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Kudelstaartseweg 1, AAlsmeer
(Tegenover de watertoren)
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O p e n i n g s t i j d e n

Zaterdag 7 september
11.00 uur tot 23.00 uur

Zondag 8 september
11.00 uur tot 18.00 uur

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Wij maken vrijblijvend

een offerte voor u.

Tel. 0297-331132

www.kunstuitleen-timeless.nl

DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*

Bij nieuw lidmaatschap:september/
oktober
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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

ABO
T 0297 32 82 21
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILETYRECENTER-AALSMEER.NL

Bel 0297 32 82 21 of plan direct een afspraak 
via www.profiletyrecenter-aalsmeer.nl/afspraak
Bel 0297 32 82 21 of plan direct een afspraak 
via www.profiletyrecenter-aalsmeer.nl/afspraak

APK 19,-

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

Geldig tot nader order. Prijs is incl. afmeldkosten en 4-gastest of EOBD-meting. 
Exclusief roetmeting voor diesels met bouwjaar 2005 en ouder à € 15,-.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

de tussenbalans 
“Bereikbaarheid 

Verkeer & Vervoer”

WWW.aalsMeeRse belanGen.nl 

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

SEPTEMBER
MAANDACTIE

BESTEKCASSETTES
VOOR KLEINE PRIJSJES

Bijv. viLLEROY EN BOCH
6-PERSOONS = 30-DELiG

VAN E159,- VOOR E99,-

Ludieke overhandiging aan wethouder van cultuur

Boekwerk vol handtekeningen 
voor behoud Oude Raadhuis
Aalsmeer - Vol was de vergader-
zaal in het gemeentehuis afgelo-
pen maandag 2 september om ne-
gen uur in de ochtend. Alle aanwe-
zigen, aanhangers van KCA en de 
vier politieke fractievoorzitters, wa-
ren aanwezig om bij de overhan-
diging van de petitie voor behoud 
van het Oude Raadhuis als exposi-
tieruimte te zijn. Gerard Zelen van 
de Amazing Amateurs overhandig-
de de handtekeningenlijst op ludie-
ke wijze aan wethouder Gertjan van 
der Hoeven van cultuur. Hij had een 
schilderij gemaakt met hierop een 
grote zwarte spijker (de spijker die 
achterblijft in de leegte) met hier-
aan een gedicht opgehangen aan 
een rode draad (’In deze nuttelo-
ze leegte, wil ik mij liefst ophan-
gen, maar gelukkig beheers ik, de 
kunst van het verlangen‘). “Het ge-
dicht zegt meer dan duizenden cul-
tuurnota’s”, aldus Zelen, die overi-
gens zijn hele speech doordrenkt 
had met grappige en spitse woord-
spelingen. Hij pleitte voor het open 
houden van het Oude Raadhuis als 
kunst en cultuurhuis voor inwoners. 
De gemeente gaat bezuinigen op 
kunst en cultuur en één onderwerp 
uit de nota heeft behoorlijk veel stof 
doen opwaaien. Het Oude Raadhuis 
krijgt vanaf 2015 veel minder sub-
sidie en wordt hierdoor gedwongen 
min of meer als een zelfstandig be-
drijf te gaan functioneren. Onbegrij-
pelijk vindt Zelen en met hem heel 
veel kunstliefhebbers en kunste-
naars. Hij presenteerde een boek-
werk vol handtekeningen en mails 
met steunbetuigingen. 
In 1975 is het Oude Raadhuis ge-
schonken door de gemeente aan 
de burgers met de woorden: Mo-
ge op deze plaats kunst en cultuur 

behouden blijven. “Anno 2015, het 
veertigste jubileumjaar, neemt de-
zelfde politiek de burgers hun Oude 
Raadhuis weer af. Ik zeg, gegeven 
is gegeven”, aldus Zelen. “Het Ou-
de Raadhuis is één van Aalsmeers 
oudste monumenten en is opgeno-
men in de historische wandelrou-
te. Een hele goede promotie voor 
Aalsmeer.” Maar, als belangrijkste 
argument noemde de amateur kun-
stenaar de kunsteducatie hier voor 
kinderen en de Kinderzolder. Anne-
fi e van Itterzon laat al vele jaren kin-
deren kennis maken met kunst en 
de reacties van de leerlingen van 
scholen en hun begeleiders en leer-
krachten zijn altijd hartverwarmend. 
En wereldwijd staat de Kinderkunst-
zolder op de 22-ste plaats van beste 
kindermuseums! 

“Kinderlijk eenvoudig”
“Daarom ons dringende verzoek: 
Neem uw politieke en bestuurlij-
ke verantwoording en kijk nog eens 
goed naar de mogelijkheden voor 
een permanente oplossing voor het 
open houden van het Oude Raad-
huis voor de kunst en educatie! U 
hoeft echt geen grote kunstgrepen 
uit te halen om het Oude Raadhuis 
te redden voor sluiting. Anders hel-
pen de ‘kinderen’ u er wel bij. Het is 
namelijk kinderlijk eenvoudig!”, ver-
woordde Zelen. Het schilderij met 
de spijker mocht wethouder van der 
Hoeven houden. “Wij hopen dat dit 
kunstwerk u blijft confronteren met 
onze wens om het Oude Raadhuis 
te behouden voor kunst en cultuur.” 
Gerard Zelen beloofde de wethou-
der een lijst om het schilderij, maar 
die moet hij eerst verdienen. “Als het 
lukt om de expositieruimte open te 
houden, komt ik het schilderij per-

soonlijk voorzien van een lijst.” Wet-
houder Gertjan van der Hoeven kon 
de actie wel waarderen, maar zei 
vooralsnog te blijven bij de voorge-
nomen b&w veranderingen en be-
zuinigingen, zoals opgenomen in 
de nota kunst en cultuur. “Er moet 
structureel 5 miljoen euro bezui-
nigd worden op kunst en cultuur en 
met dat geld moeten we het doen. 
Op één staat bij het college cul-
tuureducatie op scholen. Alle vor-
men van kunst, dus muziek, dans en 
ook kunstkijklessen. De lespakket-
ten voor scholen bevatten voor een 
deel activiteiten op school, maar ook 
elders in en buiten Aalsmeer. En er 
is animo voor, meer dan de helft van 
de scholen heeft zich hiervoor inge-
schreven.” 

Oude Raadhuis 2.0
De wethouder zei verder dat geko-
zen is om KCA jaarlijks een beschei-
den subsidie te blijven geven en een 
deel van het budget te reserveren 
voor andere culturele instellingen 
en initiatieven. “Er wordt dit jaar en 
in 2014 60.000 euro uitgegeven om 
het Oude Raadhuis 2.0 in 2015 vorm 
te geven. Wij en KCA zijn er hard 
mee bezig en het college heeft er al-
le vertrouwen in dat het Oude Raad-
huis op een andere fi nanciële leest 
kan blijven behouden. Aan verdwij-
nen denken wij niet.” En zo denken 
de fracties er ook over. AB en het 
CDA gaven aan vooral voorstan-
der te zijn van een zelfstandig Ou-
de Raadhuis zonder nog fi nanciële 
hulp van de gemeente. PACT en de 
VVD lijken nog wel over hun hart te 
willen strijken als blijkt dat het ‘an-
dere reilen en zeilen’ nog een extra 
fi nanciële injectie nodig heeft. 
Door Jacqueline Kristelijn

Wethouder Gertjan van der Hoeve krijgt schilderij ‘De Spijker’ aangeboden van Gerard Zelen.

Aalsmeer viert in september feest!
Zaterdag braderie, verlichte 
botenshow en vuurwerk 
Aalsmeer - In september viert 
Aalsmeer feest. Het leven staat dan 
– vooral in de weekends – in het te-
ken van evenementen als de brade-
rie, de Feestweek, het grote vuur-
werk op het water, de oergezelli-
ge pramenrace, het bloemencor-
so en de Kunstroute. In september 
laat Aalsmeer zich van haar meest 
vrolijke kant zien. Aanstaande za-
terdag 7 september zijn de stra-
ten van het centrum tussen 10.00 

en 17.00 uur weer gevuld met aller-
hande koopwaar. Van speelgoed tot 
huishoudelijke artikelen en van kle-
ding tot cosmetica. Tijdens de gro-
te jaarlijkse braderie is er voor ieder 
is wel wat om te bekijken en aan te 
schaffen. Doorgaans zijn ongeveer 
150 standhouders en lokale winke-
liers van de partij en voor de jeug-
dige bezoekers zijn diverse doe-
activiteiten. Op 7 september is het 
ook tijd voor een echte Aalsmeer-

se traditie waar iedereen met een 
boot (en lichtjes) spontaan aan kan 
deelnemen. Voor de verlichte bo-
tenshow verzamelen tientallen bo-
ten zich omstreeks 20.00 uur bij het 
startpunt Topsvoortbos op de Klei-
ne Poel. Van daaruit wordt achter el-
kaar aan gevaren in een route langs 
de Ringvaart en over de Westein-
derplassen. De verlichte botenshow 
wordt om 23.00 uur afgesloten met 
een spetterend vuurwerk ter hoog-
te van de watertoren en het Surf-
eiland. Het vuurwerk wordt ontsto-
ken vanaf pontons en is zowel vanaf 
het water als vanaf de oever goed te 
zien. Eerder komen is een aanrader, 
vanaf 21.00 uur zijn er allerlei attrac-
ties rond de watertoren aan de Ku-
delstaartseweg. 

Kunst kijken en gedichtentuin
Zaterdag 7 en zondag 8 septem-
ber vindt verder de derde editie van 
de Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen plaats. De deelnemende 
kunstenaars brengen hedendaag-
se beeldende kunst voor een breed 
publiek. Schilderijen, bronzen en 
keramische beelden, maar ook glas-
kunst, foto’s en sieraden zijn te be-
wonderen. De beurs is zowel zater-
dag als zondag open van 11.00 tot 
18.00 uur. Het kerkhof als gedich-
tentuin, heel bijzonder! Het Boom-
kwekerskerkhof is dan ook een spe-

ciale plek. Het oude kerkhof aan de 
Stommeerweg is normaal niet toe-
gankelijk, maar in september komt 
hier verandering in als de begraaf-
plaats wordt omgedoopt tot gedich-
tentuin. Drie weekenden achtereen 
zijn bezoekers welkom. Zaterdag 7 
september is de feestelijke opening 
door dorpsdichter Marcel Harting 
om 12.00 uur. De tuin is zaterdag en 
ook zondag 8 september open tot 
17.00 uur.

Feestweek, pramenrace, corso
Van 8 tot en met 14 september vindt 
de Aalsmeerse Feestweek plaats in 
de feesttent op het Praamplein. Ook 
dit jaar belooft het weer een groot 
feest te worden met een gevarieerd 
programma voor jong en oud. De 
Feestweek verbindt min of meer de 
feestmaand, want op zaterdag 14 
september staat alweer de 28e edi-
tie van de Aalsmeerse pramenrace 
op het programma. En in het week-
end van zaterdag 14 en zondag 15 
september wordt op bedrijventer-
rein Hornmeer voor de twaalfde 
keer het motorsportevenement Hi-
BRA gehouden. En een weekend 
later kunnen de bloemetjes letter-
lijk buiten gezet worden, want het 
bloemencorso is terug! Op 21 en 
22 september trekt het corso weer 
door Aalsmeer. Het thema voor de 
komende editie is ‘Vrije tijd’. Hetzelf-
de weekend vindt ook de Aalsmeer-
se Kunstroute plaats. Op een twin-
tigtal locaties verlenen meer dan 
honderd kunstenaars, dichters en 
musici hun medewerking aan deze 
kunstmanifestatie. 

Betrapt met 
hennepstekjes
Aalsmeer - Op dinsdag 27 au-
gustus rond drie uur in de mid-
dag is bij een politiecontrole in 
een bestelbus een groot aan-
tal dozen met hennepstekjes 
aangetroffen. De controle vond 
plaats op de Aalsmeerderweg. 
De bestuurder van de bus, een 
26 jarige man uit Leimuiden, is 
aangehouden vanwege de Opi-
umwet. De hennepplanten zijn 
in beslag genomen en zullen 
vernietigd worden.

Naar ziekenhuis 
na beroerte
Aalsmeer - Op vrijdag 30 au-
gustus om twee uur in de mid-
dag zijn alarmdiensten naar een 
kantoorgebouw aan de Zwarte-
weg geroepen vanwege een on-
wel geworden medewerker. De 
53 jarige man bleek een beroer-
te gehad te hebben. Hij is met 
spoed naar het VU-ziekenhuis 
vervoerd.

Nekklachten na 
aanrijding
Aalsmeer - Op maandag 2 sep-
tember om half vijf in de middag 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Aalsmeerderweg. 
Een bestelbus met aan het stuur 
een 54 jarige man uit Zaandam 
was aan het uitparkeren. Zo-
wel hij als de bijrijder hadden 
goed gekeken of er niemand 
aan kwam. Plots hoorden zij een 
klap. De bus was op de Ford van 
een 53 jarige bestuurster uit Ku-
delstaart gebotst. Beide voertui-
gen liepen lichte schade op. De 
Kudelstaartse is met nekklach-
ten naar het ziekenhuis vervoerd.
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KERKDIENSTEN
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Pieter Zwart. Aparte bijeen-
komsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. W.J. van der Linde 
uit Barneveld en 18.30u. met drs. P.J. 
Weij uit Vlaardingen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof woord-com-
munieviering met N. Kuipers. Zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk eucharis-
tieviering met L. Seeboldt.
 
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zondag geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. Jac. van Veen.
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag dienst om 10u. met ds. J. van 
Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. gezinsviering met A. Blonk.

Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg 
98. Van september tot en met mei.

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 17 sep-
tember in gebouw Seringenhorst, 
Parklaan. Thema: De profetie van 
Ezechiël door P.A. Slagter uit Wijk 
bij Duurstede.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. gezamenlijke tentdienst 
op het Praamplein. Tevens crèche 
en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Sven Leeu-
westein.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en om 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te voor Paz y justitia. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met Bas van 
de Bent. Tevens heilige boontjes en 
kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag tentdienst om 10u. op 
Praamplein met ds. E.J. Wester-
man. En 10u. dienst in zorgcentrum 
Aelsmeer met ds. L.M. Verseput uit 
Oegstgeest. Om 18.30u. 10R-dienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met dhr. 
E.J. Bergman uit Katwijk. Organist 
J. Terlouw.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
8 september

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

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

Gastgezinnen gezocht voor 
Felippe en Luzia uit Brazilië
Aalsmeer - Uitwisselingsorganisatie 
AFS Nederland is op zoek naar gast-
gezinnen voor de 16-jarige Felippe en 
de 17-jarige Luzia uit Brazilië. De vro-
lijke, enigszins drukke Felippe woont in 
Rio Grande met zijn moeder, tante en 
broertje. Hij is ervan overtuigd dat zijn 
rol in de familie is om iedereen geluk-
kig te maken en probeert zijn moeder 
bij elk deel van zijn leven te betrekken. 
Zijn omgeving beschrijft hem als soms 
onhandig, maar wel altijd betrouw-
baar. Felippe houdt van koken, muziek 
en spelletjes. Paardrijdster Luzia is een 
dromer en droomt er onder andere van 
om op het Nederlandse ijs te kunnen 
schaatsen. De Braziliaanse heeft onder 
andere al in Frankrijk gewoond en de 
praktische aanpassingen van een uit-
wisselingsjaar zullen dus niks nieuws 
zijn. Lezen is Luzia’s passie en het 
mooie van boeken is volgens haar dat 
ze je meenemen naar een andere we-
reld. Luzia is vrolijk en actief en trouw 
aan haar vrienden. Op school zit ze in 
het basketbalteam en buiten school 
houdt ze van paardrijden, rolschaatsen, 
uitjes met vrienden, dansen en fietsen. 

AFS is een internationale (en intercul-
turele), non-profit uitwisselingsorgani-
satie, die grotendeels op vrijwilligers 
draait en al decennia actief is in bijna 
80 landen, waaronder Nederland. De 
doelstelling is het tot stand brengen 
van onderling begrip tussen volken en 
culturen door vriendschappen over de 
hele wereld te creëren. De uitwisse-
lingsstudenten komen naar Nederland 
om de taal en cultuur te leren kennen. 
Ze gaan naar een middelbare school 
in de buurt van hun ‘tijdelijke woon-
plaats’. Gezinnen doen vrijwillig mee, 
ze krijgen geen vergoeding. Ook voor 
gastgezinnen is het een verrijkende er-
varing. Ze waarderen het vooral dat ze 
internationale contacten opdoen, een 
andere cultuur beter leren kennen en 
soms levenslange hechte relaties over-
houden. AFS-vrijwilligers zijn overi-
gens altijd in de buurt om met raad en 
daad terzijde te staan. Mensen die hun 
huis en hart open te stellen voor Felip-
pe of Luzia, kunnen vrijblijvend contact 
opnemen met het kantoor van AFS in 
Nederland via info@afs.nl. Voor meer 
informatie: www.afs.nl.

”Niets zo mooi als een 
onverwacht een bloemetje”
Aalsmeer - Zaterdag 24 augus-
tus heeft JCI Amstelland in Zorg-
centrum Aelsmeer ruim 100 bos-
jes bloemen uitgereikt aan de be-
woners. Dit initiatief is de afsluiting 
van het landelijk congres dat De 
netwerkvereniging in mei heef ge-
organiseerd. Aan alle bezoekers uit 
heel Nederland werd gevraagd om 
een extra bijdrage te doen voor ‘een 
bloemetje voor een ander’. Aan deze 
oproep werd groots gehoor gegeven 
en zo kon JCI Amstelland afgelopen 
zaterdag de dag van de bewoners in 
het bejaardenthuis in Aalsmeer op-
vrolijken met fleurige roosjes. Later 
dit jaar zullen ook andere tehuizen 
in de omgeving worden bezocht. JCI 
Nederland is een wereldwijde net-
werkvereniging en heeft driemaal 
per jaar een een landelijke verga-
dering. Deze werd in mei georga-
niseerd door JCI Amstelland. Bij in-
schrijving en op de dag zelf konden 
de deelnemers een bijdrage doen 
voor de actie: ‘een bloemetje voor 
een ander’. De grote pot met geld 

groeide en maakt het mogelijk voor 
JCI Amstelland om wel 500 bloemen 
verdeeld over meerdere tehuizen uit 
te delen. Afgelopen zaterdag ging 
een aantal leden van JCI Amstel-
land, geholpen door hun kinderen, 
naar Zorgcentrum Aelsmeer. Tijdens 
de koffie met gebak werden de be-
woners verrast door dit presentje. 
De kinderen deelden vol plezier de 
roosjes uit, die vaak met een grote 
glimlach werden ontvangen. “Wat 
een verrassing dat jonge mensen 
uit de omgeving aan ons denken, en 
wat een leuk gebaar”, aldus één van 
de bewoners. JCI Nederland is een 
netwerkvereniging voor persoonlij-
ke ontwikkeling voor ondernemen-
de mensen tot 40 jaar en levert een 
bijdrage aan de maatschappij en de 
persoonlijke ontwikkeling van haar 
leden. In Nederland heeft de vereni-
ging bijna 2.500 leden die zich in-
zetten voor diverse projecten in hun 
regio. JCI Amstelland is één van de-
ze lokale kamers. Kijk op www.jci-
amstelland.nl,

Online afspraak maken in 
ziekenhuis Amstelland
Amstelveen – Sinds woensdag is 
het mogelijk om bij de Polikliniek 
Chirurgie van Ziekenhuis Amstel-
land online een afspraak te ma-
ken. Het online afspraak maken 
heeft veel voordelen voor de pa-
tiënt. Binnenkort wordt het onli-
ne afspraken maken bij meer poli-
klinieken in Ziekenhuis Amstelland 
geïntroduceerd. Er zijn veel voorde-
len voor patiënten die een afspraak 
online maken. Ze kunnen op elk 
tijdstip dat het schikt een afspraak 
maken; 24 uur per dag, 7 dagen in 
de week. Bovendien kent het inter-
net geen wachttijd, waardoor de pa-
tiënt direct wordt geholpen. Daar-
naast krijgt de patiënt na het maken 
van de afspraak direct relevante pa-
tiënteninformatie aangeboden, zo-
dat hij goed voorbereid naar de af-
spraak kan komen. Op de website 
van Ziekenhuis Amstelland: www.
ziekenhuisamstelland.nl staat op de 

homepage een button ‘Afspraak ma-
ken’. Hier staan de poliklinieken ver-
meld, waarbij het al mogelijk is on-
line een afspraak te maken. Na het 
beantwoorden van een aantal korte 
vragen, kan de patiënt direct een af-
spraak plannen in de agenda van de 
arts voor wie hij of zij een verwijzing 
heeft gekregen. Het is niet voor al-
le soorten afspraken mogelijk online 
te plannen. Om de patiënt zo goed 
mogelijk te kunnen helpen, is voor 
die afspraken een telefoontje naar 
de polikliniek nodig. Patiënten die 
liever telefonisch een afspraak ma-
ken, zijn net als voorheen in de ge-
legenheid de polikliniek te bellen op 
de tijden dat de polikliniek geopend 
is. Dan maakt de polikliniek mede-
werker telefonisch een afspraak.

Waar is Ziggy?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is de bruin cyperse 
kat met witte bef. Ziggy is de naam 
van deze 11 maanden oude kat, die 
wordt vermist vanaf de Van Cleeff-
kade in het centrum. 
Wie het dier heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de Dierenbescherming afdeling 
Noord-Holland Zuid via tel. 0297-
343618.

Kudelstaart - Gevonden, een lederen bank. Bent u uw bank kwijt? U kunt 
hem ophalen op de Wim Kan Dreef. Onverlaten hebben hem daar achtergela-
ten. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de eigenaars klaar waren met hun bank. 
In dat geval is het misschien handig om te melden dat de winkels van de Dor-
cas en De Meerlanden zich inzetten om voor afgedankte spulletjes nieuwe ei-
genaars te zoeken. De opbrengsten van de verkoop gaan naar goede doelen!

