Maarsen 

Open avond bij biljart-
vereniging de Mijnen
Aalsmeer - Biljartvereniging de 
Mijnen is opgericht in 2014. De 
eerste twee seizoenen is er libre 
gespeeld in de C1 klasse, daar-
na een jaar driebanden in de B2 
klasse. In seizoen 2017-2018 is er 
geen competitie gespeeld. Aan-
komend seizoen, dat op 3 sep-
tember begint, wordt er weer in 
competitieverband gespeeld.

De biljarters gaan met frisse 
moed starten in de B2 drieban-
den competitie in district Veen 
& Rijnstreek. Hier wordt gestre-
den tegen teams uit De Kwa-
kel, Langeraar, Weteringbrug, de 
Hoef, Woubrugge, Roelofarends-
veen, Rijpwetering, Koudekerk 
aan de Rijn en Alphen aan de Rijn. 
Het seizoen loopt van septem-
ber 2018 tot april 2019. Tijdens 
het seizoen zal ook door diverse 
teamleden deelgenomen gaan 
worden aan verschillende per-
soonlijke kampioenschappen.

Gezelligheid
BV de Mijnen heeft zijn thuis-
plaats in café de Mijnen, wat is 
gesitueerd in het Boerma Insti-
tuut aan de Legmeerdijk. Hier 
worden de competitie thuiswed-
strijden gespeeld op de maan-
dagavond. Op donderdag is er 
clubavond. Er zijn zeven leden, 
waarvan er vijf spelen in de com-
petitie en de persoonlijke kampi-
oenschappen. De nadruk bij BV 
de Mijnen ligt op gezelligheid en 
ontspanning, waarbij de presta-
ties in het spel natuurlijk niet ver-

geten worden. Maar dit is niet het 
belangrijkste.

Toekomst
Voor de toekomst wil BV de Mij-
nen graag uitbreiden. Er is volop 
ruimte voor extra leden en, wan-
neer er voldoende animo is, zelfs 
voor een extra team in de com-
petitie. Dit hoeft geen drieban-
den te zijn. Binnen de biljartsport, 
wordt er veel ingezet op aanwas 
door de jeugd. Ook BV de Mijnen 
ziet een jeugdafdeling zeer zeker 
tot de mogelijkheden en hoopt 
dan ook dat zich jeugd gaat aan-
melden als lid.

Demonstraties
Op maandag 3 september wordt 
vanaf 19.00 uur een open avond 
georganiseerd door de club. Hier 
kan iedereen kennis komen ma-
ken met BV de Mijnen en met de 
biljartsport. Er zullen demonstra-
ties gegeven worden van diver-
se vormen van biljart, zoals drie-
banden, libre, bandstoten en 5Ball. 
5Ball is een nieuwe stijl binnen de 
biljartsport en is een combinatie 
van carambole, darts en pool. Doel 
is door, net als bij darts, zo snel 
mogelijk op 0 uit te komen. Dit 
doe je door zoveel mogelijk pun-
ten te behalen in een stoot. Het 
maximaal te behalen punten per 
stoot is 13. Wil je meer zien van dit 
spel of van de andere biljartvarian-
ten? Kom dan kijken op 3 septem-
ber tijdens de open avond. Loca-
tie: Café de Mijnen (in het Boerma 
instituut) aan de Legmeerdijk 227.

Afsluiting Oosterbad na prachtig 90e jaar
Aalsmeer - De afsluiting van het 
negentigste zwemseizoen voor 
openwaterzwemmen in Het Oos-
terbad is officieel op vrijdag 31 
augustus om 17.00 uur. Op za-
terdagochtend zullen de klein-
tjes afzwemmen voor hun diplo-
ma en daarna sluiten de deuren 
tot de Nieuwjaarsduik. De weer-
goden waren het 90-jarige Oos-
terbad dit jubileumjaar érg goed 
gezind: een zomer als deze was 
lang geleden. Het begon met 
mooi weer en dat is eigenlijk niet 
gestopt.

Goede start in maart 
De hoge opkomst bij de algeme-
ne ledenvergadering op 15 maart 
bleek een goede voorbode. Ui-
teraard werden velen ook naar 
The Beach gelokt door het voor-
uitzicht op de te winnen prijzen: 
veel sponsors hadden diep in de 
buidel of in de voorraad getast.