Bank achter gelaten op Wim Kan Dreef 

Zonnebloemen lucht in!
Aalsmeer - De mooie, warme zo-
mer doet de zonnebloemen in tuinen 
goed groeien. Goed en hoog, want 
sommigen zijn zelfs ruim vier meter 
hoog de lucht ingeschoten. De zon-
nebloem van Susa is liefst 4,25 me-
ter hoog geworden. Samen met opa 
heeft Susa haar bloemen dagelijks 
vertroeteld en met een geweldig re-
sultaat! Er is vaak wel een baas bo-
ven baas, zo ook wat de lengte van 
zonnebloemen betreft. De heer G. 
Pouw uit de Bisschop Koenraadstraat 
in Kudelstaart bijvoorbeeld wist zijn 
zonnebloemen nog meer wind te 
laten vangen. Zijn hoogste exem-
plaar is zelfs 4,50 meter. Zijn geheim: 
“Handje koemest en onder leggen en 
flink water geven.” Een goede tip voor 
iedereen die volgend jaar ook hoge 
zonnebloemen wil hebben!

Cursussen Engels 
en Frans 50+

Aalsmeer - Al eens gedacht 
om Engels of Frans te gaan le-
ren? Vanaf 12 september star-
ten voor 50+ers cursussen in 
deze talen bij Vita in de Mean-
der aan de Clematisstraat 20. Er 
zijn lessen op verschillende ni-
veaus, zowel voor beginners als 
voor half gevorderden en ge-
vorderden. Er wordt zoveel mo-
gelijk aandacht besteed aan 
het spreken. 

De groepen zijn klein en het 
tempo is rustig. De cursussen 
Frans zijn op woensdagmid-
dag, de cursussen Engels wor-
den gegeven op dinsdag- en 
vrijdagmorgen. De lesen duren 
een uur en de kosten zijn 82 
euro voor tien lessen. De prijs 
is exclusief boeken. De cursus-
sen gaan door bij minimaal drie 
deelnemers. Voor inlichtingen 
en aanmelden: Carolyn van Es-
Smith, tel. 0297-364398.

Vermist:
- P.F. Von Sieboldlaan: Grijs-zwart gestreepte cypers ongecastreerde 

katertje. Ongeveer 2 jaar en heeft grote achterpoten.
- Rijsenhout, Aalsmeerderweg: Schildpad poes met wit kinnetje,bef en 

sokjes voor.
- Van Cleeffkade: Bruin-grijs cypers katje van 10-11 maanden met wit 

befje, heet Ziggy.
- Sweelinckstraat: Wimme, een 20 jaar oude kat die mager is en slecht 

hoort.
- Aalsmeerderweg: Grijze kater met witte buik.

Gevonden:
- Aalsmeer, Voetbalveld: Zwart-wit katje.
- Rietwijkeroordweg: Zwart-witte kat.
- Bilderdammerweg: Zwart-grijs cyperse kat met langharige pluimstaart.
- Ampèrestraat: Zwart-witte kat. Vrij klein.









Programma oPen monumentendagen 2013 

In samenwerking met de werkgroep Architectuur en Monumen-
ten van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer heeft de ge-
meente het volgende programma georganiseerd voor de Open 
Monumentendagen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk en 
iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 
www.aalsmeer.nl.

aalsmeer 
Zaterdag 14 september
11.00-16.00 uur:  Gedichtenroute Boomkwekerskerkhof, 
 Stommeerweg.
11.00-17.00 uur:  Expositie in de Oud- Katholieke Kerk, 
 Oosteinderweg 394.
10.00-16.00 uur:  Openstelling en rondleiding Dorpskerk, 
 Kanaalstraat 12.  
11:00 en 13.30 uur: Rondleiding gemeentehuis Aalsmeer en 
 een rondwandeling door het dorp onder 
 leiding van een gids. Hierbij worden 
 verschillende monumenten ook van 
 binnen bezocht. 
12.30 uur:  Vertrek met historische bus van 
 Aalsmeer naar Amstelveen onder 
 begeleiding van een gids. 
 Onderweg worden er broodjes en een 
 drankje uitgedeeld.
13.00 uur:  Aankomst Amstelveen, bezoek aan 
 tentoonstelling over ontstaans-
 geschiedenis Amstelveen en de 
 Amstelveense raadhuizen.
 Daarna rondwandeling door het dorp 
 Amstelveen olv een gids
14.30 uur:  Busreis terug naar Aalsmeer.

reserveren busreis en rondleidingen
Wilt u zich svp van tevoren aanmelden voor de busreis en|of de 
rondleidingen. U kunt deelnemen aan het hele programma of 
alleen onderdelen. Dit aanmelden kan bij w.paijmans@amstel-
veen.nl of via het tel. 020-5404321. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.

Zondag 15 september
11:00-16.00 uur: Gedichtenroute Boomkwekerskerkhof, 
 Stommeerweg.
13.30 uur:  Rondleiding o.l.v. een gids in het 
 gemeentehuis en door de dorpskern 
 Aalsmeer 

ter inZaglegging ontwerP bestemmingsPlan 
‘nieuw Calslagen’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 Van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 
6 september 2013 t/m 17 oktober 2013 voor een ieder ter 
inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken. 

Het plangebied
Het gebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de He-
renweg te Kudelstaart ter hoogte van huisnummers 60-64. 
De kavels zijn gelegen rondom een voormalige kerkhofje Cal-
slagen (rijksmonument) en grenzen aan de achterzijde aan 
de Westeinderplas. 

doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van maxi-
maal 18 vrijstaande woningen rondom het historische kerk-
hofje Calslagen. Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers’ van toepassing. Het bouwen van de woningen en 
inrichten van openbaar gebied conform het stedenbouwkundig 
plan past niet binnen dit bestemmingplan. Om het project te 
realiseren is een bestemmingsplanherziening nodig. Deze be-
stemmingsplanherziening beoogt het juridisch planologisch 
toetsingskader te zijn voor de aanvragen om omgevingsvergun-
ningen en het beoogd gebruik voor de komende tien jaar. Het 
bestemmingsplan moet voldoende flexibel zijn om de gewenste 
vrijheid voor de ontwikkelaar en gebruikers te bieden zonder 
afbreuk te doen aan de cultuurhistorische context van de ste-
denbouwkundige opzet en woningontwerpen. Daarnaast dienen 
de waarden van het plangebied, hoofdzakelijk waterstaatkun-
dige en archeologische, voldoende gewaarborgd te blijven.  

inzien ontwerp bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 6 september 
t/m 17 oktober 2013 in te zien bij de balie Burgerzaken op 
het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30-20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de Balie 
Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan 
Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstij-
den balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 
8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Vanaf 1 januari 2010 
geldt het digitale bestemmingsplan als het rechtsgeldige be-
stemmingsplan. U kunt het digitale bestemmingsplan ‘Nieuw 
Calslagen’ vanaf 6 september 2013 bekijken op: www.ruim-
telijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.
BPNIEUWCALSLAGEN-ON01. De pdf-versie van het plan kunt u 
vanaf 6 september 2013 inzien via de gemeentelijke website 
www.aalsmeer.nl  (te vinden via de knop “bestemmingsplan-
nen” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder “ga 
direct naar”). 
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een ieder 
in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke reacties worden 
gericht aan Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmings-
plan ‘Nieuw Calslagen’. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het 
algemene tel. 0297-387575.

samenhangende produkten 
In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Cal-
slagen’ wordt tevens het Beeldkwaliteitplan Nieuw Calslagen 
voorbereid. Dit document ligt tegelijkertijd met het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage voor inspraak. Zie voor verdere 
informatie over het inzien van dit document en de betreffende 
procedure de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl.

ter inZage legging beeldkwaliteitsPlan nieuw 
Calslagen

Burgemeester en wethouders bereiden in samenhang met het 
in voorbereiding zijnde bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ 
een Beeldkwaliteitplan Nieuw Calslagen voor. Na vaststelling 
van het beeldkwaliteitplan door de gemeenteraad zal dit plan 

officiële mededelingen
5 september 2013

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

oPeningstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen 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 vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

afsPraken burgemeester en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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

serViCePunt beHeer en uitVoering 
ProVinCie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

de grondslag vormen voor advisering over de uiterlijke ver-
schijningsvorm van de woningen, kunstwerken en inrichting 
van het openbare gebied binnen de ontwikkeling door de wel-
standscommissie in het kader van aanvragen om omgevings-
vergunning. 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij ingevolge 
artikel 2 lid 1 van de Algemene Inspraak- en participatieveror-
dening Aalsmeer 2010 bij de voorbereiding van het Beeldkwa-
liteitsplan inspraak verlenen. Overeenkomstig artikel 4 van de 
Algemene Inspraak- en participatieverordening Aalsmeer 2010 
ligt het concept van het Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen 
gedurende een periode van zes weken met ingang van 6 sep-
tember 2013 t/m 17 oktober 2013 ter inzage met voor inge-
zetenen en belanghebbenden de mogelijkheid een inspraakre-
actie in te dienen. 

inzien van het beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitsplan is in te zien bij de balie Burgerzaken 
op het gemeentehuis van Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1. 
De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag 
van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie 
open van 8.30-20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de 
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). Het 
beeldkwaliteitsplan is ook digitaal bekendgemaakt en beschik-
baar gesteld via www.aalsmeer.nl. (onder meer te vinden via de 
knop “bestemmingsplannen (ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw 
Calslagen’)” in het keuzemenu rechts op het beeldscherm onder 
“ga direct naar”).

indienen inspraakreactie
Gedurende voornoemde inzagetermijn worden ingezetenen en 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om een schrif-
telijke of mondelinge inspraakreactie naar voren te brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan Gemeenteraad van 
Aalsmeer (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding 
van ‘inspraakreactie ‘Beeldkwaliteitplan Nieuw Calslagen’. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen 
kan daarvoor contact opnemen met het algemene tel. 0297-
387575.

samenhangende procedures
Tegelijkertijd met het concept Beeldkwaliteitplan Nieuw Cal-
slagen liggen gedurende 6 weken met ingang van 6 september 
2013 t/m 17 oktober 2013 ter inzage voor zienswijzen het ont-
werpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’. Zie voor informatie 
over het inzien van dit document en de betreffende procedure 
de kennisgeving elders in deze mededeling.

kennisgeVing ontwerPbesluit 
maatwerkVoorsCHriften aCtiViteitenbesluit

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
bij hen een verzoek is ingediend dor De Raad Vastgoed BV 
om in het kader van het Activiteitenbesluit voor de inrichting 
Crown Business Studio’s Aalsmeer, gelegen Van Cleeffkade15 te 
Aalsmeer, bij maatwerkvoorschrift hogere geluidgrenswaarden 
vast te stellen dan de standaardgeluidgrenswaarden uit het 
genoemde besluit. Het college is voornemens om positief op 
dit verzoek te beschikken en bij maatwerkvoorschrift hogere 
geluidgrenswaarden vast te stellen voor een aantal woningen 
gelegen aan de Weteringstraat, Chrysantenstraat, Dorpsstraat 
en Stommeerkade.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 
6 september t/m 18 oktober 2013 ter inzage in het gemeen-
tehuis bij de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De ope-
ningstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stuk-
ken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor 
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 
020-5404154).

Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder t/m 18 okto-
ber 2013 schrif telijk worden ingediend bij het college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, t.a.v. de 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer. Degene die schriftelijke zienswijzen indient 
kan verzoeken zijn/ haar persoonlijke gegevens niet bekend te 
maken.

Een ieder die dit wenst wordt gedurende bovengenoemde ter-
mijn in de gelegen heid gesteld mondelinge zienswijzen in te 
dienen en van gedachten te wisselen over het ontwerpbesluit. 
Tevens kunt u een mondelinge toelichting krijgen op de stuk-
ken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling ROV 
van de gemeente Amstelveen (tel. 020-5404154)

wet algemene bePalingen omgeVingsreCHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:
- Werven 16 (Z-2013/044581), het aanlegen van drainage;
- Zijdstraat 49 (Z-2013/045206), het plaatsen van een recla-

mebord en het wijzigen van de gevel.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere ProCedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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 belangheb-
bende binnen zes weken, na de dag van verzending van het be-
sluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bevoegde bestuursorgaan. Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 Wabo 
besloten is de volgende omgevingsvergunning te verlenen:
- Begoniastraat 69 (Z-2013/038395), het kappen van een 

boom (verzonden 29 augustus 2013);
- Gemaalstraat 1 (Z-2013/037378), het bouwen van een er-

ker (verzonden 3 september 2013);
- Giekstraat 3 (Z-2013/036389), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde (verzonden 28 augustus 2013);
- Machinetocht sectie B nr 8534 (Z-2013/023299), het bou-

wen van een brug (verzonden 28 augustus 2013);
- Machinetocht (Z-2013/022593), het wijzigen van het ge-

bruik van het ketelhuis (verzonden 28 augustus 2013);
- Schweitzerstraat 50 (Z-2013/029441), het vervangen van 

de berging aan de voorzijde (verzonden 29 augustus 2013);

- Uiterweg 214 (Z-2013/036012), het verplaatsen van blok-
hutten (verzonden 28 augustus 2013).

Verleende ligPlaatsVergunning

Een ligplaatsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op afspraak 
inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. 
U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387 575. Op grond 
van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van het 
besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bevoegde bestuursorgaan. 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening besloten is de volgende ligplaatsvergunning te 
verlenen:
- Uiterweg 266 ws2 (Z-2013/042104), het verplaatsen van 

een woonark voor permanente bewoning.

Verdagen (Verlenging) beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere ProCedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Herenweg 53 (Z-2013/040341), ontvangen op 2 juli 2013;
- Kleine Vuurvlinderstraat 1 (Z-2013/036420), ontvangen op 

9 juli 2013.

VergunningsVrije aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning ver-
eist is:
- Moslaan 28 Z-2013/040123), het plaatsen van een dak-

kapel.

geaCCePteerde (slooP)melding(en)

- Begoniastraat 73 (Z-2013/037708), het plaatsen van een 
toilet en keetwagen;

- Copierstraat 11 (Z-2013/043755), het plaatsen van een 
container;

- Einsteinstraat 59(Z-2013/044420) , het verwijderen van 
asbest;

- Haydnstraat 50 (Z-2013/044196), het verwijderen van as-
best;

- Julianalaan 73(Z-2013/043728) , het plaatsen van een 
container;

- Locatellihof 31(Z-2013/043737), het plaatsen van een 
container;

- Weteringstraat 20-50(Z-2013/044118) , het plaatsen van 
een keetwagen, toilet en rolsteiger;

Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

kennisgeVing ontwerP besCHikking, 
wet algemene bePalingen omgeVingsreCHt, 
omgeVingsVergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen 
voor:
- Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het vervangen van 

de woning;
- Oosteinderweg 124 (Z-2013/026513), het bouwen van een 

woning.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van vrijdag 6 september 2013 geduren-
de zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de gemeente 
Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak via tel. 
0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen. Gedurende deze termijn kan een 
belanghebbende schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke 
zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. 
Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, 
kan contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ordeningen 
en vergunningen via telefoonnummer 020-5404911.

welstandsCommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afde-
ling voor uw vragen over bouwen en vergunningen,  tel. 0297-
387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 
weken.

ter inZage:

t/m 20-09 Kudelstaartseweg 225, het bouwen van een wo-
ning.

t/m 26-09 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats

t/m 03-10 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder” 
t/m 04-10 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van een 

buffervoorziening); Oosteinderweg 552 (het bou-
wen van een woning)

t/m 03-10 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere 
waarden in het kader van wet Geluidhinder)

t/m 17-10 Ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’; 
Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen

t/m 18-10 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken) maat-
werkvoorschriften Activiteitenbesluit

t/m 18-10 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het ver-
vangen van de woning; Oosteinderweg 124 (Z-
2013/026513), het bouwen van een woning.
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Muziek/Film
T/m 12 september:
* Diverse films voor alle leeftijden in 
ochtend, middag en avond in Crown 
Cinema, Van Cleeffkade. 
Vrijdag 6 september:
* Dance party met dj in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Jamsessie met Cruise Control in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer v/a 20.30u.
Zaterdag 7 september:
* Thema-party in café de Praam, 
Zijdstraat met dj v/a 22u. 
* Band Alles en Nog Wat in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 8 september:
* Familievoorstelling Nichego op 
Fort Aalsmeer, Aalsmeerderdijk in 
Aalsmeerderbrug, om 13u. en 15u.
* Salsa dansen in The Beach, Oost-
einderweg 247a, 19.30-23.30u.
Woensdag 11 september:
* Buurtslootconcert Dippers bij En-
thoven, Uiterweg v/a 21u. 

Exposities
5 t/m 7 september:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open. Iedere donderdag tot en met 
zaterdag van 12 tot 17u. Werk van 
Christophe Boutin en Cy Twombly.
7 en 8 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerderbrug open. Iedere za-
terdag en zondag van 11 tot 16u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. In Historisch centrum 
expositie 125 jaar Nieuwe Meerbo-
de. 
* Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen in galerie Sous-Terre. Zater-
dag en zondag van 11 tot 18u.
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open. Van Cleeffkade 12a. 
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
Vanaf 5 september:
* Expositie ‘Autumn Joy’ in Oude 
Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open za-
terdag 7 september om 16u. Tot en 
met 20 oktober. Zondag 8 septem-
ber opening om 16u.

Diversen.
Donderdag 5 september:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* OVAK fietstocht. Start parkeer-
plaats Dreef om 13.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u. Open 19.30u.
* Sjoelen in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat v/a 20u. Inschrijven 19.30u.
* Praamklusavond in danscafé de 
Praam, Zijdstraat v/a 20u.
Vrijdag 6 september:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 7 september:
* Braderie in straten centrum met 
ruim 125 kramen en diverse attrac-
ties voor kinderen, 9-17u.
* Verlichte botenshow v/a 20u. en 
vuurwerk om 23u. bij Watertoren. 
Vanaf 21u. cultuurplein met optre-

dens, hapjes en drankjes.
* Verlichte tuinen op de Uiterweg 
v/a ong. 21u. T/m 14 september.
7 en 8 september:
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg open. Zater-
dag en zondag 11 tot 16u.
Zondag 8 september:
* Vogelbeurs in SCW-gebouw, Kon-
netlaantje, Rijsenhout, 9.30-13.30u.
* Proefvaart voor pramenrace. Start 
12.30u. bij Topsvoort.
8 tot en met 14 september:
* Feestweek Aalsmeer met zondag 
tentdienst, maandag SPIE-avond, 
dinsdag nostalgisch filmfestival, 
woensdag kindermiddag en band-
jesavond, donderdag Dag van je Le-
ven en 100% Aalsmeer, vrijdag ou-
derenmiddag en dancefeest, zater-
dagavond feestavond. Zie: www.
feestweek.nl.
Maandag 9 september:
* Kaartavond BV Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bingo bij Viva Aquaria in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 20u.
Dinsdag 10 september:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat 55 v/a 20u.
Woensdag 11 september:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catha-
rina Amalialaan 66. Van 9.30-11.30u. 
Ook peuterinstuif 9.30-10.30u. en li-
teraire avond 19.30 tot 21.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 v/a 20u.
Donderdag 12 september:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Borrel Aalsmeer in foyer Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade v/a 17u.
* Sjoelen in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout v/a 20u.
* Vogelkeuring en lezing Vogelver-
eniging in Wellantcollege, Linnaeu-
slaan 2 v/a 20u.
Vrijdag 13 september:
* Start dartseizoen bij Poel’s Eye in 
Dorpshuis Kudelstaart. Start 20u.
Zaterdag 14 september:
* Pramenrace Aalsmeer. Start 12.30u 
bij Pontweg. Prijsuitreiking v/a 17u. 
in feesttent Praamplein.
14 en 15 september:
* Open monumentendagen met ge-
dichtentuin, rondleidingen en expo-
sities in kerken. Zaterdag en zondag 
11 tot 17u.
* Hibra motorevenement op bedrij-
venterrein Hornmeer, Lakenbleker-
straat. Zaterdag 3 uur van Aalsmeer, 
zondag races en diverse (kinder)at-
tracties.

Vergaderingen
Woensdag 11 september:
* Wethouder G.J. van der Hoeven bij 
wijkoverleg Dorpsraad in Dorpshuis 
Kudelstart v/a 20u.
Donderdag 12 september:
* Eerste beraad en raad na zomer-
stop in raadzaal, gemeentehuis. In-
gang Raadhuisplein v/a 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

LEUKE BRADERIEKOOPJES:

Gitaarsnaren Stagg
(klassiek, western, elektrisch)

       2 setjes voor € 5,-
Stemapparaat
Diverse merken
Normale prijs +/- 21,95

Stevige Lessenaar 
‘Boston’
van 29,95

VOOR

VOOR

€ 24,95

€ 12,50

Kleurige gitaarkabels
(rood, blauw, groen, oranje)

3 meter: € 6,95

6 meter: € 9,50

StemapparaatStemapparaat
FEESTWEEKAANBIEDINGEN:

Van links naar rechts: Carla Pessers, Patricia Evans en Victorine Lomans. Drie 
van de negen vrouwelijke kunstenaressen bij hun kunstwerken over de vrouw 
in het Oude Raadhuis. Zondag om 16.00 uur is de officiële opening.

Zondag opening in Oude Raadhuis
Kunst van negen vrouwen 
centraal in ‘Autumn Joy’
Aalsmeer - Vanaf vandaag, don-
derdag 5 september, is in het Ou-
de Raadhuis in de expositie ‘Au-
tumn Joy’ te bezoeken. De negen 
kunstenaressen Pauline Brants, Pa-
tricia Evans, Hannah In ’t Veld, Ma-
rion van Harreveld, Ceseli Josep-
hus Jitta, Victorine Loomans, An-
ke Lauwerse, Carla Pessers en El-
len Schippers presenteren een ge-
varieerde tentoonstelling rond Au-
tumn Joy, de naam van een uitzon-
derlijk mooie dahlia, die in de vroe-
ge herfst op de Historische Tuin 
bloeit. De Aalsmeerse Aaltje Maarse 
(1910-2001) was een bevlogen dah-
liakenner en gaf de felgele bloem 
in 1960 de poëtische, Engelse ti-
tel Autumn Joy. In de tentoonstel-
ling is een klein eerbetoon aan de-
ze bijzondere kwekersvrouw gewijd. 
Autumn Joy is ook de titel van een 
unieke tentoonstelling waarin kunst 
van negen vrouwen een centrale 
rol speelt. Alle kunstwerken, schil-
derijen, tekeningen, beelden, foto’s 
hebben de vrouw als onderwerp. 
Van liefdevolle minnares, echtgeno-

te en moeder tot aan de vrouw met 
de broek. In de geschiedenis van de 
klassieke oudheid was de rol van 
de vrouw: vruchtbaar zijn, baren en 
voeden. Het klassieke beeld van de 
vrouw roept vooral de gedachte aan 
schoonheid op. Eeuwenoude sym-
bolen en zinnebeelden als maag-
delijkheid, vrijheid en overwinning 
inspireerden de kunstenaressen 
van nu. Er staan weer beelden in 
de Raadhuistuin en de kamers van 
het Oude Raadhuis zijn met nieu-
we werken ingericht. Stichting KCA 
start een nieuw cultureel jaar met 
een vernieuwend en afwisselend 
programma voor jong en oud. Ieder-
een is zondagmiddag 8 september 
om 16.00 uur welkom bij de officiële 
opening door prof. mr. Dorien Pes-
sers. De expositie in de Dorpsstraat 
gaan bekijken kan tot en met 20 ok-
tober iedere donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Meer info op: www.kunstencultuur-
aalsmeer.nl.

Annefie van Itterzon

Naar de bioscoop in Aalsmeer
Veel nieuwe films in Crown 
Cinema dit weekend!
Aalsmeer - Crown Cinema presen-
teert vanaf dit weekend weer heer-
lijke familie filmdagen met bestaan-
de, maar vooral veel nieuwe films. 
De zaterdag en zondag beginnen 
om 11.45 uur met ‘Verschrikkelij-
ke Ikke 2‘, om 12.30 uur dan een 
nieuwe film: ‘Plop wordt kabouter-
koning‘. De film duurt 79 minuten. 
Om 13.30 uur nog een nieuwe film: 
‘Prinses Lillifee en de kleine Een-
hoorn’ (72 minuten), om 14.00 uur 
‘De Smurfen 2‘, om 15.30 uur nieuw: 
‘De Vampierzusjes’ (98 minuten) en 
het dagprogramma eindigt beide 
dagen met om 16.00 uur ‘Spijt!’ 
Zaterdagavond 7 september wordt 
met de film ‘One Direction: This Is 
Us’ een exclusief kijkje gegeven 
achter de schermen van deze po-
pulaire boyband. Aanvang is 18.45 
uur. Om 20.30 uur kan vervolgens 
in het pluche plaatsgenomen wor-
den voor de nieuwe film ‘Intoucha-
bles’ over de aan een rolstoel ge-
kluisterde miljonair Philippe, die uit-
eindelijk vrienden wordt met zijn 
verzorger, de jonge Senegalees 
Driss, die eigenlijk deze baan op-
gelegd had gekregen. Deze kome-
die duurt 112 minuten. En de zater-
dagavond wordt besloten met ‘The 
Lone Ranger’ met een voortreffelij-

ke rol van Johnny Dep als indiaan. 
Zondagavond 8 september heeft 
een andere programmering met om 
18.00 uur ‘Mortal Instruments: Ci-
ty of Bones’, om 20.30 uur de nieu-
we film ‘Amour’ over Anne en Geor-
ges die al op leeftijd zijn. Ze leiden 
een rustig bestaan in Parijs, waar-
in hun passie voor muziek nog altijd 
een hoofdrol speelt. Dan krijgt Anne 
een infarct en breekt er een nieu-
we fase in hun samenzijn aan. En tot 
slot om 20.45 uur, ook nieuw: ‘Pain 
and Gain’. Deze acitefilm is geba-
seerd op een waar gebeurd verhaal 
over een groep personal trainers uit 
Miami in de jaren negentig. Ze be-
denken een bizar crimineel plan om 
snel rijk te worden dat compleet uit 
de hand loopt. 
Niet alleen in het weekend is het 
mogelijk om in ‘eigen dorp’ naar de 
bioscoop te gaan. Crown Cinema 
biedt ook een film aan op dinsdag-
avond, op woensdagmiddag vanaf 
14.15 uur totaal vijf familiefilms en 
iedere donderdag- en vrijdagavond 
twee films. Kijk voor het comple-
te programma op www.crowncine-
ma.nl. Voor het reserveren van kaar-
ten kan gebeld worden naar 0297-
753700 of mail naar info@crownci-
nema.nl. 

Nacht van flügel en Party Night
Introductie ‘Aalsmeers 
Spietje’ in café de Praam
Aalsmeer - Danscafé de Praam in 
de Zijdstraat is afgelopen vrijdag in 
tropische sferen gestart met de Ca-
ribbean Dance Night! Het was een 
prima avond, DJ Henkie heeft weer 
een aardige nachtspits weten te 
verwezenlijken voor de vernieuw-
de schuifpui en op de dansvloer. 
Zaterdag heeft het jaarlijkse buiten 
evenement Goud van Oud plaats-
gevonden. De nieuwe openstaan-
de schuifpui, DJ Martijn en DJ Nis-
ta, de gezellige bartenders en barla-
dies en het fantastische weer heb-
ben zeer zeker een goede bijdrage 
geleverd aan de voortreffelijke sfeer! 
In het hele dorp was het feest, met 
trots wordt terug gekeken op een 
gezellige en geslaagde avond.

Vanavond pramenklusavond
In de maand september organiseert 
de Praam weer diverse feestelijke 
evenementen. Een voorproefje op 
de pramenrace start vanavond, don-
derdag 5 september, met de pra-
menklusavond. Enige jaren geleden 
is deze avond ontstaan doordat ve-
le praamteams enkele donderdag-
avonden vooruitlopend aan de pra-
menrace klussen aan hun praam en 
daarna met elkaar een borreltje ko-
men doen in het café. Het team van 
danscafé de Praam verwacht van-
avond iedereen dan ook weer om 
circa 21.00 uur te zien met hun bok-
kenpoot, penta motor en praam in 
de Zijdstraat om alvast te proosten 
op een spectaculaire feestweek en 
pramenrace 2013! Neem de praam-
voorwerpen vooral mee, er worden 
leuke gifts voor terug gegeven, zo-
als een doosje flügel en bitterballen!
En vanavond introduceert café de 
Praam op ludieke wijze haar eigen 
shooter het ‘Aalsmeers Spietje’. Leuk 
als je deze ook komt proeven.

DJ’s Jordy en Rieg
Vrijdag 6 september zal DJ Jor-

dy vanaf 22.00 uur de avond inlui-
den met de ’Nacht van flügel’. De 
medewerkers van de Praam nodi-
gen iederen uit om er gezamelijk 
een waanzinnige feestelijke avond 
van te maken! DJ Jordy draait deze 
avond voor de eerste maal in hete 
café, maar er is alle vertrouwen dat 
hij de avond naar een hoger level 
weet te tillen met zijn muziek. Zater-
dag 7 september staat de inmiddels 
bekende Praam’s Partynight weer 
op het programma. DJ Rieg is van-
af 22.00 uur aanwezig om de gasten 
te entertainen met zijn platenkoffer! 
Maar de medewerkers hopen eerst 
op een hele gezellige opkomst in de 
middag! Café de Praam gaat deze 
middag eerder open in verband met 
de braderie in het Centrum. De bar-
tenders Johnny Nelis en Peter van 
der Laarse heten de gasten vanaf 
12.00 uur van harte welkom met een 
kopje koffie en een appelgebakje! 
Vanaf 14.00 uur wordt de de middag 
musicaal versterkt door Gast DJ Re-
né Piet. Bij mooi weer zal het terras 
uiteraard geopend zijn!

Feestweek en Step by Step
Het is overigens volgende week 
donderdag 12 september moge-
lijk om, na een hopelijk geslaagde 
avond in de feesttent, nog een af-
terborreltje te komen halen in café 
de Praam! Zaterdag 14 september is 
tijdens de pramenrace vanaf 15.00 
uur het terras aan de achterzijde 
geopend en zal er vanaf de Jupiler 
bus live een DJ draaien. Tot slot nog 
een kleine mededeling wat betreft 
het event Step By Step op 28 sep-
tember! Kaarten worden niet eerder 
gereserveerd dan dat er via stepby-
stepaalsmeer@hotmail.com een af-
spraak is gemaakt om het ingevulde 
inschrijfformulier in te leveren en de 
kaarten op te halen in danscafé de 
Praam. Aanmelden kan nog steeds 
via bovengenoemd emailadres!

Zondag Salsa in the Beach
Aalsmeer - Zondag 8 september 
organiseert The Beach weer haar 
eerste salsafeest na een heerlijke 
zomer. De avond begint om 19.30 en 
om 23.30 uur wordt de laatste dans 
ingezet. The Beach is de grootste 
indoorstrandlocatie van Nederland! 
Deze tropische locatie ademt al bij-
na 20 jaar de relaxte strandsfeer uit. 
Het unieke van deze locatie is dat 
het is gevestigd in het monumenta-
le veilinggebouw Bloemenlust aan 
de Oosteinderweg 247a. Salsa staat 
ook al weer een dikke 10 jaar op het 

menu. Elke tweede zondag van de 
maand met maandelijks wisselen-
de dj’s, verrassende workshops, een 
professionele dansvloer en voor-
al veel dansplezier! Komend feest is 
het de beurt aan DJ Crisley. Hij staat 
bekend om zijn brede muziekkeus, 
van zwoele bachata, snelle me-
renque tot pittige salsa. Crisley zal 
de zaal trakteren op veel muzikaal 
lekkers! Met veel aandacht voor de 
dansers, zodat iedere danser aan 
zijn of haar trekken. Voor meer in-
formatie surf naar www.beach.nl. 

Laatste inschrijfmogelijkheid op braderie

Pramenracekoorts stijgt!
Aalsmeer - Op weg naar een re-
cord aan inschrijvingen of toch net 
niet? De 130 is al overschreden! Het 
is spannend wat er de komende da-
gen gaat gebeuren. De laatste in-
schrijfmogelijkheid voor de 28ste 
editie van de pramenrace is aan-
staande zaterdag 7 september tij-
dens de alom bekende braderie. Het 
bestuur van de pramenrace zal op 
deze druk bezochet markt aanwezig 
zijn om inschrijfformulieren in ont-
vangst te nemen. Ook kunnen in de 
kraam kaarten aangeschaft worden 
voor het praamontbijt. Ook worden 
de laatst overgebleven poloshirts 
voor een schappelijke prijs verkocht. 
En vanwege verschillende verzoe-
ken worden dit jaar Aalsmeerse 
vlaggetjes verkocht. Deze zijn per-
fect voor op de voorkant van de 
praam of ander jacht. Wees er op 
tijd bij, op is op.

Zondag proefvaren 
Natuurlijk dient er getest te wor-
den of de praam of bok waterdicht 
is, of de Penta wel de juiste sme-
ring hebt, etc. Zondag 8 septem-
ber is hiervoor de uitgelezen mid-
dag. Om 12.30 uur wordt er ver-

zameld bij Topsvoort en om onge-
veer 13.00 uur start het proefvaren 
over een deel van de route. Natuur-
lijk wordt even langs het Praamplein 
gevaren en wordt ‘een rondje over 
de Beugel’ gedaan. Na zo’n ander-
half uur meert de stoet aan bij het 
starteiland voor een barbecue. De-
ze zijn aanwezig, de deelnemers 
hoeven er alleen zelf nog wat op te 
leggen. Wat niet wordt getest deze 
zondag is de geluidsinstallatie, laat 
deze thuis!

Sporten maandagavond 
Voor het bepalen van de startvolg-
orde is het handig als alle deelne-
mers op maandagavond 9 septem-
ber om 20.00 uur in de feesttent op 
het Praamplein aanwezig bent. De 
deur gaat om 19.30 uur open. Enke-
le SPIE bestuursleden hebben op-
nieuw een prachtig spel verzonnen, 
iets met eendjes (of eentjes). Kees 
Markman probeert deze avond te 
voorzien van een mopje muziek en 
praat iedereen naar de finish. Na-
tuurlijk is de toegang geheel gratis!
Het bestuur van SPIE wenst alle 
teams alvast een goede voorberei-
ding en een gezellige pramenrace!

Zaterdag swingende start seizoen
‘Van Alles En Nog Wat’ 
live in opgefrist Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 7 september 
trapt de crew van Bacchus weer af 
voor een cultureel verantwoord en 
zeer swingend seizoen 2013-2014. 
Dat er tijdens het zomerreces niet 
stil gezeten is, blijkt wel uit het in-
terieur. Het podium is van een nieu-
we toplaag voorzien en is strak mat 
zwart geverfd, de plakkende vloer 
is kaal gemaakt en opnieuw in de 
kleur en de lak gezet. Ook de bar, 
de trap naar boven, de kelderdeur 
en de stalen palen hebben een verf-
je gehad en zien er weer fris uit. Zo-
als het er nu naar uitziet, zal het hier 
niet bij blijven. Er gaan geruchten 
over een ander uiterlijk aan de voor-
zijde, free wifi en misschien wel an-
der bier, maar dat moet allemaal in 
september verder uitgewerkt wor-
den. Zaterdag bijt de de band ‘Van 
Alles En Nog Wat’ het spits af. De-
ze uit Aalsmeer afkomstige band 
met muzikanten, die hun sporen wel 
verdiend hebben in de Aalsmeerse 
muziek scene, is zo’n anderhalf jaar 
bezig met het maken van muziek. 

Er wordt gespeeld omdat dat leuk 
is, er veel plezier aan beleefd wordt 
en dat gevoel graag met het pu-
bliek gedeeld wordt. Drummer Pie-
ter Eggermont, de gitaristen Wou-
ter van Oorde en Nico Prent, toet-
senist Bas Middelkoop en bassist 
Hans Prent worden deze avond bij-
gestaan door en de zangeressen 
Angèle Bastin, Marije Mutter en In-
grid Zonneveld. Het wordt een bij-
zondere avond, een soort van oud 
naar nieuw in september, want het 
wordt het laatste optreden met In-
grid. Zij gaat de band verlaten maar 
het is het eerste optreden met Ma-
rije, want zij komt de band verster-
ken. Wie ‘Van Alles En Nog Wat’ tij-
dens Plaspop 2013 heeft gezien, 
weet dat de band garant staat voor 
een avond leuke, lekkere swingen-
de muziek. Dus zeker zaterdag naar 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat komen. ‘Van Alles En 
Nog Wat’ gaat zeker spetteren. Zaal 
open: 21.00 uur. Aanvang concert: 
21.30 uur. Toegang: Uw Gift.

 ‘Meespelen 
 in één dag’
Aalsmeer - Nog tot 10 september 
kunnen belangstellenden zich in-
schrijven voor de workshop ‘Mee-
spelen in één dag’. De workshop 
is op 28 september van 10.00 tot 

16.00 uur in de Mikado in de Ca-
tharina Amalialaan. Deelname aan 
de workshop kan alleen na aan-
melding. Instrumenten en mu-
ziek worden beschikbaar ge-
steld. Een blaasinstrument of slag-
werk leren bespelen? Bel dan snel 
naar 0297-344334. Voor meer in-
formatie en inschrijfformulieren:  
www.sursum-corda-aalsmeer.nl.
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Ook verlichte tuinen op Uiterweg!
Woensdag buurtslootconcert 
met Miss Praam verkiezing
Aalsmeer - Aanstaande woensdag 
11 september geven de Illegale Peur-
ders hun traditionele buurtslootcon-
cert op de scheepswerf van Wim En-
thoven aan de Uiterweg. 
Aanvang 21.00 uur. Nieuw, of eigen-
lijk oud, is de Miss Praamverkiezing 
die dit jaar plaats vindt op de Uiter-
weg daar deze verkiezing niet meer 
plaatsvindt tijdens de Aalsmeerse 
Feestweek. De Dippers halen haar 
uit de kast. Ze hoeft niet mooi te zijn, 
het gaat om de binnenkant. Spon-
taan zal er een Miss worden aange-
wezen bij onvoldoende belangstel-

ling! Tevens zijn er muzikale gast-
optredens van het Aalsmeers Saxo-
foonkwartet en van Cor Trommel 
op accordeon die ook in een muzi-
kale DIP is belandt. Kortom genoeg 
te beleven tijden het 20e Buurtsloot-
concert. De koning en koningin ko-
men niet met de havendienst. Wil-
lem heeft aangegeven dat Maxima 
niet beschikbaar is als Miss Praam. 
Komt allen en ga na afloop nog ver-
der de Uiterweg op. Er zijn weer ver-
lichte tuinen, tot en met zaterdag 14 
september, en er zijn leuke tafereel-
tjes te spotten.

Loop mee voor de Voedselbank
Dinsdag weer dorpsloop
Aalsmeer - Dinsdag 10 september 
is de jaarlijkse Dorpsloop Aalsmeer. 
Iedere deelnemer loopt natuurlijk 
voor zichzelf, maar met deelname 
steunen de lopers tevens de Voed-
selbank Aalsmeer. 

Er kan meegedaan worden aan 
een 5 of 10 kilometer loop en voor 
de kinderen is er een kidsrun. On-
line inschrijven kan tot en met vrij-
dag 6 september. Nieuw is dit jaar 
de teamloop, waarvoor de inschrij-

ving verlengd is tot en met zon-
dag 8 september. Op de dag zelf 
kan ook nog worden ingeschre-
ven in de kantine tot een half uur 
voor aanvang, maar niet meer voor 
de teamloop. De kidsrun start om 
19.00 uur en de deelnemers aan de 
5 of 10 kilometer loop worden tege-
lijk ‘weg geschoten’ om 19.30 uur 
vanaf het complex van Atletiekver-
eniging Aalsmeer aan de Sportlaan 
43a. Voor meer informatie en opga-
ve: www.dorpsloop-aalsmeer.nl.

Flora speelt op braderie
Aalsmeer - Zaterdag 7 september 
is de jaarlijkse braderie in het cen-
trum van Aalsmeer en het is inmid-
dels traditie geworden dat muziek-
vereniging Flora van zich laat horen 
op het pleintje bij de Doopsgezin-
de Kerk in de Zijdstraat. Vanaf 11.00 
uur nemen de muzikanten van zo-
wel het fanfareorkest als het jeugd-
orkest plaats en zullen zij een aantal 
bekende, vrolijke stukken ten geho-
re brengen. Wilt u zaterdag komen 

luisteren, de stoelen staan klaar om 
te kunnen genieten van de vrolijke 
orkestklanken. Nieuwe leden, jong 
of oud, zijn overigens van harte wel-
kom. Heeft u interesse om een in-
strument te gaan bespelen? Loopt 
u gerust eens binnen tijdens een 
repetitie op maandagavond vanaf 
20.00 uur in het clubgebouw aan de 
Wim Kandreef te Kudelstaart. Voor 
meer informatie: www.muziekver-
enigingflora.nl. 

Start van een nieuwe traditie?
Crown Theater Uitpodium 
bij Vuur en Licht op Water
Aalsmeer - Peter van Eick, direc-
teur en tevens vrijwilliger van het 
Crown Theater Aalsmeer, gaat op 
de foto met het nieuwe affiche. 
Aangezien er nogal wat wind staat 
komt het misschien niet duidelijk 
over, maar wat hij ermee wil zeggen 
is het volgende: “De kaartverkoop 
van ons theater is officieel van start 
gegaan en ik ben trots om te ver-
melden dat we weer een prachtig 
programma hebben weten samen 
te stellen, samen met alle overige 
vrijwilligers. Ik maak meteen van de 
gelegenheid gebruik om die men-
sen, die zich toch altijd weer belan-
geloos beschikbaar stellen, te be-
danken en uiteraard alle sponsoren. 
Zonder hen zou het gewoonweg 
niet gelukt zijn.” Aanstaande zater-
dag zal het Crown Theater voor het 
eerst samenwerken met de organi-
satie van Vuur en Licht op het Wa-
ter. Het belooft een bijzonder spek-
takel te worden aan de voet van de 
watertoren en misschien wel de 
start van een nieuwe traditie. Peter 
licht een tipje van de sluier op welke 
artiesten op het podium te zien zul-
len zijn: De Kinderband, een stoe-
re frisse act voor kinderen, opent de 
avond. Daarna Eric Koller, Ivo Niehe 
en Opera Familia. En als klap op de 
vuurpijl, hoe toepasselijk net voor-
dat het vuurwerk begint, zal de cast 
van ‘The Big O’ optreden. Dit is een 
wervelende show waarbij een ode 
gebracht wordt aan soullegende 
Otis Redding. De show heet ‘Dock 
of the Bay’, afgeleid van zijn groot-
ste hit. Wel leuk om te vermelden is 
dat het slotstuk van deze avond, de 
openingsact zal zijn in ons theater 
op zaterdag 26 oktober!” 

Voorverkoop officieel van start
Alle bovengenoemde voorproef-
jes van shows zijn te boeken bij 
het Crown Theater. Er zal een stand 
aanwezig zijn tegenover de water-
toren, waar informatie, een flyer en 
uiteraard de brochure van het ge-
hele programma verkregen kan 
worden. U kunt zich daar tevens 
vrijblijvend inschrijven voor een 
spaarkaart, waarmee u voor vijftig 
procent korting op een toegangs-
kaart kan sparen. Peter: “Ook is het 
belangrijk om te weten dat vroeg-

boekingen u een hoop voordeel op 
kunnen leveren. Hierover vertellen 
de medewerkers in onze stands u 
graag meer. Overdag staat er tevens 
een stand op de braderie in de Zijd-
straat. Verder zijn er bij de water-
toren verschillende kraampjes waar 
wat hapjes en drankjes gekocht 
kunnen worden. Wij varen als the-
ater ook mee met de verlichte bo-
tenshow samen met een aantal ge-
nodigden. Het betreft een prachtige 
salonboot waarop bovenop hopelijk 
een verlichte kroon prijkt. We zijn er 
nog druk mee bezig, maar zorgen er 
zeker voor dat we zichtbaar zullen 
zijn.” Het theater biedt uiteraard zo-
veel meer. Dit seizoen zijn bijvoor-
beeld de shows van onder ande-
re Willeke Alberti, Ali B en Wouter 
Hamel ingekocht. Voor theaterlief-
hebbers komen Garland & Minnel-
li, met Janke Dekkers en Jelka van 
Houten in de hoofdrollen, aan bod. 
Voor de kinderen staat Buurman en 
Buurman op de planning en voor 
de dames, jong en oud, zullen ‘The 
London Knights’ optreden. Bezoek 
de website voor het gehele pro-
gramma en actuele prijsinforma-
tie www.crowntheateraalsmeer.nl of 
bel voor boekingen met: 0900-1353. 
Peter van Eick tot slot: “We hopen 
dat dit eerste Uitpodium een groot 
succes gaat worden en zien u dan 
ook graag verschijnen op zaterdag 
7 september. De artiesten beginnen 
precies om 21.30 uur. Dus zorg dat 
u op tijd bent. Anders tot ziens in 
ons prachtige theater.”