In mei werden de laatste vrijwilli-
gershanden gelegd aan het nieu-
we terras, de schoonmaak van 
het gehele zwembad, maar ook 
– op de achtergrond – de voor-

Druk tijdens het midzomernachtzwemmen. Foto: www.kicksfotos.nl

bereidingen voor het spektakel-
stuk van dit jaar: de badeenden-
race op 2 juni.

Badeendjes en prijzen
De badeendenrace dienden twee 
doelen: geld inzamelen voor 
weeskinderen en hun scholing in 
Oeganda, en als aanvulling op de 
terraskosten voor Het Oosterbad.
In totaal werden 3000 gele boef-
jes te water gelaten (met weder-
om veel hulp van vrijwilligers) en 
dat leverde niet alleen een be-
drag op voor de doelen maar ook 

heel mooie prijzen voor de ko-
pers. In de weken daarna bleef 
het schitterend weer met uitzon-
dering van 22 juni (Midzomer-
nachtzwemmen) toen het ge-
woon te koud was. ‘Midzomer-
nachtzwemmen versie 2.0‘ de 
week daarna had gelukkig war-
mere temperaturen en die zijn 
daarna amper gezakt. Alle evene-
menten vonden allemaal plaats 
onder een blauwe hemel en in 
warme omstandigheden. Ideaal 
weer. En zoals vrijwel ieder jaar 
zónder blauwalg!

Gerda wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? Ieder-
een is van harte welkom bij kla-
verjasclub de Geluksvogels op 
de woensdagavond in het Dorps-

huis te Kudelstaart. Het klaverjas-
sen begint om 20:00 uur.. Op 22 
augustus is Gerda Raadschelders 
eerste geworden met 5054 pun-
ten. Ben Blom werd tweede met 
4853 punten en Jan Raadschel-
ders derde met 4819 punten. De 
poedelprijs was deze week voor 
Erik van de Beitel met 4256 pun-
ten

Zwemmen
Start seizoen bij Oceanus
Aalsmeer - Op maandag 3 sep-
tember begint het zwemseizoen 
weer bij Oceanus. Wil jij onder 
deskundige begeleiding nog be-
ter leren zwemmen? Kom dan 
twee keer gratis meetrainen. Dit 
seizoen zal er veel aandacht ge-
geven worden aan de diverse 
zwemslagen, hurk en potlood 
sprongen, onderwater zwem-
men en nog veel meer welke be-
kroond kunnen worden met een 
echt Oceanus 1, 2 of 3 diplo-
ma. Maar je mag ook meedoen 
met de clubkampioenschappen 
zwemmen. En als je een echte 
sportfanaat bent, kan je zelfs mee 
gaan hardlopen en fietsen met de 
jeugd groep van de Triathlon, of 
mee gaan trainen met de water-
polo jeugd! Kortom, iedere maan-
dag, dinsdag, donderdag en za-
terdag kan iedereen van 5 tot 18 
jaar met een B diploma bij Ocea-
nus mee komen trainen. Gedu-

rende het seizoen maak je ken-
nis met de andere afdelingen: Tri-
athlon, wedstrijdzwemmen, vin-
zwemmen en waterpolo, maar 
bovenal heb je een hoop lol met 
je vrienden en vriendinnen in het 
water. Twee keer gratis mee ko-
men trainen, mag alleen na aan-
melding via de website: www.
komzwemmenbijoceanus.nl.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 31 
augustus is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Horn-
meer in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Iedere kaartliefhebber 
is welkom. Vanaf 19.30 uur staat 
de koffie klaar en om 20.00 uur 

vangt het kaarten aan. Het kop-
pelklaverjassen op 24 augustus is 
gewonnen door Siem Burgers en 
Co Eikelenboom met 5430 pun-
ten. Op twee zijn Ben Bon en Ben 
Blom geëindigd met 5352 punten 
en plaats drie was voor Rijk van 
Egdom en Wim Spring in t Veld 
met 5021 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan het koppel Ge-
rard Presser en Chris van Wijhe 
met 3752 punten.