Door Miranda Gommans

Rondleidingen en gedichtenroute 
tijdens Open Monumentendagen
Aalsmeer - In samenwerking met 
de werkgroep Architectuur en Mo-
numenten van de stichting Kunst 
en Cultuur Aalsmeer heeft de ge-
meente een programma samen-
gesteld voor de Open Monumen-
tendagen op zaterdag 14 en zon-
dag 15 september. Het thema dit 
jaar is ‘Macht en Pracht’. Alle acti-
viteiten zijn gratis toegankelijk en 
iedereen is van harte welkom. Op 
zaterdag 14 september kan tussen 
11.00 en16.00 uur de Gedichten-
route Boomkwekerskerkhof aan de 
Stommeerweg, hoek Gerberastraat, 
bezocht worden. De Werkgroep Po-
diumkunsten en literatuur van KCA 
heeft een kindergedichtentuin ge-
organiseerd. Leerlingen van groep 
7 van basisschool De Hoeksteen 
hebben gedichten op het thema 
emotie geschreven. De gedichten-
tuin is ook geopend op 7 en 8 sep-
tember en 20 en 21 september. Van 
11.00 tot 17.00 uur kan verder geno-
ten worden van een expositie in de 
Oud- Katholieke Kerk aan de Oost-
einderweg 394. De kerk uit 1861 is 
samen met de pastorie en de be-
graafplaats een gemeentelijk mo-
nument. De expositie met schilde-
rijen van romaanse en gotische ker-
ken is van de hand van Steffen Bui-
kema. Van 10.00 tot 16.00 uur zater-
dag ook openstelling met orgelmu-
ziek en rondleiding in de Dorpskerk 
in de Kanaalstraat 12. Om 11.00 uur 
en om 13:30 uur rondleidingen in 
het gemeentehuis en een rondwan-
deling door het dorp onder leiding 
van een gids. Hierbij worden ver-

schillende monumenten ook van 
binnen bezocht. Om 12.30 uur ver-
trekt een historische bus van Stich-
ting Veteraan Autobussen naar het 
gemeentehuis van Amstelveen on-
der begeleiding van een gids. On-
derweg worden er broodjes en een 
drankje uitgedeeld. De aankomst is 
rond 13.00 uur waarna een tentoon-
stelling over de geschiedenis van 
Amstelveen bezocht wordt. Daarna 
rondwandeling door het dorp Am-
stelveen onder leiding van een gids. 
Om 14.30 uur start de busreis terug 
naar Aalsmeer. Reserveren voor de 
busreis en de rondleidingen is wel 
een vereiste. Deelnemen aan het 
hele programma of alleen onderde-
len, is mogelijk. Aanmelden kan bij 
w.paijmans@amstelveen.nl of via 
het telefoonnummer 020-5404321. 
Aan deelname zijn geen kosten ver-
bonden. Op zondag 15 september 
is de Gedichtenroute in het Boom-
kwekerskerkhof ook nog te be-
zoeken. Het hek staat open tussen 
11.00 en 16.00 uur. En zondag is het 
mogelijk om een rondleiding onder 
leiding van een gids door het ge-
meentehuis te maken, gevolgd door 
een wandeling door de dorpskerk. 

Plezier voor jong en oud
Start Feestweek nummer 19
Aalsmeer - Aanstaande zondag 8 
september gaat Feestweek nummer 
19 van start op het Praamplein met 
een tentdienst vanaf 10.00 uur, een 
unieke samenwerking tussen vier 
kerken met thema ‘The Voice’. Net 
als bij alle andere activiteiten geldt: 
Iedereen is welkom. Op maandag 
9 september zijn alle deelnemers 
en liefhebbers van de pramenrace 
welkom voor de jaarlijkse sport- en 
spelavond. De teams gaan strijden 
om een lage startnotering voor de 
tocht der tochten. Op het program-
ma staat een duckrace. Aanvang 
is 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Dinsdag 10 september staat in het 
teken van het nostalgisch filmfesti-
val met een middagvoorstelling van-
af 14.00 uur en ‘s avonds oude films 
over Aalsmeer vanaf 20.00 uur (uit-
verkocht). Op woensdag 11 sep-
tember worden alle jeugdige inwo-
ners uitgenodigd om naar de kin-
dermiddag in de feesttent te ko-
men. Dirk Scheele trakteert op een 
muzikale voorstelling. Van 14.00 tot 
16.00 uur zijn alle jeugdige bezoe-
kers welkom. De toegang is gratis. 
In de avond gaan de spots in de tent 
aan voor de bands Almost Famous 
en Goet Foud. De zaal is open van-
af 20.30 uur, aanvang 21.00 uur. De 
toegang is in de voorverkoop 8,50 
euro, aan de tent 10 euro. Donder-
dag 12 september krijgen gehandi-
capten de Dag van hun Leven aan-
geboden in de tent. Om 20.30 uur 
gaat de tent vervolgens weer open 
voor de 100% Aalsmeer avond met 

optredens van allemaal Aalsmeer-
ders. Op het podium deze avond 
Jan Leliveld, Sasja Brouwers, Rick 
van der Kroon en Gerard Joling. 
Voor het complete Aalsmeerse is DJ 
Kees Markman uitgenodigd. Vrijdag 
13 september krijgen alle oudere in-
woners gratis een gezellige middag 
aangeboden. De optredens worden 
tussen 14.00 en 16.00 uur verzorgd 
door Ans Kap en Hans Tuin. En in de 
avond is het Party Time met Raffae-
la, Jason Bouman, Gers Pardoel en 
de Venga Boys. Voor de muziek tus-
sen de optredens draagt DJ Martijn 
zorg. De tent gaat open om 20.30 
uur, aanvang is 21.00 uur. De toe-
gang is, net als op donderdag, in de 
voorverkoop 17,50 euro en aan de 
tent (indien nog voorradig) 20 eu-
ro. Zaterdag 14 september is alweer 
de laatste feestdag en deze staat 
overdag in het teken van de pra-
menrace. Om 13.00 uur gaat de tent 
open en tot 17.30 uur is de tent het 
eindpunt voor alle deelnemers aan 
de pramenrace. Voor een swingen-
de afsluiting van editie 19 dragen tot 
slot ‘s avonds Vinzzent, Henk Dissel, 
Wolter Kroes en DJ Joost zorg. De 
tent gaat open om 20.30 uur, aan-
vang programma 21.00 uur. De toe-
gang bedraagt 12,50 euro in de 
voorverkoop en aan de zaal 17 eu-
ro. Voor informatie en het reserve-
ren van kaarten: www.feestweek.nl. 
Het bestuur van de feestweek, Re-
ne, Dorine, Roland, Ruben, Henk, 
Jelle en Dave, wenst iedereen een 
heel gezellige feestweek. 

Feest bij de Watertoren begint al om 21.00 uur

Verlichte boten en vuurwerk 
bij Vuur en Licht op Water
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond barst Vuur en Licht op het Wa-
ter los. Met verlichte boten, vuurwerk 
en anders dan voorheen al vanaf 
21.00 uur feestelijkheden bij de Wa-
tertoren voor het publiek. Zoals vroe-
ger het corso op de eerste zaterdag 
in september plaatsvond, is het in-
middels traditie dat zich in dit week-
end Vuur en Licht op het Water vol-
trekt. In plaats van de vroegere cor-
sonacht maken honderden eigena-
ren nu hun boten gereed voor de 
verlichte botenshow. En de vroege-
re optocht van praalwagens is nu de 
optocht van verlichte boten door de 
Aalsmeerse wateren. Het programma 
begint op 7 september met de op-
tocht van verlichte boten. Om 20.15 
uur vertrekken ze vanaf de Kleine 
Poel bij het Topsvoort bos. Aan kop 
van de stoet gaat het jacht Quo Vadis 
met een goed verlichte Aalsmeerse 
leeuw op het dek. Voorafgegaan door 
een boot van de politie en de brand-
weer gaat het dan richting Ring-
vaart. Bij de Ringvaart aangekomen, 
gaat een boot met Aalsmeers Harmo-
nie en het koor De Brulboeien voor-
op, om het publiek langs de Ring-
vaart van muziek en zang te laten ge-
nieten. Rond 21.00 uur vaart de stoet 
het Zorgcentrum Aelsmeer voorbij. 
Hier beoordeelt een driekoppige ju-
ry de boten en kiest de twee mooi-
ste uit. Deze boten verdienen de Vuur 
en Licht Award en krijgen een fraaie 
prijs. Behalve de voorop varende bo-
ten van politie en brandweer zijn nog 
drie politieboten en twee reddings-
boten onderdeel van de stoet. Het or-
ganisatiecomité verzoekt vooral ou-
ders van kinderen die in kleine boot-
jes varen op de avond van 7 septem-
ber, op het hart te drukken voor goe-
de verlichting te zorgen en geen ge-
vaarlijke capriolen uit te halen. Reeds 
om 21.00 uur start op de Kudelstaart-
seweg bij de Watertoren het vrij toe-
gankelijke Feest bij de Watertoren. 
Het organisatiecomité heeft hier een 
programma voorbereid dat herinne-
ringen oproept aan de sfeer en stem-
ming bij het vroegere bloemencorso. 
Er zijn stalletjes waar een ijsje, koffie 
en een drankje gekocht kunnen wor-
den. Kees Markman draait muziek en 
er is een Uitpodium bij de Waterto-

ren. Crown Theater Aalsmeer pre-
senteert hier artiesten(-groepen) die 
een voorproefje zullen geven van hun 
optreden later in het seizoen in het 
Crown Theater. De Kinderband, een 
stoere act voor kinderen, opent de 
optredens. Daarna volgen Eric Koller, 
Ivo Niehe en Opera Familia. De cast 
van ‘The big O’ sluit af met een wer-
velende show als ode aan soullegen-
de Otis Redding. Er worden veel toe-
schouwers verwacht bij de Waterto-
ren. Een promotieteam van Neder-
land Schoon gaat helpen het feest-
terrein netjes te houden en heeft een 
leuk presentje voor de bezoekers. De 
Kudelstaartseweg zal vanaf 18.30 uur 
tussen de Zwarteweg en de Beetho-
venlaan afgesloten zijn. Er is een om-
leidingroute via de Zwarteweg, Dreef 
en Beethovenlaan. Parkeren in de 
buurt van het feestterrein is moeilijk 
en er wordt dan ook aangeraden zo-
veel mogelijk lopend of op de fiets te 
komen. Wanneer de optredens van 
de artiesten bij de Watertoren afge-
lopen zijn, liggen de verlichte boten 
inmiddels op een veilige afstand van 
de pontons met vuurwerk voor anker 
op de Grote Poel. Om 22.30 uur is het 
tijd voor twee gebeurtenissen met en 
op het water. Het organisatiecomi-
té heeft niet bekend gemaakt waar-
om het gaat, maar wel twee spec-
taculaire verrassingen beloofd. De-
ze zullen plaatsvinden in de ruimte 
op het water tussen de verlichte bo-
ten en het feest bij de Watertoren en 
de beide onderdelen van het evene-
ment met elkaar verbinden. Om 23.00 
uur start het vuurwerk. Dit staat ga-
rant voor een spectaculair en kleur-
rijk schouwspel. Het vuurwerk is van-
af de oever van de Westeinder Plas-
sen goed te zien, omdat het ontsto-
ken wordt vanaf een ponton dat bij-
na 300 meter verder op het water 
ligt. Na afloop van het vuurwerk gaat 
het feest bij de Watertoren nog door 
tot 24.00 uur. Het organisatiecomité 
heeft er alles aan gedaan om er een 
mooi evenement van te maken en 
hoopt dat iedereen meewerkt om in-
cidenten te voorkomen. Aangeraden 
wordt verdere informatie over het 
evenement te volgen via de website 
www.vuurenlichtophetwater.nl, face-
book en twitter (@VuurLichtAalsme). 

Eibert Bonhof vaart voorop met de Quo Vadis en een nieuw verlichte Aalsmeer-
se leeuw.

Uniek: Vier kerken komen 
samen in de feesttent!
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
8 september vindt er een unie-
ke kerkdienst plaats in de feest-
tent van Aalsmeer. Vier Aalsmeer-
se kerken hebben de handen ineen 
geslagen voor de organisatie van 
deze gezamenlijke dienst. Samen 
hebben zij de bijeenkomst voorbe-
reid rondom het thema ‘The Voice’. 
Iedereen is van harte welkom om 
deze dienst zondag mee te beleven 
in de feesttent op het Praamplein! 

De dienst start om 10.00 uur. Na-
tuurlijk zijn ook de kinderen wel-
kom in de tent en voor de aller-
kleinste is er oppasdienst in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat. De 
vier organiserende kerken zijn de 
Aalsmeerse CAMA gemeente, de 
Oosterkerk, de Lijnbaankerk en 
de Dorpskerk. Al maanden wordt 

er hard gewerkt om deze dienst 
vorm te geven rondom het the-
ma The Voice. Met een verrassen-
de opening zal de dienst om 10.00 
uur van start gaan en wordt er ge-
sproken over het al dan niet horen 
van Gods stem in deze wereld en 
ons persoonlijk leven. De dienst zal 
worden geleid door de predikan-
ten Jan Martijn Abrahamse, Pim 
Hogenbirk en Edjan Westerman en 
onder andere muzikaal worden on-
dersteund door een band en groot 
koor. Op zaterdag 7 september zal 
er op de braderie ook nog een gro-
te rode Engelse ‘Babbelbus’ staan 
om iedereen persoonlijk uit te no-
digen. Kijk voor meer informatie 
over de dienst, de organisatie, de 
deelnemende kerken en hoe u de 
feesttent het beste kunt bereiken 
op www.tentdienstaalsmeer.nl

Gedichtentuin vanaf zaterdag 
op het Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Het is alweer voor de 
vijfde keer dat het Boomkwekers-
kerkhof in september ingericht zal 
worden als Gedichtentuin. Stich-
ting KCA heeft dit eerste lustrum 
aangegrepen om een nieuwe doel-
groep te bereiken. 

De kinderen van groep 7 van De 
Hoeksteen hebben via de lesbrief 
van de bibliotheek gedichten ge-
maakt. Op het Boomkwekersker-
kof zijn ze op standaards te lezen. 
Ook kan hier genoten worden van 

de rust van dit Groenmonument. 
De tuin wordt officieel geopend 
door dorpsdichter Marcel Harting 
aanstaande zaterdag 7 september 
om 12.00 uur. De verrassende kin-
derpoëzie is de eerste drie week-
einden 7 en 8, 14 en 15 en 21 en 
22 september te bewonderen van 
12.00 tot 17.00 uur. De bundel van 
de gedichten is te koop voor 5 eu-
ro in de Read Shop en bij Het Boek-
huis. Laat u verbazen hoe het the-
ma ‘emotie’ dichterlijk door de kin-
deren is verwoord.

Zaterdag braderie in Centrum 
Aalsmeer - Op zaterdag 7 sep-
tember stellen 150 kraamhouders 
zich op in de straten van het Cen-
trum. De voormalige corsobraderie 
is de grootste en gezelligste markt 
van het jaar waar bezoekers bij de 
kraampjes met onder andere siera-
den, kleding, boeken en etenswa-
ren kunnen snuffelen. Zoals elk jaar 
staat het centrum tussen 10.00 en 
17.00 uur vol met kramen. In het ge-
bruikelijke ‘rondje’ in de straten van 
het dorp komen bezoekers allerlei 
koopwaar tegen. 

Van speelgoed tot huishoudelij-
ke artikelen en van kleding tot cos-
metica; voor ieder is er wel wat om 
te bekijken en aan te schaffen. Op 
de braderie staan ook verenigin-
gen, goede doelen en andere non-
profit organisaties. Zij presente-
ren zich door middel van demon-
straties, prijsvragen en informatie-
stands. Ook kan op verschillende 
plaatsen in het dorp genoten wor-
den van gezellige muziek en natuur-
lijk zijn er hapjes en drankjes ver-
krijgbaar op de braderie en bij de 
plaatselijke horeca. 

Parkeren en bereikbaarheid
Vanwege de verwachte drukte wordt 
het aangeraden om met de fiets of 
de bus naar het centrum te komen. 
Voor wie toch met de auto komt, 
gratis parkeren met een blauwe par-
keerschijf is mogelijk op het Raad-
huisplein, Drie Kolommenplein en 
op het parkeerterrein achter de Ra-
bobank. Het Praamplein is niet be-
schikbaar voor parkeren vanwege 
de Feestweektent. Uiteraard is Al-
bert Heijn wel bereikbaar en er kan 
hier voor de deur geparkeerd wor-
den als er boodschappen gedaan 
moeten worden. 
Het is ook mogelijk om te parke-
ren in de parkeergarage van Crown 
Business Centre op de Van Cleeffka-
de. Wie met de boot komt, kan gra-
tis aanmeren aan het Praamplein dat 
bereikbaar is vanaf de Ringvaart bij 
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de 
Kolenhaven, achter watersportver-
eniging Nieuwe Meer. Wie onder de 
Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10 
meter) op de Stationsweg past, kan 
vanaf de Kolenhaven zelfs doorva-
ren naar het Stokkeland bij het ge-
meentehuis. 
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Heerlijk avondje ‘Goud 
van Oud’ in ‘t centrum
Aalsmeer - Op de muziekavond 
Goud van Oud trakteerde de drie 
horecagelegenheden Joppe, de 
Praam en De Oude Veiling afgelo-
pen zaterdag 31 augustus. De laat-
ste dag van de maand kon swingend 
afgesloten worden met de DJ’s Kees 
Markman, Nista en Martijn en een 
optreden van de Rietveld Band. Om 
negen uur arriveerde de eerste be-
zoekers, een uur later was het al be-
hoorlijk vol en het werd na het later 
werd steeds drukker bij de drie ca-
fés. Het was een mooie zomeravond, 
die overigens wel snel flink afkoel-

de. De feestgangers deerde het niet. 
Dicht op elkaar en flink dansen was 
een welkome bezigheid om warm te 
blijven. In totaal mochten zo’n 1.500 
bezoekers verwelkomt worden. Al-
len hebben zich volgens de poli-
tie netjes gedragen. Er hebben zich 
geen ongeregeldheden voorgedaan, 
er zijn geen ongelukjes gebeurd en 
er zijn geen vernielingen gepleegd. 
Een leuke avond met echt een ‘gou-
den’ randje. 

Foto’s Jacqueline Kristelijn 
en www.kicksfotos.nl. 

Twee theatervoorstellingen zondag
‘Nichego’ in Fort Aalsmeer
Aalsmeerderbrug - Op zondag 
8 september is Fort Aalsmeer ge-
opend voor jong en oud en presen-
teert theatergroep Wie Walvis in sa-
menwerking met Stadsherstel Am-
sterdam de gloednieuwe theater-
voorstelling ‘Nichego’: Een meis-
je ontmoet een vrolijke muzikale zi-
geunerbende, die alle verhalen op 
de wereld verzamelt. Maar er is er 
eentje die ze niet te pakken kun-
nen krijgen: het verhaal van Niets. 
Voordat aarde en heelal er waren-
was Niets helemaal alleen, maar bij 
het ontstaan van Alles was hij plots 
verdwenen en zo ook zijn verhaal. 
Maar hoe vind je Niets? Iets dat je 
niet kunt zien, niet kunt ruiken en 
niet kunt voelen? Het meisje besluit 
ondanks dat het moeilijk zal worden 
het Niets te gaan zoeken. Op haar 
reis ontmoet ze onvergetelijke figu-
ren, die haar steeds dichter bij het 
Niets brengen. Maar zal het haar 
lukken het verhaal van het Niets 
aan de verzameling toe te voegen? 
Aan het verhaal verlenen koperbla-
zers van onder andere De Jongens 
Driest en De Amsterdam Klezmer 
Band hun medewerking. Er worden 

twee voorstellingen gegeven, om 
13.00 en om 15.00 uur. En kan gratis 
bijgewoond worden in het Fort aan 
de Aalsmeerderdijk in Aalsmeerder-
brug.

Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam is een 
135 kilometer lange verdedigingsli-
nie die tussen 1880 en 1914 is aan-
gelegd. Het leger, de regering en de 
koning(in) zouden zich binnen de-
ze ring kunnen terugtrekken bij een 
aanval op Nederland. De Stelling 
bestaat uit 46 forten en batterijen, 
dijken, sluizen op een afstand van 
15 tot 20 kilometer van Amsterdam.
De Stelling van Amsterdam is in zijn 
geheel als monument beschermd 
door de Provincie Noord-Holland 
en het rijk. Sinds 1996 is door de 
UNESCO het belang van deze his-
torische verdedigingslinie erkent en 
staat de Stelling op de lijst van We-
relderfgoed naast bijvoorbeeld de 
Chinese Muur, Mont Saint-Michel, 
de oude stad van Fez en de pirami-
des van Gizeh. Voor meer informa-
tie over de Stelling van Amsterdam: 
www.stellingvanamsterdam.nl

“Breien voor een boom 
maakt veel inspiratie los”
Aalsmeer - Een korte update over 
de stand van zaken rond het project 
De Gebreide Boomgaard van Karin 
Borgman, Jan Daalman en Femke 
Kempkes. De wethouder van kunst 
en cultuur komt de zaterdag van de 
kunstroute (21 september) om 14.00 
naar De Gebreide Boomgaard om 
daar een kleine min of meer offici-
ele handeling te verrichten. Wat is 
nog een verrassing. Belangstellen-
den zijn natuurlijk van harte welkom 
om daarbij aanwezig te zijn. In ieder 
geval rijden er deze dag twee busjes 
van het Kloosterhof en het Zorgcen-
trum, die de oudste kunstenaars van 
Aalsmeer thuis ophalen, zodat ze de 
kans krijgen om te zien waar aan is 
mee gebreid. De mooiste breiwer-
ken heeft het drietal al voorbij zien 
komen. Breiwerken van recht toe 
recht aan met mooie kleuren tot en 
met balletjes, halve gedichten, de 
Aalsmeerse Vlag, punnikwerk, jas-
jes voor peren een parkiet met een 
breiwerk in de bek en ga zo maar 

door. “Breien voor een boom maakt 
heel wat inspiratie los, dat is wel ge-
bleken”, aldus Karin, Jan en Femke. 
“Het project heeft heel wat wakker 
gemaakt. Zo is er gebreid aan de 
rand van zwembaden, op vakantie, 
thuis met alle buurtjes, oma’s met 
kleinkinderen, buurvrouwen, de be-
zoekers van Heliomare, moeder en 
zoon, vriendinnen en er doen zelfs 
een paar tieners mee.” De jong-
ste deelnemer is 5 jaar en de oud-
ste 95 jaren. Uiteindelijk doen er 90 
mensen mee aan het kunstwerk en 
met elkaar gaan zij in de week van 
14 september 34 bomen aankleden. 
Andere belangstellenden zijn na-
tuurlijk ook van harte welkom om 
zaterdag de 14e met een klein team 
te komen helpen bij het ‘aankleden’ 
van de bomen! De initiatiefnemers 
Femke Kempkes, Karin Borgman en 
Jan Daalman hopen velen te mogen 
begroeten op zowel 14 als op 21 en 
22 september tijdens het weekend 
van de Kunstroute. Jamsessie in The Shack met 

Cruise Control and friends
Oude Meer - Op vrijdag 6 septem-
ber gaat de jamsessie met Cruise 
Control and Friends weer van start 
in The Shack. De muzikanten uit 
Badhoevendorp zijn voornemens 
er een gezellig muzikaal feest van 
te maken. Wil je ook meejammen? 
Kom langs en neem je instrument 
en/of stem mee, inpluggen en laat 
je horen. Maakt niet uit wat voor 
soort muziek je maakt, je bent van 
harte welkom en wordt desgewenst 
muzikaal bijgestaan door de be-
geleidingsband. De jamsessie be-
gint om 20.30 uur. Nog meer da-
tums voor in de agenda: Zondag 
15 september staat Flat Tire op het 
Shack podium, een geweldige roc-
kin’ en swingin’ bluesband. Zondag 
22 september heeft The Shack weer 
de Sunday Shack Shakedown. Spe-
ciale (oude) auto’s en motoren zul-
len op deze dag een prachtig decor 

gaan vormen rond The Shack. Een 
dag voor alle leeftijden en voor ie-
dereen mét of zonder speciale au-
to of motor, een dag dus om te zien 
en gezien te worden. En degene die 
niet in het bezit zijn van zo’n juweel-
tje kunnen hun ogen uitkijken naar 
al dat moois wat vroeger van de fa-
brieksband af kwam rollen. Buiten al 
het moois wat er te zien is, kunnen 
bezoekers onder het genot van een 
lekker drankje én de inmiddels fa-
mous Shack bigburger genieten van 
de Rock ’n Roll en Rockabilly mu-
ziek van El Rio Trio, die de boel op 
stelten komen zetten! The Shack is 
vrijdag 6 september geopend van-
af 19.00 uur, zaterdag 7 september: 
gesloten en zondag 8 september is 
er een besloten feest in The Shack. 
Voor het programma: www.the-
shack.info. Adres is Schipholdijk 
253b.

Bob en Gon. Foto: Patrick Spaander

Nieuw seizoen vanaf november
Exclusief bij Bob toont 
nieuw gezicht: Gon
Aalsmeer - Zondag 3 november 
vindt de première plaats van het 
nieuwe seizoen exclusief bij Bob en 
Gon! Een nieuw seizoen wordt in-
geluid met een nieuw gezicht. Wat 
blijft is de vertrouwde locatie: Het 
Crown Theater aan de Van Cleeff-
kade 15a. Verleden jaar werd een 
wens van Bob van den Heuvel ver-
vuld. Zijn droom om mensen en the-
ater met elkaar te verbinden kreeg 
gestalte toen hij door Peter van 
Eijck, manager van Stichting het 
Crown Theater, werd gevraagd om 
als gastheer op te treden in het The-
ater dat zijn naam zou gaan dragen: 
Exclusief bij Bob. 
Inmiddels zijn zij een seizoen en 
een zestal zeer geslaagde optre-
dens verder. En gedurende die tijd 
werd er niet stil gezeten, er werden 
nieuwe plannen gesmeed en formu-
les bedacht die nog meer het karak-
ter van deze bijzondere zondagmid-
dagen moeten gaan versterken. Met 
de komst van Gon (bekend van Es-
pago) denken zowel Peter als Bob 
een geweldig aanvulling te hebben 
gevonden. Bob en Gon kennen el-
kaar al jaren, werkten al vaker sa-
men en zijn allebei begiftigd met 
een zeer creatieve geest. “Met het 
inzicht van Gon kan zij op haar ma-
nier weer nieuwe impulsen geven, 
waardoor onze gasten nog meer 
het gevoel krijgen van een heerlij-
ke middag uit. Wij zijn bezig om het 
Theater een nieuwe uitstraling te 
geven en nog exclusiever te maken”, 
aldus Bob. Op een zondagmorgen 
tijdens de koffie met taart wordt er 
druk gebrainstormd. Het is duidelijk, 
beide hebben er reuze veel zin. Zo-
als voor Bob een droom uitkwam, 

voelt Gon zich zeer vereerd te wor-
den gevraagd mee te werken aan 
het theater waar zij vorig seizoen 
geen voorstelling heeft overgesla-
gen. “Het is zo een heerlijk theater. 
Mij doet ‘Exclusief bij Bob en Gon’ 
echt denken aan de theaters die je 
in Parijs vindt, het is de sfeer die het 
theater en de middagen zo bijzon-
der maakt. Je ontmoet leuke men-
sen, drinkt een wijntje, maakt ken-
nis met artiesten die je anders niet 
zo snel zal ontmoeten. Iedere voor-
stelling is een verrassing. En weet je 
wat zo leuk is, er zijn al zo veel men-
sen die vragen om het komende 
programma, mensen verlangen echt 
naar het nieuwe seizoen.” Simultaan 
verklaren Bob en Gon: “Wij gaan er 
samen een mooi seizoen van ma-
ken.” Janna van Zon

Dit weekend: Kunstbeurs 
aan Westeinderplassen!
Aalsmeer - Genieten van heden-
daags kunst op een unieke loca-
tie, dat kan tijdens alweer de der-
de kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen aanstaande zaterdag 7 en 
zondag 8 september. De beurs was 
voorgaande jaren een groot suc-
ces. Bezoekers toonden zich ver-
rast door het aanbod. De deelne-
mende galeries en kunstenaars zijn 
met zorg geselecteerd en staan ga-
rant voor een hoge kwaliteit. Alle 
disciplines zijn vertegenwoordigd. 
Schilderijen, bronzen en keramische 
beelden, maar ook glaskunst, foto’s 
en sieraden zijn in de mooi uitge-
lichte stands te bewonderen. In te-
genstelling tot bij vele andere beur-
zen zijn de meeste kunstenaars zelf 
aanwezig. Men koopt direct van de 
makers, die daarbij toelichting kun-
nen geven op hun werk, technieken 
en inspiratiebronnen. Een aanrader 
voor iedereen die van schoonheid 
en van betaalbare, met vakman-
schap gemaakte, kunst houdt. Maak 
kennis met een breed aanbod van 
hedendaagse kunst op de schitte-
rende locatie aan het water van ga-
lerie Sous-Terre Aalsmeer.
Onder de bezoekers wordt een 
kunstcheque van 1000 euro verloot. 
Deze cheque kan besteed worden 
bij galerie Sous-Terre, de mede or-
ganisator van de beurs. 

Win een portret
Janneke Viegers is een virtuoos 
schilder. Met snelle, directe toetsen 
maakt zij in ongeveer twintig minu-
ten een expressief, goed gelijkend 
portret. Wilt u uzelf, een kind of een 
geliefde in olieverf laten vereeuwi-
gen, dan kunt u zich opgeven via 
de nummers 0297-364400 en 0412-

482159 of via kunstbeurs@aande-
westeinderplassen.nl . Ook bij bin-
nenkomst op de beurs kunt u zich 
nog aanmelden. De kosten zijn 100 
euro per schilderijtje. U kunt het di-
rect mee naar huis nemen. Tijdens 
de beursdagen wordt aan een aan-
tal bezoekers aangeboden zich gra-
tis door Janneke Viegers te laten 
portretteren.

Vuurwerk vanaf beeldentuin 
Zaterdagavond 7 september vindt 
het spectaculaire evenement ‘Vuur 
en licht op het water’ plaats bij de 
watertoren met optredens van di-
verse artiesten vanaf 21.00 uur. Om 
23.00 uur is er aansluitend een grote 
vuurwerkshow vanaf een ponton op 
het water. De locatie van de kunst-
beurs bevindt zich pal achter de wa-
tertoren. Vanuit de beeldentuin en 
dakterras is het uitzicht op het vuur-
werk magnifiek. Voor deze gelegen-
heid is er een ‘vuurwerkborrel’ ge-
organiseerd en vinden er (gratis) 
rondleidingen plaats over de beurs. 
De kunstbeurs in Galerie Sous-Ter-
re aan de Kudelstaartseweg 1 is za-
terdag 7 september open van 11.00 
tot 23.00 uur en zondag 8 septem-
ber zijn bezoekers welkom tussen 
11.00 en18.00 uur. Meer informatie 
op www.kunstbeursaandewestein-
derplassen.nl .

Pendelbusjes
De parkeerplaats op de beursloca-
tie is uitsluitend bestemd voor min-
der validen en bezoekers die op de 
fiets komen. Er zijn in de omgeving 
diverse openbare parkeerterreinen, 
onder meer bij zwembad De Water-
lelie aan Dreef 7. Vanuit hier gratis 
pendelbusjes naar de beurs.

Afzegging Nielson wegens keelontsteking

Gers Pardoel van ‘Ik neem je 
mee’ vrijdag in de feesttent
Aalsmeer - Nielson, die vrijdag 13 
september in de feesttent zou ko-
men zingen, heeft zijn optreden af 
moeten zeggen. De zanger heeft 
namelijk keelontsteking. “Ik moet 
helaas meedelen dat ik een keelont-
steking heb waarvoor ik een zware 
kuur heb gekregen. Komende tijd 
moet ik dus rust houden”, laat hij 
weten. Ik baal hier echt enorm van 
en het spijt me. Ik hoop snel terug 
te zijn”, besluit hij. De zanger moest 
eerder dit jaar ook al rust houden. 
Hij werd toen geopereerd aan een 
poliep op zijn stembanden. De orga-
nisatie van de feestweek moest dus 
snel voor een vervanger zorgen en 
dat viel niet mee, omdat de mees-
te populair artiesten voor de ko-
mende maanden al geboekt ston-
den. Maar er is toch een bekende 
en populaire artiest gevonden: De 
rapper en zanger Gers Pardoel. Op 
jeugdige leeftijd kreeg Pardoel in-
teresse voor hip hop. In Rotterdam 
ontmoette hij rapper Postman (Re-
mon Stotijn). Postman en zijn toen-
malige vrouw Anouk hielpen hem 
om de wereld van hip hop te ont-
dekken. Daarnaast hielpen zij met 
het verzinnen van Pardoels bijnaam: 

Gers. Deze naam lijkt op zijn eigen 
voornaam Gerwin, maar ‘Gers’ bete-
kent ook ‘vet’ en ‘cool’ in het Rotter-
damse dialect. Postman heeft grote 
invloed gehad op Pardoels rapstijl. 
Pardoel werd steeds beter in rappen 
en begon zichzelf te ontwikkelen als 
muziekproducer. De single Broodje 
Bakpao uit de film New Kids Turbo 
werd een grote hit in Nederland en 
Vlaanderen. Hierdoor was Pardoel 
definitief binnen in het wereldje van 
de muziekindustrie. Op 24 oktober 
2011 werd Pardoels debuut album 
uitgebracht: ‘Deze wereld is van jou’. 
De tweede single van het album, ‘Ik 
neem je mee’, werd een enorme hit, 
zo groot zelfs dat het sinds 6 april 
2012 de grootste Nederlandstalige 
hit ooit in de Nederlandse Top 40. 

Aanstaande dinsdag in feesttent!
Alleen nog kaarten voor 
nostalgische filmmiddag
Aalsmeer - Al bijna duizend men-
sen hebben zich verzekerd van een 
plaatsbewijs voor het nostalgisch 
filmfestival, dat volgende week dins-
dag in de feesttent op het Praam-
plein wordt gehouden. De avond-
voorstelling is geheel uitverkocht. 
Alleen voor de middagvoorstelling 
zijn nog kaarten beschikbaar. Voor 
slechts vijf euro krijgt men een ruim 
twee en een half uur durend pro-
gramma (inclusief pauze) gepre-
senteerd met maar liefst twaalf zeer 
gevarieerde films over Aalsmeer van 
weleer. De oudste beelden, onder 
andere van veiling Bloemenlust en 
het Witte Kruis, dateren uit de ja-
ren dertig, de jongste (Pramenrace) 
uit 1992-96. Ongeveer de helft van 
de films is in kleur, zoals die van het 
Bloemencorso (1956), het Molen-
pad (1958), Koninginnedag Elthe-
toschool (1981), muzikaal program-

ma Aalsmeer 850 jaar in De Oude 
Veiling (1983), jubileumfeest VBA 
met Prins Claus (1982) en uiter-
aard de Pramenraces uit de tijd van 
de Dippers. Verder zwart-wit films 
van de Bevrijding (1945), Motorclub 
Aalsmeer-Oost (1953-’54), Kermis 
in het Farregat (1952), rond de Zui-
derkerk (1955), Sinterklaasintocht in 
1958 en de winters van 1942, 1959 
en 1963. Het programma ’s middags 
is gelijk aan dat van ’s avonds, be-
halve dat de VBA-film alleen ‘s mid-
dags wordt gedraaid en de Pramen-
racefilm alleen ’s avonds. Kaarten 
à 5 euro voor de nostalgische film-
middag op dinsdag 10 september 
(aanvang 14.00 uur, tent open om 
13.00 uur) zijn verkrijgbaar bij Bruna 
in de Zijdstraat of indien nog voor-
radig dinsdagmiddag voor aanvang 
van het programma in de tent op het 
Praamplein. 
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Voor beginners en gevorderden 
Cursussen vilten Werkschuit 
Aalsmeer - Op donderdagavond 
26 september start de Werkschuit 
weer een nieuwe cursus vilten. De 
cursus bestaat uit zes lessen van 2,5 
uur. Vilten is een oer oude techniek 
om van niet gesponnen wol (vilt) te 
maken. Om vilt te maken heeft zijn 
drie dingen nodig: wol, water en 
zeep. Bij het vilten plukjes wol op 
een speciale manier in verschillen-
de lagen neergelegd. Daarna wordt 
de wol met water en zeep bewerkt. 
Hierdoor grijpen de vezels in el-
kaar en ontstaat vilt. In de eerste 
les wordt aandacht besteed aan het 
maken van vilten lapjes. De twee-
de les wordt dit herhaald, maar er 
worden allerlei andere dingen aan 
de viltlapjes toegevoegd, zoals dra-
den en zijde. De derde les staat he-
lemaal in het teken van kralen, bal-
len en balletjes in alle mogelijke vor-
men en maten. De vierde les gaan 
de deelnemers een eenvoudig voor-
werp, bijvoorbeeld een glazen pot 
of een mal, vilten. De vijfde en zes-
de les tot slot mogen besteed wor-
den aan een werkstuk naar keuze, 
bijvoorbeeld aan het maken van een 
shawl, een tas, sloffen of een lamp-
je. De cursus op donderdag is van 
19.30 tot 22.00 uur. Op donderdag-
avond 3 oktober begint bij de Werk-
schuit vervolgens een cursus vilten 
voor gevorderden. Ook deze cur-
sus bestaat uit zes lessen van 2,5 
uur. De vervolgcursus start met een 
avondje opfrissen van de viltkennis 

.De overige lesavonden houden de 
deelnemers zich voornamelijk bezig 
met het vilten van werk naar keu-
ze, waarbij de lerares zorg draagt 
voor begeleiding. In onderling over-
leg kan ook een avond worden be-
steed aan het maken van vilten sie-
raden of het vilten van een shawl. O 
wie weet willen we allemaal dezelf-
de leuke tas of hoed maken. Kortom 
mogelijkheden genoeg om ook van 
de vervolgcursus een waar viltfeest 
te maken. De cursus is van 19.30 
tot 22.00 uur. Voor inlichtingen over 
het gevarieerd aanbod aan cursus-
sen: www.gklein.org/wsa/. Opge-
ven kan bij Margot Tepas via 0297-
340150 en margot.tepas@printex-
int.com of bij Marion Buckert via 06-
11864861en m.buckert@me.com.

M iranda’s
omentenm

Grote kinderen, 
grote zorgen 
 
Aalsmeer - Altijd als ik een ambu-
lance zie staan of alleen al in de verte 
sirenes hoor, dan denk ik meteen met 
een beetje schrik om mijn hart: ‘Hoe 
laat is het? Waar is mijn zoon? Waar 
is manlief aan het werk? en ‘Hoe zit 
het met paps en mams?’ Op zich een 
best wel paniekerige reactie en ge-
lukkig meestal maar van korte duur. 
Een appje over en weer naar hubbie, 
een belletje naar het ouderlijk huis 
(of er achter komen dat ze lekker een 
dagje weg zijn) en tja, dan die zoon.. 
Tegenwoordig kan ik op zijn rooster 
kijken tot hoe laat hij les heeft. Hij is 
namelijk dit jaar voor het eerst brug-
pieper en gaat dagelijks tien kilome-
ter verderop naar school. Op de fiets! 
Dat dan weer wel. Dus als ik zie dat 
hij in de klas hoort te zitten ben ik 
min of meer gerustgesteld, maar zit ie 
op dat moment op de fiets in de drie 
kwartier die hij er over hoort te doet, 
dan moet ik nog even slikken. Bellen 
heeft geen zin, want zijn mobiel staat 
negen van de tien keer op ‘stil’, een 
appje kan ik niet sturen, want wij wa-
ren zo gierig dat er nog geen inter-
netabonnementje afkon. En tegen-
woordig doen die gasten echt niet 
aan SMS. Dat is zooo 2012! Tot nu toe 
gaat het allemaal goed. Je ziet hele 
groepen kids fietsen en ze hebben 
állemaal een engeltje nodig hoor op 
die schoudertjes. Naast die belache-
lijk zware tassen met boeken, agen-
da, schriften, volle etuis en lunchpak-
ketjes. “Die van ons waren vroeger 
ook zo zwaar hoor”, aldus mijn man. 
Ik kan het me echt niet meer heugen. 
Toch waren er volgens mij nog geen 
kluisjes. Dat was iets wat je alleen 
maar zag in Amerikaanse highschool 

speelfilms. Ook stonden er geen fris-
drankautomaten en kon je al zeker 
geen chocoladerepen verkrijgen en 
vette snacks. Een bruin broodje met 
sesamzaadjes en een plak kaas en 
een kopje thee, daar kon je het mee 
doen. Dat is tegenwoordig anders. De 
brugsmurf kwam al na dag één thuis 
met de mededeling dat álle ande-
re kinderen van alles konden kopen 
en zelfs wel tien euro per week mee-
krijgen.. Ben ik dan zo’n ouderwetse 
moeder die vindt dat veel snoepen zo 
slecht is voor hem en hij slechts een 
colaatje per weekend mag? En dat ie 
beter maar een Snelle Jelle mee kan 
nemen in zijn tas met een flesje aan-
lenglimonade. Ja zeker hè? Oh jee, ik 
ben een overbezorgd zeurmens aan 
het worden! Help! Ik heb altijd pro-
beren mijn hart te volgen met opvoe-
den, maar het wordt er echt niet mak-
kelijker op. Ik hoor mijn ouders nog 
zeggen: ‘Kleine kinderen, kleine zor-
gen, grote kinderen..’ precies! Laatst 
had ik zijn kleren voor hem klaar-
gelegd ’s morgens. Hij kwam met 
iets heel anders aan naar beneden 
en zei: ‘Duhh mam, ik ben al twaalf 
hoor, dus ik heb nu helemaal mijn ei-
gen kledingstijl en ga echt niet aan-
trekken wat jij klaarlegt. Dat bepaal ik 
gewoon lekker zelf’.. Uhh oké.. Denk 
ik.. Weer ga ik in mijn hoofd mijn pu-
berjeugd na. En kom tot de conclu-
sie dat de geschiedenis zich in dit ge-
val wel herhaalt. ‘Hoe was jij als pu-
ber?’ vraag ik aan mijn man. Maar die 
kijkt mij met een ondeugend lachen-
de blik aan en ‘rest’ zijn ‘case’. Zucht. 
En dit is nog maar het begin van het 
middelbare school tijdperk. Het heeft 
ook wel heel leuke kanten hoor. Mijn 
havoklantje keek me van de week ui-
terst serieus aan en vroeg: ‘Mam, is 
dit pukkeltje op mijn kin al een echt 
jeugdpuistje?’ Haha, hij wil zo graag 
groot worden. En ik? Ik wil hem graag 
toch nog ff iets kleiner. ‘Ze zitten net 
tussen mallen en dwazen in’. Ojee, dat 
is ook al zo’n uitspraak van oma. Hé, 
hoor ik daar nu een ambulance? Hoe 
laat is het? Pffff deze paniekmama 
moet nog veel leren. Heel veel! Wordt 
vervolgd.

Vogelkeuring in 
Wellantcollege

Aalsmeer - Op donderdag 12 sep-
tember organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer een vogelkeuring waarbij 
zelf meegebrachte vogels aan des-
kundige keurmeesters ter beoorde-
ling gebracht kunnen worden. Te-
vens geeft de keurmeester tips voor 
de nodige verbeteringen voor de 
kweek. 
Na de pauze word een lezing ge-
geven door dezelfde keurmees-
ters, de heren Diepstraten en Dries, 
over voeders voor vogels. In de pau-
ze wordt een loterij gehouden waar-
in vele mooie prijzen te winnen zijn. 
Breng vrienden en kennissen mee 
naar deze vogelkeuring. Het adres 
is het Wellantcollege MBO in de 
Linnaeuslaan 2 en de aanvangstijd 
is 20.00 uur. Voor inlichtingen: 06-
10666878.

Bingo-avond 
BV de Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 11 sep-
tember is de maandelijkse bin-
go weer. Buurtvereniging de Pomp 
houdt meestentijds de tweede 
woensdag van de maand haar bin-
go in ’t Baken in de Sportlaan 86. 
Vanaf 20.00 uur is iedereen van 
harte welkom, lid of geen lid, jong 
of oud, gezelligheid en spanning 
staan voorop. Er worden tien ron-
des gespeeld met gevarieerde prij-
zen en één hoofdprijzenronde met 
twee waardevolle hoofdprijzen. Dit 
jaar volgt voor het eerst in 68 jaar 
geen speelavond meer op de der-
de maandag van de maand, het was 
na zoveel jaar en ondanks de har-
de kern aan deelnemers niet meer 
te doen om de speelavonden te or-
ganiseren. Telefonische informatie 
kan verkregen worden bij de secre-
taresse van de vereniging, Caroline 
Ramp via 0297-344107.

Officieel startsein door burgemeester Ap

Groot feest jarige Wilgenlaan
Aalsmeer - Toen in 1983 de Wil-
genlaan vijftig jaar bestond vierden 
de bewoners voor het eerst feest. 
Sindsdien is het de gewoonte om 
iedere vijf jaar op het pleintje achter 
in de laan een feesttent op te zetten. 
Afgelopen zaterdag 31 augustus 
stond het zesde vijf jaarlijkse feest 
op het programma. Na 1983, dertig 
jaar verder, het tachtig jarig bestaan 
is gevierd. De Wilgenlaan vormt al 
jaren een hechte gemeenschap en 
dit is wel weer gebleken uit het en-
thousiasme van alle bewoners. Met 
z’n allen is een bewonersstamboek 
van ieder huis gemaakt en begin 
van de week was een ereboog neer-
gezet aan het begin van de straat en 
iedere lantaarnpaal werd versierd 
met eigen gemaakte lampenkap-
pen. Om vier uur in de middag gaf 

een VIP het officiële startsein voor 
het jubileumfeest. De VIP woont on-
der de bewoners zelf. Ap Eigenhuis 
woont al dertig jaar in de Wilgen-
laan en zet zich momenteel heel ac-
tief in voor het evenement Vuur en 
Licht op het Water dat aanstaande 
zaterdag 7 september plaatsvindt. 
Hij werd benoemd tot burgemees-
ter voor een dag. Aan hem de eer 
om het feest officieel te openen. Na 
de ‘knip in het lint’ zette de drum-
band in en werd gezamenlijk gelo-
pen naar de feesttent alwaar allerlei 
heerlijke hapjes en drankjes klaar 
stonden. Tot in de late uurtjes is ge-
feest op ‘Wilgenlaan 80 jaar jong’. 
Menig bewoner kijkt nu al uit naar 
het volgende feest over vijf jaar…

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Inspirerend en verfrissend
Fietstocht langs Aalsmeerse 
duurzame initiatieven
Aalsmeer - Duurzaam: het is een 
begrip dat tegenwoordig overal op-
duikt. De appels bij de supermarkt 
zijn biologisch gekweekt, de ener-
giemaatschappij levert groene ener-
gie, zelfs kleding kan een duurzaam-
heidetiket dragen. Aalsmeer kent 
ook een aantal locaties met duur-
zame initiatieven. De Doopsgezinde 
Gemeente organiseerde zaterdag 
31 augustus de eerste Lifc Eyecle 
tocht. Met eigen ogen wilden de ge-
interesseerden zien en horen wat er 
op dit gebied allemaal gebeurt. Daar 
hoorde een fietstocht van 15 kilo-
meter bij en zo reden de deelnemers 
een hele middag langs bekende en 
minder bekende locaties. Daar ver-
telden de initiatiefnemers met veel 
enthousiasme over hun passie. Jo-
nathan Karpatios van Stichting Eer-
lijke Oogst sprak over de vruchtba-
re samenwerking tussen mens en 
natuur in een kas aan de Oostein-
derweg. Daarna gingen de deelne-
mers de kas in: “We mochten alles 
proeven en dan proef je echt wat 
de smaak van een tomaat kan zijn.” 
Vervolgens vertelde molenaar Jan 
Hofstra bij zijn molen aan de Mo-
lenvliet over het belang van de wind 
om droge voeten te houden in de 
Aalsmeerse polders. Bij het restau-
rant van De Spil in Kudelstaart had-
den medewerkers appeltaarten ge-
maakt en koffie klaar gezet. Siener-

gie, het energieloket van Aalsmeer, 
stelt zich ten doel burgers te advi-
seren om tot een efficiënter ener-
gieverbruik te komen zonder com-
fort in te leveren. Met de vooraf ge-
leverde gegevens van een meefiet-
sende familie werd inzichtelijk ge-
maakt welke maatregelen hen daar-
bij kunnen helpen. De laatste stop 
was op de Uiterweg, waar iedereen 
zonnepanelen, een zonnecollector 
en zeilboot met elektrische buiten-
boord motor kon bekijken. Ook was 
elektrische scooter aanwezig. Enke-
le enthousiastelingen maakten een 
kort, geruisloos rondje op de niet-
openbare weg. Bijen-wetenschap-
per en imker Tjeerd Blacquière ver-
telde over zijn bijenvolkeren: een 
fascinerende samenlevingsvorm ge-
baseerd op duurzame omgang met 
de beschikbare energie. In de laat-
ste middagzon bleven de meesten 
nog nagenieten met een hapje en 
drankje. “Inspirerend” en “verfris-
send” waren woorden die vaak vie-
len. Om kennis te maken met duur-
zame initiatieven in eigen Aalsmeer 
is deze fietstocht een groot suc-
ces gebleken. De deelnemers heb-
ben bovendien tips gekregen om 
de ideeën in de directe omgeving 
in praktijk te kunnen brengen. Wie 
weet komen er ook nog wel nieuwe 
duurzame initiatieven uit deze mid-
dag voort?

Jarige Boerenvreugd doet mee 
aan Bloemencorso Aalsmeer
Aalsmeer -Ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan gaat kinderboerde-
rij Boerenvreugd dit jaar deelnemen 
aan het Aalsmeerse bloemencorso 
op 21 september. De opbouw van 
de corsowagen vindt komende we-
ken plaats op het terrein van de kin-
derboerderij aan de Beethovenlaan. 
De deelname is een geschenk en 
initiatief van vrijwilligers en spon-
sors aan de stichting Kinderboerde-
rij Aalsmeer SKBA. 

Ook de samenwerkingspartner Ons 
Tweede Thuis (OTT) levert een bij-
drage aan de totstandkoming van 
de corsowagen. De deelname is 
gericht op het vergroten van de 
naamsbekendheid van de kinder-
boerderij en het promoten van be-
zoek in de wintermaanden. Zowel 
jeugdvrijwilligers als cliënten van 

OTT en volwassen vrijwilligers doen 
mee. Sinds de opening van de kin-
derboerderij heeft de organisatie 
een gestage groei meegemaakt in 
bezoekers- en vrijwilligersaantal. De 
SKBA besteedt veel aandacht aan 
de betrokkenheid van vrijwilligers, 
de verzorging van het terrein en de 
dieren. Boerenvreugd staat regio-
naal bekend om haar grote en veili-
ge speeltuin en gevarieerde dieren-
groep en is een voorbeeld voor an-
dere maatschappelijke initiatieven. 
Dit voorjaar werd de kinderboerde-
rij nog benoemd tot Kroonappel van 
de gemeente Aalsmeer. Ook op de 
corsobraderie, op 7 september, zal 
de SKBA met een presentatie aan-
wezig zijn. De opbouw van de cor-
sowagen zal te volgen zijn via www.
facebook.com/boerenvreugd en 
www.boerenvreugd.nl.

Irma 25 jaar dirigente van 
koren in St. Jan Parochie
Kudelstaart - Tijdens de openings-
viering van het nieuwe kerkelijke 
seizoen werd in in de St. Jan in Ku-
delstaart nog wat extra’s gevierd. 
Dirigente Irma Hoogenboom-Zet-
hof was vijfentwintig jaar werkzaam 
als dirigente in de parochie. Begon-
nen bij het inmiddels opgeheven 
jongerenkoor, daarna het kinder-
koor erbij, waarvan ze het dirigeer-
stokje inmiddels heeft overgedra-
gen aan Paula Dogger. 23 Jaar gele-
den kwam daar ook het dames- en 
herenkoor bij. Meer dan de moeite 
waard dus om Irma in het zonnetje 
te zetten en haar voor al haar ver-
diensten in de parochie het bronzen 
beeldje van St. Jan te overhandigen. 
Naast een boeket en een paar fles-
sen lekkere wijn mocht zij natuur-

lijk de felicitaties van velen ontvan-
gen, waarna er uitgebreid koffie was 
met een speciaal voor haar gemaak-
te mini-tompouce.

Bingoavond bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 9 septem-
ber houdt Viva Aquaria weer een 
oergezellige bingoavond. Er is weer 
een uitgebreide prijzentafel vol met 
mooie planten en andere artikelen. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, 
iedereen is van harte welkom. De 
avond wordt gehouden in buurthuis 
Hormeer aan de Roerdomplaan 3 en 
begint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854.

Filosofie voor beginners bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente maakt in de maand septem-
ber een start met de Zin-Inn. De Zin-
Inn is open ruimte voor ontmoeting en 
gesprek. Het Zin-Inn programma is 
samenbindend en vredestichtend en 
spitst zich toe op geloof, zingeving en 
maatschappij. De Zin-Inn groeit van-
uit een doopsgezinde visie op mens 
en wereld. Als onderdeel van het Zin-
Inn programma start op 1 oktober de 
cursus filosofie voor beginners. Het 
is een inleidende cursus van zes les-
sen. Een vooropleiding is er niet voor 
nodig. De cursus is bedoeld voor wie 
bijna niets van filosofie weet, en snel 
een indruk wil krijgen. De lessen wor-
den gegeven door de historicus drs. 
Frits Koopman. Hij behandelt enkele 
van de meest bekende westerse filo-
sofen. En doordat daarbij steeds an-
dere eeuwen aan bod komen, krijgen 
de cursisten een goede indruk van de 
geschiedenis van de filosofie. De eer-
ste les is op dinsdagavond 1 oktober 
en de volgende lesavonden zijn 15 en 
29 oktober, 12 en 26 november en 10 
december, steeds van 19.30 tot 21.30 
uur. De cursus kost 40 euro. Wie de 
cursus filosofie voor beginners afge-
rond heeft, kan in 2014 meedoen aan 
een cursus over de filosofie van de le-
venskunst. In deze cursus wordt in zes 
lessen besproken wat filosofen uit he-
den en verleden gezegd hebben op de 
beroemde vraag van Socrates: “Hoe te 
leven?” Aanmelden voor een (of voor 
beide) cursus(sen) kan via het con-

tactformulier van de website www.
filosofiewijzer.nl of telefonisch bij 
Frits Koopman: 0297-349049 en 06-
52537199. Nadere informatie is ook te 
vinden op de website van de Doops-
gezinde Gemeente: www.dgaalsmeer.
nl.

Nieuw: Zin Inn Zondag 
Iedere tweede zondag van de maand 
zal er voor iedereen van ongeveer tus-
sen 25 en 45 jaar de mogelijkheid zijn 
om elkaar op een ontspannen manier 
te ontmoeten en samen te eten. Tijd 
van 12.30 tot 14.00 uur. De organisatie 
is in handen van Jan Broere jr. en Lies-
bet Geijlvoet. Parallel is er een Zin-Inn 
Zondagactiviteit voor kinderen. Dit is 
voor de Westhill-leeftijd van 4 tot 12 
jaar. De Zin-Inn Zondag is bedoeld 
om op een laagdrempelige manier el-
kaar te ontmoeten. De kinderactiviteit 
is een voortzetting van de vertrouwde 
Westhill, maar op een voor velen han-
diger tijdstip. Een jaar lang wordt het 
thema ‘Tijd’ gevolgd om te zien wat 
dit jaar brengt. De eerste keer is op 
8 september: ‘Tijd voor elkaar’. Op de-
ze startzondag wordt begonnen met 
een open ontmoeting in de kerktuin. 
Op die manier hopen de organisato-
ren het open karakter van de Zin-Inn 
Zondag extra te mogen onderstrepen. 
Uiteraard met wat lekkers erbij. Op 13 
oktober zal de Zin Inn Zondag als the-
ma hebben: ‘Dag van de Kringloop’. 
Meer informatie via de website van de 
Doopsgezinde gemeente.

Reünie Radio 
Tulipa TV

Amstelveen - De huisomroep van 
Ziekenhuis Amstelland bestaat 45 
jaar. Ter gelegenheid van dit jubile-
um van Radio Tulipa TV wordt een 
receptie en een reünie georgani-
seerd op Zaterdag 22 september. 
Van 15.00 tot 17.00 uur zijn dona-
teurs en oud-medewerkers welkom. 
Voor inlichtingen en aanmelden: ju-
bileum@radiotulipatv.nl of bel 06-
51531670.

Zondag in de Spil: 4U2
Kerkdienst rond rockband U2
Kudelstaart - Op 8 september om 
19.00 uur wordt in De Spil in de Spil-
straat een speciale kerkdienst ge-
houden met muziek van de beken-
de Rockgroep U2. De muziek van 
U2 spreekt miljoenen mensen over 
de hele wereld aan. Al vele jaren 
is U2 één van de populairste rock-
bands ter wereld. Niet alleen jonge-
ren, maar ook veel mensen van mid-
delbare leeftijd raken steeds weer 
enthousiast door het bijwonen van 
een concert of het luisteren naar 
één van de vele CD’s of DVD’s van 
U2. Wie kent niet bekende nummers 
als ‘Sunday, bloody sunday’ of ‘I still 
haven’t found, what I’m looking for’? 
De sound van U2 heeft een duide-
lijk eigen karakter, maar ook de tek-
sten zijn meer dan de moeite waard. 
Drie van de vier bandleden heb-
ben een christelijke achtergrond en 
dat is goed te merken. Zanger Bo-
no, die de meeste teksten schrijft, 
wil met zijn muziek mensen aan het 
denken zetten. Zijn geloof laat hij 
daarbij niet onder de tafel verdwij-
nen, maar hij is wars van goedko-

pe vrome praatjes. Op verschillen-
de plaatsen in Nederland zijn de 
afgelopen jaren kerkdiensten ge-
houden met de muziek van U2. In 
Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving 
is dat nog nooit gebeurd. Daar komt 
op 8 september verandering in. Do-
minee Hans van Dalen heeft samen 
met U2-fanaat Gert Stronkhorst een 
uur in elkaar gezet met bekende en 
minder bekende nummers van U2. 
De beeld- en geluidscrew van De 
Spil zal deze nummers laten horen. 
De bijbehorende teksten en beelden 
zijn te zien via de beamer. Een paar 
nummers zullen wellicht worden ge-
coverd door de muziekgroep Sound 
of Worship. De muziek wordt aan el-
kaar gepraat tot een samenhangend 
geheel. Het wordt een multimediaal 
spektakel. Ook zij, die niet zo hou-
den van de muziek van U2, kun-
nen kennis maken met de verras-
sende diepte van deze rockmuziek. 
De echte fans kunnen de nummers 
meezingen, als ze willen. Iedereen is 
welkom om op eigen manier deze 
speciale kerkdienst te beleven.
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Shantyfestival Leimuiden 
met De Marconisten 
Leimuiden - Shantykoor De Mar-
conisten beginnen het nieuwe sei-
zoen weer met een druk program-
ma. Vrijdag 6 september is de eer-
ste repetitie na de zomervakan-
tie. Zaterdag 7 september doen ze 
mee aan het shantyfestival in Ak-
krum met nog een tiental andere 
koren en op zondag 8 september is 
De Marconisten weer van de par-
tij op het festival in Leimuiden wat 
dit jaar voor de zevende keer geor-
ganiseerd wordt. Daarna zullen al-
le repetities van De Marconisten in 
het teken staan van de nieuwe CD, 
die eind november zal worden op-
genomen. Op 8 september zullen op 
het festival in Leimuiden naast de 
Marconisten ook shantykoor Mid-
scheeps uit Leidschendam en zee-
manskoor De Torren uit Lisse te zien 
en te horen zijn. Beide koren heb-

ben hun sporen in het shanty-genre 
ruimschoots verdiend. Om 13.00 uur 
gaat het festival officieel van start 
op het Dorpsplein te Leimuiden en 
hier worden ook de optredens ge-
geven. De deelnemende koren zul-
len om beurten verschillende keren 
hun liederen ten gehore brengen en 
om ongeveer 17.30 uur zal het festi-
val worden afgesloten met een ge-
zamenlijk optreden van alle koren. 
Net als voorgaande jaren belooft het 
weer een gezellige muzikaal festijn 
te worden. Voor de kleinsten is er 
een springkussen en is er de moge-
lijkheid om zich te laten schminken. 
Na afloop van het festival is er de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 
een zgn. captainsdiner. En mocht 
het onverhoopt slecht weer zijn, dan 
vindt het festival binnen plaats nabij 
het Dorpsplein.

Nieuwe leden welkom bij 
operettezanggroep Musica
Uithoorn - De repetities zijn weer 
begonnen voor operettezanggroep 
Musica. Na de ledenstop dit voor-
jaar kunnen nieuwe leden zich weer 
aanmelden. Naast koorleden, voor-
al heren, zoekt Musica ook solisten 
(alle stemmen). Zangers en zange-
ressen die informatie willen ontvan-
gen kunnen vrijblijvend contact op-
nemen met de voorzitter via 0297-
563177 of via zanggroepmusica@
kpnmail.nl. 

Musica is opgericht in september 
2012 en heeft inmiddels een uitge-
breid repertoire ingestudeerd en di-
verse concerten gepresenteerd in 
de regio. Op het programma van de 

zanggroep staan hoofdzakelijk ope-
rette- en musicalliederen. Ook Ne-
derlandstalige meezingnummers 
ontbreken niet. Maar vooral ope-
rette melodieën, zoals Adieu, Mein 
kleiner Gardeoffizier, Wien Wien nur 
du allein en het prachtige Wolgalied 
staan op het repertoire. Musica ver-
hoogt de sfeer met de manier waar-
op de groep zich presenteert, koor 
en solisten zijn te zien in vrolijke 
Oostenrijkse kleding en het geheel 
ziet er uit als een Weens terrasje met 
daarop zangers die begeleid wor-
den door een pianiste. Voor de ko-
mende maanden zijn al weer enke-
le concerten geboekt en voor 2014 
komen de aanvragen ook al binnen. 

Willeke Frima kiest voor eigen 
locatie tijdens Kunstroute
Aalsmeer - Willeke Frima, één van 
de kunstenaars die deelneemt aan 
de KCA Kunstroute, op 21 en 22 
september is blij dat KCA heeft be-
sloten dat zij in haar eigen atelier 
aan de Hornweg 196d, de bezoe-
kers aan de Kunstroute kan ontvan-
gen. Dat haar atelier het verst ver-
wijderd is van de start bij Otto aan 
de Uiterweg 94, brengt haar niet 
in twijfel. Zij gelooft in haar eigen 
kracht. “Ik zie het als een kans dat 
de mensen de weg naar mijn ate-
lier leren vinden en mijn werk zien. 
Ik heb een paar keer bij de loods 
van Otto gestaan, maar niets is fij-
ner dan in een vertrouwde werk-
omgeving de bezoekers te ontvan-
gen. Misschien komen er wat min-
der mensen, maar degenen die ko-
men zijn wel geïnteresseerd in mijn 
werk. En ik maak het echt gezellig 
hoor”, lacht zij. “Ik kies voor eigen 
muziek, er is ook een hapje en een 
drankje, maar het belangrijkste blijft 
natuurlijk mijn werk. Het wordt mijn 
feestje!” Willeke Frima huurt sinds 
een jaar de ruimte waar precies het 

Noorderlicht naar binnen schijnt dat 
zij voor haar werk nodig heeft. “Het 
Noorderlicht is mooi en rustig. Om-
dat ik naar de waarneming schilder 
is het licht perfect.”

Portretten en dieren
Degenen die denken dat Willeke al-
leen maar stillevens schildert, zul-
len verbaasd zijn over de variatie. 
“Mensen kennen mij vooral van de 
stillevens, maar nu exposeer ik ook 
portretten, landschappen en die-
ren. Mijn ‘achtertuin’, de Amstel-
veense Poel, is een mooie inspira-
tiebron.” Dus allemaal lekker op de 
fiets naar de Hornweg, want wat is 
nu 4.5 kilometer? Bezoekers komen 
terecht in een oase van rust en kun-
nen genieten van echte schilders-
ambacht. “Ik werk niet snel, mijn 
wijze van schilderen is heel arbeids-
intensief”, besluit Willeke. De onder-
schilderingen, laag voor laag aange-
bracht, zijn overgoten met de magi-
sche kunstsaus die uiteindelijk het 
schilderij zo boeiend maken.
Janna van Zon

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 8 september 
houdt vogelvereniging De Rijsenvo-
gel een gezellige vogelbeurs waar 
belangstellenden terecht kunnen 
voor het kopen van diverse soor-
ten vogels. Er zijn leden die vogels 
te koop aanbieden en er zijn ook 
handelaren met diverse soorten vo-
gels waaronder kanaries, agaporni-
den, grasparkieten, grote parkieten 
en diverse soorten tropische exem-
plaren. Er is ook een handelaar met 
vogelvoer en vogelbenodigdheden. 
Vogelhouders mogen hun zelf ge-

kweekte vogels eventueel ook ver-
kopen. En voor wie problemen heeft 
met zijn of haar vogel of met deze 
hobby wilt beginnen, zijn altijd le-
den aanwezig die willen helpen. De 
beurs wordt gehouden in het ge-
bouw van voetbalvereniging SCW 
aan het Konnetlaantje van 9.30 tot 
13.30 uur. 
De toegang bedraagt slechts 50 eu-
rocent, kinderen onder de tien jaar 
mogen zelfs gratis naar binnen. Kijk 
voor verdere informatie op www.de-
rijsenvogel.com.

Beeldhouwen met Werkschuit 
Aalsmeer - Docente Ingrid Schoe-
maker geeft een cursus beeldhou-
wen binnen of buiten bij de Werk-
schuit. De cursus start op 10 sep-
tember en bestaat uit tien lessen op 
de dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 
uur. De magie van het hakken van 
een beeld uit steen komt in deze 
cursus aan bod. Afhankelijk van de 
soort steen en de bewerking kun-
nen de deelnemers een beeld voor 
binnen-of buitenshuis maken. Het 
vormgeven van een idee, waarbij 
je in plaats van opbouwen juist een 
stukje weghaalt is een uitdaging. 
Het werken vanuit een duidelijk uit-
gangspunt helpt bij de vormgeving. 
Iedere deelnemer maakt zijn of haar 
eigen ontwerp of maakt gebruik van 
een duidelijk voorbeeld. Bijvoor-
beeld een bestaand beeld naar ei-
gen fantasie uitwerken. Om dit te le-
ren of te verfijnen wordt gestart met 
een voorstudie in klei, waarbij met 
het weghalen van materiaal de eer-
ste stap gezet wordt naar het echte 
beeldhouwwerk. 

Er wordt uitleg gegeven over steen-
soorten en gereedschappen. In de 
cursus wordt voor namelijk hand-
matig gewerkt. Door de individuele 
begeleiding is deze cursus voor zo-
wel beginners als gevorderden ge-
schikt. Inschrijvingen en inlichtin-
gen via www.gklein.org/wsa of te-
lefonisch bij Marion Buckert: 06-
11864861 en Margot Tepas: 06-
12459347.

Wethouder door de mangel 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Maandag 9 september 
start op Radio Aalsmeer het nieu-
we radioprogramma ‘Door de Man-
gel’. In dit fonkelnieuwe program-
ma wordt wekelijks een (on)bekende 
Aalsmeerder aan de luisteraars voor-
gesteld en laat luisteraars kennisma-
ken met zijn of haar muzieksmaak. 
‘Door de mangel’ wordt uitgezonden 
tussen 19.00 en 20.00 uur. De pre-
sentatie zal in handen zijn van twee 
medewerkers van het eerste uur, die 
weer zijn teruggekeerd op het Radio 
Aalsmeer-nest: broer en zus Elbert en 
Mylène Huijts. Zij zullen op luchtige 
wijze wekelijks live een gast in de stu-
dio ‘door de mangel’ halen. Er zal ge-

probeerd worden een portret te schil-
deren van de betreffende persoon, 
waarna deze het stokje (volgens het 
bekende principe) doorgeeft aan een 
volgende Aalsmeerder. De gast stelt 
zelf de muziek samen en neemt een 
voorwerp mee naar de studio welke 
een belangrijke rol speelt/heeft ge-
speeld in zijn of haar leven. Het spits 
wordt op maandag 9 september af-
gebeten door AB-wethouder Gert-
jan van der Hoeven. Radio Aalsmeer 
zendt dagelijks uit via de ether op 
105.9 FM en via de kabel op 99.0 FM 
en is ook te beluisteren via internet:  
www.radioaalsmeer.nl Het bezoek-
adres is Van Cleeffkade 15.

Jubileumfeest bij Vivace
Aalsmeer - Een bijzondere repeti-
tie dinsdagmorgen bij vrouwenkoor 
Vivace, want dirigente Irma Hogen-
boom vierde er haar 10-jarig jubile-
um. Zij werd toegezongen door haar 
koor en het bestuur voor deze spe-
ciale gelegenheid getooid met fees-
telijke papieren hoeden. Het lied, op 
de wijs van Mozart’s ‘Das klinget so 
herrlich’ werd op de piano begeleid 
door Oksana Polman. Daarna werd 
Irma door voorzitter Marijke Brus-
saard toegesproken en werd haar 
de ‘jubileumketting’ omgehangen, 
waaraan 52 hartjes, (symbool voor 
de 52 leden, die haar een goed hart 

toe dragen) en een cadeau-envelop. 
Natuurlijk waren er ook bloemen! 
“In de afgelopen 10 jaar dat Irma 
het koor dirigeert hebben we heel 
veel van haar geleerd en altijd zijn 
de repetities leerzaam en gezellig. 
Onder haar leiding hebben we vaak 
opgetreden op korendagen, in ver-
zorgingshuizen en bij talrijke andere 
gelegenheden. Wij hopen dan ook 
dat we nog heel lang zullen samen-
werken”, aldus de leden van Vivace. 
Er wordt op dit ogenblik hard geoe-
fend voor het Korenlint in Haarlem, 
waar Vivace op zaterdag 14 septem-
ber om 12.00 en 14.00 uur zal zingen 

Mantelzorg zoekt 
vrijwilligers 
Aalsmeer -Het Mantelzorg Steun-
punt zoekt zorgvrijwilligers om tij-
delijk een mantelzorger te onder-
steunen. U geeft wat vrije tijd om te 
wandelen, sporten of winkelen met 
iemand die dementerend is of een 
beperking heeft. U krijgt professio-
nele begeleiding en training. Voor-
kennis is niet nodig. U bepaalt zelf 
wanneer u tijd vrij maakt. In de och-
tend, middag, avond of weekend: 
het mantelzorg steunpunt is met ie-
dere hulp erg geholpen. Is dit iets? 
Of ken je iemand anders neem dan 
contact op. Bel voor meer infor-
matie 0900-1866 (lokaal tarief) of 
stuur een e-mail aan mantelzorg@ 
mantelzorg-steunpunt.nl.

Oud papier in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 september haalt de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. Wiegraag wilt 
dat het papier naar de Supporters 
vereniging gaat, dient de container 
pas aan de weg zetten na 16.00 uur. 
Gaarne op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart direct of in-
direct alle Kudelstaartse sportver-
enigingen.

Bouw ziekenhuis in Nigeria 
vordert, maar nu geld op!
Kudelstaart - stichting Foundation 
Mission House of The Gambia uit 
Kudelstaart steunt ziekenhuispro-
ject in Nigeria. Een up date. Het is 
al weer een jaar geleden dat doc-
tor Dare Ogunlusi in Kudelstaart 
verbleef bij Willy en Stef Holling. Na 
zijn verblijf in Nederland reisde hij 
naar Ado Ekiti in Nigeria waar hij 
zijn droom, een ziekenhuis voor ie-
dereen, wilde waar maken. Met het 
geld dat hij van de Kudelstaart-
se stichting ontving is er resoluut 
met de bouw begonnen. Het terrein 
waar het ziekenhuis wordt gebouwd 
werd vrij gesteld van begroeiing, 
aan de fundering werd in oktober 
2012 begonnen. Maandelijks wordt 
het echtpaar uit Kudelstaart op de 
hoogte gehouden middels foto’s en 
een overzicht van de financiën van 
de stand van zaken. Door een gift 
van de stichting van 10.000 euro, 
enige particuliere giften en een gift 
van de Dr. Hofsteestichting uit Alk-
maar kon de bouw gestaag voort-
gaan. De bouw is zo ver gevorderd 
dat de muren er in ruw bouw staan. 
De volgende stap zou zijn het bou-
wen van het dak. Maar, het geld is 
op. Het bestuur van de stichting is 

steeds bezig geweest om sponsors 
te vinden. Zo zijn onder andere de 
Bill Gates foundation, Shell Nigeria 
en de Heineken foundation aange-
schreven die allemaal bezig zijn met 
projecten in Nigeria. Helaas heb-
ben de verzoeken geen positief ant-
woord opgeleverd. 

De stichting Foundation Mission 
House of the Gambia is dus op zoek 
naar sponsors en donateurs. Doc-
tor Dare wil een ziekenhuis bouwen 
waar iedereen, rijk en arm behan-
deld gaan worden. Een unicum in 
Nigeria, het rijkste land van Afrika, 
waar de armen aangewezen zijn op 
medicijnmannen en ‘bone-doctors’, 
omdat ze alleen in een ziekenhuis 
behandeld worden als ze zelf medi-
cijnen, verbandmiddelen en derge-
lijke kopen. Waar eerste hulp alleen 
gegeven wordt als er geld is. Willy 
en Stef Holling steunen doctor Da-
re van harte, helpt u mee? Inlichtin-
gen via: 0297-325099 of gambiamis-
sion@gmail.com.

Weer cheque van OSA
Aalsmeer - Op donderdag 29 au-
gustus is een cheque van 2500 euro 
door de penningmeester van OSA 
uitgereikt aan mevrouw L. Bec-
kering-Tsjernina van de Stichting 
Tsjernina. De Stichting heeft met de 
verkoop van kindertekeningen en 
schilderijen in het Oude Raadhuis in 
de periode van 13 december vorig 
jaar tot 5 mei een bedrag van 2500 

euro ingezameld, waardoor de ver-
dubbeling kon plaatsvinden. Zowel 
het verkoopbedrag als het subsidie-
bedrag zijn bestemd voor de aan-
schaf van materialen voor de kin-
derkunstscholen in Rusland en Wit-
Rusland voor de kinderen van
Tsjernobyl. Meer weten over het 
werk van OSA? Kijk dan op de web-
site: www.osa-aalsmeer.nl.

Er is nog plek!
Nieuw cursusseizoen Vita
Aalsmeer - Klaar voor de start? 
Vanaf deze week begint Vita weer 
met een nieuw seizoen bewegings-
cursussen. Sporten is gezond en 
draagt bij aan een goede gezond-
heid en daarnaast kan sporten in 
een groep ook erg gezellig zijn. Er 
is nog genoeg plek voor nieuwe 
deelnemers voor de cursussen Tai 
Chi en Meer Bewegen voor Oude-

ren. Twijfelt u nog? U kunt altijd een 
keer vrijblijvend mee komen doen! 
De lessen duren een uur, er wordt 
3 kwartier gegymd en een kwar-
tier koffie gedronken. Wilt u zich op-
geven? Neem dan contact op met 
Marjolein van Dijk, coördinator So-
ciaal Cultureel Werk, Vita welzijn en 
advies via 0297-323138 of m.van.
dijk@vitawelzijnenadvies.nl.

Weer inloop 
voor 65+ers
Aalsmeer - Zondagmiddag 8 sep-
tember is de maandelijkse inloop 
voor 65+ers in de Doopsgezin-
de Kerk in de Zijdstraat van 15.00 
tot 16.30 uur. Het thema is ‘Tijd’. Er 
klinkt een verhaal, er wordt een lied 
gezongen en er wordt geluisterd 

naar muziek waar het thema ook in 
door zal klinken. De inloop begint 
met een kopje koffie of thee en de 
ontmoeting met elkaar. Steeds va-
ker weten mensen de weg naar de 
inloop te vinden. Die weg is er voor 
alle 65plussers uit Aalsmeer en om-
geving. Er wordt een vrijwillige bij-
drage van 2 euro gevraagd. Van 
harte welkom! Voor vragen: Ellen 
van Houten (ouderen pastor), tel. 
06-14144344.
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Afvallen hoeft niet moeilijk 
te zijn met Deli Line
Uithoorn - Afvallen wordt een stuk 
makkelijker met de programma´s op 
maat van Deli Line. Het team van 
Deli Line heeft niet stil gezeten deze 
zomermaanden. Om het makkelijker 
te maken is een aantal nieuwe pro-
gramma’s op maat ontwikkeld.
Zo is er een Deli Life totaalpakket 
dat bestaat uit 12 weken intensie-
ve begeleiding om af te vallen met 
individuele adviezen en oefeningen, 
e-mail support, recepten, tips, in-
formatiebijeenkomsten, beweging, 
etc. Samen met zwembad de Wa-

terlelie start Deli Line met een ge-
zamenlijke project: Aqua Line. Deel-
nemers gaan 12 weken aquajog-
gen en mogen onbeperkt vrij zwem-
men. Voor wie wilt sporten onder 
begeleiding is Deli Fit een aanrader. 
Sporten kan individueel, maar ook 
in groepsverband. Alle deelnemers 
worden intensief begeleid. Verschil-
lende sporten en locaties zijn moge-
lijk. Ook kan gekozen worden voor 
de wandelgroep. 
Met Deli Kids geeft een diëtiste ad-
viezen en informatie over de voe-

Winnaars Aalsmeer Photo 
blij met prijzen 
Aalsmeer - Voorbijgangers in de 
Zijdstraat waren zaterdag 31 augus-
tus benieuwd wat er gebeurde voor 
de deur van foto de Boer. Twee fo-
tografen een aantal lachende men-
sen dat moest toch iets leuks zijn en 
dat was het ook. Erik de Rijk kreeg 
zijn winnende foto thema warm-
te op groot formaat uitgereikt en 
Mariëlle Wegman, de andere ge-
lukkige, kreeg een boek van ’s we-
relds meest beroemde fotografe An-
nie Leibowitz overhandigd door Ka-
rin Eveleens, initiatiefneemster van 
Aalsmeer Photo. Erik de Rijk was 
een paar maanden geleden op zoek 
naar een fuut met jongen, en kwam 
deze uiteindelijk tegen in de Mo-
lenvliet “In Aalsmeer is nog zoveel 
moois te vinden.” Wat zijn foto tot 
de winnende foto maakt is de har-
monie van voor- en achtergrond die 
op een gewaagde wijze is gecom-

bineerd met een perfect lijnenspel. 
Erik had nog geen idee waar de fo-
to komt te hangen, maar een ere-
plaats wordt het zeker. Trots liep hij 
met zijn trofee door de Zijdstraat en 
opnieuw waren er wandelaars die 
op of omkeken. Mariëlle Wegman, 
blij met haar boek ‘Een mooie inspi-
ratiebron’, ging snel naar de studio 
van Radio Aalsmeer, om daar het 
zaterdagmiddag programma te pre-
senteren. Zij vervangt tijdelijk haar 
moeder Joke Wegman. Haar wacht-
te de mannen van SPIE: “Dat wordt 
lachen.” Het volgende Aalsmeer 
Photo thema is ‘feest’. Karin Eve-
leens verwacht een grote inzending, 
want feest is het de komende weken 
in Aalsmeer. Vuurwerk, pramenrace, 
kunstroute genoeg stof om vast te 
leggen. Voor meer informatie zie de 
website www.aalsmeerphoto.nl.
Janna van Zon

Nieuwe eigenaar Marskramer 
in winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - De Marskramer in 
het winkelcentrum van Kudelstaart 
is per 1 september veranderd van 
eigenaar. Huidige eigenaren Harry 
en Annemiek Berg willen zich meer 
richten op hun Primera in Ter Aar en 
hebben de Marskramer per 1 sep-
tember overgedragen aan Martijn 
van Berkel. Martijn heeft reeds 17 
jaar ervaring in de detailhandel, op-
gedaan bij Duo Sports in Uithoorn 
en zal ook blijven vasthouden aan 
de bestaande formule en klantge-
richtheid van de winkel. Het huidige 

personeel blijft in Kudelstaart en zal 
de klanten met dezelfde vriendelijk-
heid en service verwelkomen als dat 
men altijd gewend was. Vanaf deze 
week is gestart met een leuke 3 ha-
len is 2 betalen actie, geldig op de 
totale collectie.
Combineer dus gerust een stofzui-
ger met een boek en een leuke vaas. 
U krijgt altijd het goedkoopste arti-
kel gratis mee naar huis. Een goed 
moment om eens te komen kijken 
naar het veelzijdige assortiment van 
Marskramer van Berkel.

Parkeren bij feestweek, 
braderie en pramenrace
Aalsmeer - Van 8 tot 15 septem-
ber loopt Aalsmeer uit voor de tra-
ditionele Feestweek. Steevast wordt 
dan een grote tent op de parkeer-
plaats op het Praamplein geplaatst. 
De opbouw van die tent start op 
woensdagavond 4 september. Par-
keren wordt dan moeilijker. Vóór 4 
september moet het Praamplein dus 
leeg zijn om met de opbouw te be-
ginnen. Vandaar dat vanaf 4 sep-
tember een wegsleepregeling van 
kracht is die met speciale borden 
wordt aangekondigd. Auto’s die dan 
nog aanwezig zijn, zullen worden 
weggesleept waarbij de kosten voor 
rekening van de eigenaren komen. 
Om in die periode toch zo dicht mo-
gelijk bij het winkelgebied te kun-
nen parkeren, is er tegenover de Al-
bert Heijn een kleine parkeerplaats 

beschikbaar waar de zogenaam-
de blauwe zone geldt. De gemeen-
te verwacht grote drukte op zater-
dag 7 september door de braderie 
die doorgaans veel publiek trekt. 

De verhoogde parkeerdruk zal ook 
te merken zijn op zaterdag 14 sep-
tember tijdens de pramenrace. 
De gemeente beveelt daarom aan 
om auto’s zoveel mogelijk buiten 
het centrum te parkeren, bij voor-
beeld bij Crown Business Studio’s 
Aalsmeer (CBSA). De fiets, scooter 
of bromfiets valt nog het meest aan 
te bevelen omdat de drukte groot 
zal zijn. Om voor het winkelend pu-
bliek zoveel mogelijk parkeerruim-
te beschikbaar te stellen, parkeren 
winkeliers zelf deze dagen ook hun 
auto bij de CBSA.

Sieraden weg na 
woninginbraak
Aalsmeer - Op vrijdag 30 augustus 
is tussen twaalf uur in de middag 
en een uur ‘s nachts ingebroken in 
een woning in de Anjerlaan. De in-
brekers hebben om binnen te ko-
men aan de voorzijde een deur ge-
forceerd. Het hele is overhoop ge-
haald. De dieven zijn er vandoor ge-
gaan met een aanzienlijke hoeveel-
heid sieraden.

Teveel alcohol 
achter stuur
Aalsmeer - Op woensdag 28 au-
gustus om vier uur in de middag is 
een 31-jarige automobilist betrapt 
op rijden onder invloed van alco-
hol. Agenten hebben de bestuur-
der in de Ophelialaan tot stoppen 
gemaand. De blaastest was posi-
tief en de man is meegenomen naar 
het bureau voor een ademanaly-
setest. Het apparaat stokte bij 560 
Ugl. De man krijgt een dagvaarding. 
Hij moest zijn auto enkele uren la-
ten staan.

Woninginbraak 
is niet gelukt!
Aalsmeer - In de avond van zater-
dag 31 augustus is geprobeerd in 
te breken in een woning in de Wil-
genlaan. De dieven hebben gepro-
beerd de schuifpui te forceren. Bin-
nen komen is niet gelukt, de bewo-
ners hadden extra maatregelen ge-
nomen door de schuifdeur extra te 
vergrendelen met een stok. Er is wel 
schade aan de kozijnen.

Herenfiets blijkt 
te zijn gestolen
Aalsmeer - In de avond of nacht 
van zondag 1 op maandag 2 sep-
tember is vanaf het Hortensiaplein 
een herenfiets gestolen. Het betreft 
een Sparta stadsfiets, type classic. 
Het chassisnummer eindigt op 412.

Inbraak-verdachte 
aangehouden
Aalsmeer - Op dinsdag 27 augus-
tus heeft de politie een 24 jarige 
Aalsmeerder aangehouden in ver-
band met een inbraak in een wo-
ning afgelopen 31 mei. De verdach-
te is in verzekering gesteld en na 
verhoor heen gezonden. Hij zal zich 
nog voor justitie moeten verant-
woorden.

Klaar voor feestmaand september!

Poetsbeurt voor beeld Flora
Aalsmeer - Het dorp staat aan de 
vooravond van een maand vol fes-
tiviteiten. Nagenoeg ieder week-
end vinden in september activitei-
ten plaats. Te beginnen deze zater-
dag met een braderie in het cen-
trum, de verlichte botenshow en een 
spectaculaire afsluiting van de eer-
ste feestdag met vuurwerk: Vuur en 
Licht op het Water. 
Zondag start de feestweek op het 
Praamplein met veel muziek en al-
lerlei evenementen voor alle leef-
tijden tot en met zaterdag 14 sep-
tember. Deze zaterdag is ook de dag 
van Aalsmeerse pramenrace en 14 
en 15 september is het open monu-
mentenweekend. In het gemeente-
huis worden rondleidingen gegeven 
en uiteraard wordt bezoekers gewe-
zen op het beeld van Flora voor het 
raadhuis op het Raadhuisplein. De 
godin kijkt trots en schoon op haar 
kijkers neer. 
Afgelopen vrijdag 30 augustus heeft 
Flora een poetsbeurt gehad. Ook de 

bloemengodin is klaar voor feest-
maand september!

Mening jongeren voor camera 
over alcohol in het verkeer
Aalsmeer - Op donderdag 12 sep-
tember komt een team van jonge-
ren met foto- en filmcamera’s naar 
de Feestweek in Aalsmeer om leef-
tijdsgenoten te interviewen. Het on-
derwerp: Alcohol in het verkeer. Met 
dit project wil de gemeente jongeren 
bewust maken van hun eigen verant-
woordelijkheid in het verkeer tijdens 
uitgaansavonden. StreetTalk, zoals het 
project heet, wordt sinds 2011 geor-
ganiseerd door jongerenorganisatie 
Team Alert, omdat jongeren de risi-
co’s van alcohol in de auto en op de 
fiets onderschatten. Tijdens StreetTalk 
gaan jongeren voor de camera met 
elkaar in gesprek over verschillen-
de stellingen over alcohol en verkeer. 
Daarnaast is er een fototeam aanwe-
zig dat het uitgaanspubliek op de ge-
voelige plaat zet en een veilige terug-
reis met hen bespreekt. De foto’s en 
filmpjes zijn later op de website van 
TeamAlert terug te vinden. De Street-
Talk filmcrew benadert groepen vrien-
den die de feestweek bezoeken. De 
jongeren worden uitgedaagd om voor 
de camera hun gedrag in het verkeer 
te bespreken. Dit doen zij vaak heel 
openhartig. Hun interview kunnen zij 
later op de website van TeamAlert te-
rugkijken. Op deze manier worden 
jongeren op aansprekende wijze ge-
wezen op de effecten die alcohol kan 
hebben in het verkeer. De gemeente 
wil zo samen met TeamAlert jongeren 
stimuleren om voortaan een veilige rit 
naar huis te plannen na het stappen. 
Jonge bestuurders zijn oververtegen-
woordigd in de groep slachtoffers en 
bestuurders die betrokken zijn bij al-

coholongevallen. Volgens de meest 
recente cijfers vormden jonge man-
nen van 18 tot en met 24 jaar in 2009 
slechts 4% van het totale aantal rijbe-
wijsbezitters, maar ze maakten 29% 
uit van de ernstig gewonde bestuur-
ders die alcohol hadden gebruikt. Al-
cohol speelt ook een grote rol bij veel 
fietsongevallen. Uit onderzoek van 
Consument en Veiligheid blijkt dat 
20 van de 28 slachtoffers meer dan 
twee glazen alcohol hadden gedron-
ken voor het ongeval. Met het project 
StreetTalk wil TeamAlert leeftijdsgeno-
ten bewust maken van de risico’s van 
alcohol in het verkeer. 

Ontwerp bestemmingsplan 
Nieuw-Calslagen ligt ter inzage
Aalsmeer - Het College van bur-
gemeester en wethouders gaat het 
ontwerp bestemmingsplan en het 
beeldkwaliteitplan Nieuw Calslagen 
ter inzage leggen van vrijdag 6 sep-
tember tot en met donderdag 17 ok-
tober. Met het ter inzage leggen van 
dit ontwerpbestemmingsplan komt 
de realisatie van het project Nieuw 
Calslagen weer een stap dichter-
bij. Het doel van het project Nieuw 
Calslagen is de herontwikkeling van 
de braakliggende percelen rondom 
het kerkhofje Calslagen aan de He-
renweg in Kudelstaart. De cultuur-
historie van deze plek is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. In het ka-
der van de Belvedèregedachte ‘be-
houd door ontwikkeling’ worden 
hier maximaal 18 luxe woningen ge-
realiseerd. 
Het ontwerp van de woningen is ge-
inspireerd op het oudste huisje van 
Kudelstaart aan de Herenweg 83. 
Het beeldkwaliteitplan geeft inzicht 
in de architectuur binnen het pro-
ject. Om de realisatie van het pro-
ject Nieuw Calslagen mogelijk te 
maken is door de bouwer Van Ber-
kel B.V een verzoek tot herziening 
van het bestemmingsplan inge-
diend. Tijdens het bestuurlijk voor-
overleg over deze herziening is in 
nauw overleg met de betrokken wa-
terschappen Amstel, Gooi en Vecht 
en Rijnland extra aandacht besteed 
aan de waterkering rond het kerk-

hofje, de watergangen en de water-
balans in het plangebied. Na afloop 
van de ter inzage legging worden de 
(eventueel) ingediende zienswijzen 
behandeld en wordt het ontwerpbe-
stemmingsplan ter vaststelling aan-
geboden aan de gemeenteraad. Na 
inwerkingtreding van het bestem-
mingsplan kunnen de omgevings-
vergunningen voor de woningen 
naar verwachting in het voorjaar van 
2014 worden afgegeven. Een voor-
waarde hiervoor is wel dat er vol-
doende onderzoek is gedaan naar 
de archeologische waarden. Pro-
jectontwikkelaar van Berkel start zo 
spoedig mogelijk met het opscho-
nen van het maaiveld en daarna 
wordt het terrein vrijgegeven voor 
dit archeologisch onderzoek. Het 
ontwerp van het bestemmingsplan 
ligt met alle bijbehorende documen-
ten tot en met 17 oktober ter inzage 
in het gemeentehuis van Aalsmeer 
en in het raadhuis van Amstelveen. 
De plannen zijn ook in te zien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl of via 
www.aalsmeer.nl. Tot en met 17 ok-
tober kan iedereen een zienswijze 
indienen. Dat kan door een brief te 
schrijven aan de gemeenteraad van 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer. Voor meer informatie: In-
fo@aalsmeer.nl of neem telefonisch 
contact op met de afdeling Ruimte-
lijke Ordening en Vergunningen via 
0297-387575.

PvdA’er Rob Meerhof zorgt 
voor levende discussie
Aalsmeer - Rob Meerhof, Staten-
lid van de provincie Noord Holland 
voor de PvdA en wethouder in de 
gemeente Muiden, wilde woensdag 
28 augustus best naar Aalsmeer ko-
men maar dan moest hij wel wor-
den opgehaald vanaf Schiphol. Au-
ke Ham, interim voorzitter van de 
PvdA Aalsmeer ( in samenwerking 
met Groen Links en D’66 het loka-
le PACT) deed dat met liefde. Hij was 
blij dat hij een goede vervanger had 
gevonden voor de eerder aangekon-
digde Ahmed Marcouch die vanwe-
ge landelijke politieke zaken helaas 
moest afzeggen. ‘Gepokt en gema-
zeld, een echt politiek dier, zo noem-
de Janny Oosterloo de spreker van 
de avond. Bezuinigingen daar ging 
het deze avond over. Meerhof is 
een realist die de zaken niet mooier 
voorstelt dan ze zijn. Hij prees in eer-
ste instantie de gemeente Aalsmeer 
die haar financiën tot nu toe goed 
voor elkaar heeft. “Maar gezien de 
beslissingen van het Rijk en tegen-
vallende investeringen kan de toe-
komst er wel eens heel anders uit 
gaan zien. Ook een rijke provin-
cie zoals Noord Holland ontkomt 
er niet aan de broekriem aan te ha-
len.” Meerhof (met welzijn in zijn 
portefeuille) maakt zich vooral zor-
gen over de verharding van de ver-
zorgingsstaat. “Het blijft belangrijk 
ons eerst de vraag te stellen: Wat 
kunnen de mensen zelf nog doen. 
Wij moeten zo dicht mogelijk bij de 
mensen blijven.” Er volgde een reeks 
van technocratische verhandelingen 
die weinig ruimte lieten voor opti-
misme. De bezoekers zakten wat 
weg in hun stoelen. Tot er een ge-
luid uit de zaal kwam. “Kom op zeg, 
In Aalsmeer gebeuren ook hele goe-
de dingen. Bezuinigingen dat is één 
ding, maar er zijn toch ook nog wel 
creatieve oplossingen te bedenken? 
Er zijn genoeg bezorgde burgers die 
ergens hun schouders willen onder-
zetten! Laten wij het vanavond ook 
hier over hebben.” En vanaf dat mo-
ment ontstond er een levendige dis-
cussie. Meerhof zelf kwam met een 
leuk voorbeeld vanuit zijn eigen ge-
meente. Kleine stukjes onrendabe-
le grond worden de bewoners aan-
geboden waardoor er groentetuin-
tjes ontstaan. Fraaie uitzichten, die 
door de gemeente vanwege geldge-
brek niet meer kunnen worden on-
derhouden, worden nu door de be-
woners zelf verzorgd. Goed voor de 
saamhorigheid en voor lijf en leden. 
Het blijkt een groot succes. 

Omslag
“Er is een omslag in het denken bin-
nen de kleine gemeenschappen 
merkbaar. Een groot deel van de 
mensen is bereid om verantwoor-
delijkheid te dragen.” Hoewel die 
intentie klopt wijst de praktijk nog 
wel eens anders uit, want ook in 
Aalsmeer wonen mensen die meer 
geestelijke en praktische hulp be-
hoeven. “Daarom zouden er meer 
corporaties moeten komen. Een 
schone taak voor de PvdA. om dat 
sociale gezicht binnen Aalsmeer 
meer gestalte te gaan geven”, was 
de mening van één van de aanwezi-
gen. “Landelijk gezien zou met name 

vakbond FNV veel meer kunnen be-
tekenen. Zorg voor werk is iets wat 
bij deze tijd hoort, maar er moet ook 
gekeken worden hoe mantelzorgers 
hun betaalde en onbetaalde maat-
schappelijke werk kunnen combine-
ren. Daar is nu te weinig aandacht 
voor”, was een andere opmerking. 
Binnen Aalsmeer is het wijkoverleg 
uitermate geschikt om de mensen 
dichter bij elkaar te brengen. We-
ten wat er in de omgeving leeft. De 
maandelijkse rondwandeling door 
het centrum verzorgt door vrijwilli-
gers, de jaarlijkse schouwavonden 
leveren veel informatie op. Zij dra-
gen bij aan de verbetering van het 
woon en leefklimaat. Mensen gaan 
zich minder eisend opstellen naar de 
gemeente toe, maar steken zelf de 
handen uit de mouwen. “Hoe kun je 
ook minder geïnteresseerden men-
sen motiveren?” Was de vraag en 
het antwoord simpel: “Gewoon door 
op ze af te stappen, vraag of ze mee 
willen doen. Het werkt echt.”

Sterk bestuur
Tot slot wees Meerhof er op dat het 
niet te voorkomen is dat er ook im-
populaire maatregelen genomen 
moeten worden. “Daarvoor is een 
sterk bestuur nodig. Men moet niet 
vanuit politieke overweging beslis-
singen nemen, maar handelen in 
het algemeen belang. Tenslotte blijf 
je elkaar bij de bakker tegenkomen. 
Een bestuur moet zich richten op 
de burgers, hen rechten geven, dat 
heet emancipatie. De mistoestanden 
zijn niet ontstaan door particulieren, 
maar voornamelijk door de tussen-
personen, zij hebben misbruik ge-
maakt van die geboden rechten. Ge-
lukkig is de controle op hen verbe-
terd.” Vlak voor de bloemen wer-
den overhandigd, kwam er vanuit 
de zaal nog één noodkreet of Meer-
hof als gedeputeerde van de provin-
cie Noord Holland toch ook iets zou 
willen doen aan de onveilige situa-
tie van de 201. Hij beloofde ernstig 
er naar te kijken. En Meerhof is er 
de man niet naar om loze beloftes te 
doen. Auke Ham bracht Rob Meer-
hof weer naar Schiphol en bij de na-
zit was iedereen het met elkaar eens. 
Het was een inspirerende avond die 
naar meer smaakt.

Janna van Zon

Tijdens Stellingmaand ook zondag open

Veel te doen in september 
in het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Tijdens de 
Stellingmaand staan de forten van 
dit verdedigingswerk rond Amster-
dam extra in de belangstelling en 
veel er van zijn ook extra geopend. 
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is in september tij-
dens de Stellingmaand behalve op 
zaterdag ook op zondag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Er staan ver-
schillende activiteiten op het pro-
gramma: Het is de laatste maand 
dat de schilderijententoonstelling 
van kunstschilder Rob Hinse te zien 
zal zijn. Op zondag 8 september om 
13.00 uur en om 15.00 uur speelt de 
Theatergroep Wie Walvis de voor-

stelling Nichego. Op 14 en 15 sep-
tember wordt deelgenomen aan de 
Open Monumentendagen. 
De Stelling van Amsterdam is een 
monument dat op de Werelderf-
goedlijst van de Unesco staat. Op 
28 september vindt de jaarlijkse Red 
Ball Express plaats. Deze rondrit 
door de omgeving met authentieke 
legervoertuigen uit de Tweede We-
reldoorlog start bij het Crash Mu-
seum. 
Voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
de Stichting Crash ’40-’45 kan ge-
keken worden op de website www.
crash40-45.nl. 

ding die bij een kind past. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de 
persoonlijke situatie van het kind. 
Nieuw is ook Deli Cuisine: De eer-
ste kookworkshop met als thema 
lekker, gezond en makkelijk. De 
workshop op dinsdag 8 oktober is 
vo, maar als er meer animo is, wordt 
een extra avond ingelast. Het pro-
gramma Deli Quick tot slot is voor 
klanten die de extra kilo’s er snel af 
willen hebben. Als het met gewo-
ne voeding niet lukt, wordt voor be-
geleiding gezorgd met het beken-
de Prodimed-dieet. In september 
biedt Deli Line een korting aan van 
10 procent op alle producten. De in-
take is gratis. Kijk voor meer infor-
matie op www.deli-line.nl of bel 06-
10095999.





Aalsmeer - Het Droomboek voor 
de Koning bevat grote en klei-
ne dromen, ingezonden door Ne-
derlanders als inspiratiebron voor 
elkaar en voor onze nieuwe ko-
ning Willem-Alexander en konin-
gin Máxima. Na de overhandiging 
van het Droomboek aan de koning 
op 5 september om 18.00 uur, zal 
het Droomboek voor iedereen be-
schikbaar zijn. Hiervoor ontvangen 
alle huishoudens in Nederland de-
ze week een waardebon per post. 
Om de mogelijkheid te bieden een 
exemplaar van het Droomboek di-
rect op te halen, is het Boekhuis in 
de Zijdstraat vanavond, donderdag 
5 september, geopend tot 20.00 uur!

Zaterdag braderie
Tijdens de grootste braderie van 
het jaar, met wel 150 kramen ver-
spreid over het centrum, gaan in 
de Boekhuis-kraam de legpuzzels 
weer in de aanbieding, onder an-
dere die van Jan van Haasteren. 
Ook is er een kraam met afgeprijs-
de kinder- en jeugdboeken, school-
spullen, spelletjes, etc. Bij de kraam 
van De Rooij Borduurwerken voor 
het Boekhuis, kan een handdoek of 

gastendoek met tekst en afbeelding 
of logo geborduurd worden. 

Kunstbeurs 
Zaterdag 7 en zondag 8 septem-
ber is het Boekhuis met een stand 
aanwezig op de Kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen in Galerie Sous-
Terre (tegenover de watertoren). In 
de Boekhuis-stand van alles op het 
gebied van kunst, zoals (kinder)boe-
ken, kalenders, agenda’s, kaarten, 
puzzels, etc. Dankzij de samenwer-
king met twee uitgeverijen heeft het 
Boekhuis deze dagen een prachtig 
en ruim aanbod aan creatieve boe-
ken, onder andere over schilderen, 
tekenen, boetseren en sieraden ma-
ken. De beurs is beide dagen ge-

Aalsmeer - Op zondag 8 septem-
ber wordt op het buitenterras van 
The Beach de eerste Beach Weber 
Music Party georganiseerd. Van-
af drie uur ’s middags staat alles op 
het terras in het teken van de Weber 
barbecues, live muziek en dus lek-
ker eten en gezelligheid. 

Het concept is simpel zegt Ruud 
Vismans: “We gaan lekker barbe-
cueën met z’n allen en je kunt je ei-
gen barbecue meenemen, als het 
maar een echte Weber is! En prima 
als je ook je eigen vlees, vis of ve-
getarische gerechten meeneemt. Zo 
niet dan kun je uiteraard ook bij ons 
een barbecue pakket bestellen. We 
gaan er gewoon een heel gezellige 
zondagmiddag en avond van maken 
op het terras. En we hebben nog 
twee leuke prijzen ook, één voor het 
meest originele recept en een ver-
rassingsprijs. We willen wel graag 
weten hoeveel Webers meekomen, 
alle modellen zijn welkom, maar laat 
graag wel via een e-mail naar info@
beach.nl weten of je de Weber mee-
neemt. En via dit mailadres kun je 
ook laten weten of je een vlees, vis 
en/of vegetarisch pakket wilt laten 
samenstellen. Uiteraard zijn er vol-

doende barbecues aanwezig voor 
iedereen die de barbecue lekker 
thuis laat. Weer of geen weer, het 
gaat gewoon door!”

Plug & Play
Tijdens de Beach Weber Music Par-
ty wordt ook een kleine aanloop ge-
nomen naar het nieuwe Plug & Play 
seizoen wat start op zondag 29 sep-
tember. Diegenen die niet tot die 
dag kunnen wachten mogen zon-
dag 8 september alvast buiten op 
het terras een voorproefje geven. 
Neem je instrumenten lekker mee 
naar de Plug & Play! 
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Zondag eerste Beach Weber 
Music Party in the Beach

Vrijdag feest met muziek en verrassingen

Café Joppe bestaat 35 jaar
Aalsmeer - Vrijdag 6 september be-
staat café Joppe in het centrum 35 
jaar. Tijdens het bloemencorso van 
1978 werd het gezellige café aan de 
Weteringstraat geopend, toentertijd 
gerund door Dorus en Corien Ver-
kerk. De eerste paar jaar was Jop-
pe alleen in de avond geopend van-
af 20.00 uur. Maar natuurlijk wel ze-
ven dagen per week, 365 dagen per 
jaar, iets wat nog steeds het geval 
is. Ook waren er al direct de onder-
tussen legendarische mandjes met 
pinda’s op de bar en natuurlijk Hei-
neken bier. Na het plotselinge over-
lijden van Dorus in augustus 1999 
was het de toenmalige bedrijfslei-
der Jan van Schuppen die café Jop-
pe over heeft genomen. Jan werkte 
toentertijd ook al weer 15 jaar in het 

café. Na de overname is er qua sfeer 
en gezelligheid weinig veranderd in 
Joppe, nog steeds pinda’s op de bar, 
veel vaste gasten die vanaf 15.00 
uur tot laat het leuke café bezoeken. 
Tegenwoordig is er minder live mu-
ziek in Joppe, maar wel om de week 
een pub quiz. Aanstaande vrijdag 
zal Joppe qua muziek de afgelopen 
35 jaar nog eens stevig doornemen, 
er zal worden gedraaid door de vas-
te dj’s die de afgelopen 20 jaar re-
gelmatig in Joppe hebben gedraaid. 
Wie dat zullen zijn? Daarvoor zal je 
zelf langs moeten komen… Verder 
zijn er natuurlijk ook verschillende 
andere verrassingen op 6 septem-
ber. Café Joppe is vrijdag geopend 
van 15.00 tot 03.00 uur.

True Fashion & Jaimie’s 
samen in één pand
Aalsmeer - Moeder en dochter 
Verheul zullen vanaf vrijdag 6 sep-
tember hun krachten bundelen en 
gaan samen verder in het huidige 
pand van True Fashion.

Ellen, sinds vijf jaar eigenaresse van 
de damesboetiek, heeft de achterzij-
de van haar winkel vrijgemaakt zodat 
haar dochter Jaimie haar waar kan 
aanbieden op één en dezelfde plek. 
Jamie heeft een aantal maanden 
haar winkel Jaimie’s mode en ac-
cessoires aan de overzijde gehad 
waar zij zich vooral richtte op kle-
ding voor jong volwassenen. Bei-
de ondernemers voelen zich samen 
sterker en willen benadrukken dat 
er geenszins op kwaliteit zal worden 
ingeleverd. “Inhoudelijk zal er niet 
veel veranderen. Sterker nog, het is 
juist handig dat jong en oud tegelijk 
in een winkel kan slagen er is ge-
noeg ruimte in de winkel”, aldus Jai-
mie. Van True Fashion zullen onder 
andere de merken Anna Scott, Dou-
ble Face, Yest, Tramontana en Enjoy 
gehandhaafd blijven en Jaimie blijft 
de merken LA Sisters en Il dolce 
qua kleding voeren. Het servies van 
Blond Amsterdam en horloges van 
Ikki zullen ook gewoon aangeschaft 
kunnen blijven worden. Er zijn drie 
ruime paskamers en een grote pas-
spiegel en ook het personeel zal niet 
wisselen. “Het blijft vertrouwd zoals 
het was.”

Actie 
Op de openingsdag kunnen beta-
lende klanten de hele dag aan het 

rad van fortuin draaien wat een leu-
ke korting of prijs oplevert. U bent 
dan ook welkom vanaf half tien. Tij-
dens de braderie aanstaande za-
terdag zullen de meiden met een 
kraam voor de deur staan waar-
op de laatste zomercollectie tegen 
bodemprijzen verkocht zal worden. 
“Noem het maar een outlet”, zegt El-
len. “Broeken gaan weg voor vijftien 
euro het stuk en twee voor twintig 
en de rest van de kleding is een voor 
zeven euro, twee stuks voor twaalf 
en drie kledingstukken voor slechts 
vijftien euro. Cadeaubonnen die bij 
Jaimie’s aangeschaft zijn blijven 
overigens gewoon geldig en inwis-
selbaar bij beide bedrijven. Jaimie is 
trouwens bezig met het maken van 
een webwinkel. Houd hiervoor haar 
Facebook pagina in de gaten waar-
op regelmatig like en win-acties te 
vinden zijn. De openingstijden zijn 
van dinsdag tot en met donderdag 
van half tien tot half zes, op vrijdag 
tot acht uur en op zaterdag van tien 
tot vier uur. De maandag zal be-
steed worden aan de inkoop van 
beide bedrijven.
Ellen en Jaimie tot slot: “We deden 
die inkoop altijd al gezamenlijk, zo-
dat we op dinsdag altijd de laatste 
nieuwtjes kunnen aanprijzen. We 
weten zeker dat het er voor ons en 
voor de klant nóg gezelliger op gaat 
worden. En wat u ook van ons ge-
wend bent: De koffie staat klaar!” 
True Fashion & Jamie’s Zijdstraat 64 
0297-341008 www.truefashion.nl.

Door Miranda Gommans

Druk weekend voor Boekhuis 

Samen brandveilig leven
Brandweer present op braderie
Aalsmeer - Graag wil de Brand-
weer Aalsmeer aandacht vragen 
voor brandveilig leven. Wat is nu ei-
genlijk Brandveilig leven? Brandvei-
lig leven is niets meer dan het ‘ sa-
men’ verantwoordelijk zijn voor het 
voorkomen en beperken van de ge-
volgen van brand. Het afgelopen 
jaar is Brandweer Aalsmeer tegen 
een aantal merkwaardige brand- 
en/of hulpverleningszaken aange-
lopen. Een rookmelder had in een 
sommige situaties erger kunnen 
voorkomen. Een rookmelder waar-
schuwt de bewoner in een vroegtij-
dig stadium. Dit kan een essentieel 
verschil maken in het verloop van 
brand. Nu denkt u wellicht brand dat 
overkomt mij niet! Helaas is de rea-
liteit anders. En dit geldt niet alleen 
thuis, maar ook op de boot, camping 
of het werk: De ‘rooie haan’ ligt al-
tijd op de loer. Heeft u wel eens na-
gedacht wat u zou moeten doen als 
er bij u thuis brand uitbreekt? Vuur 
kan razendsnel om zich heen grij-
pen. Voordat de brandweer dan ter 
plaatse is, kan de brand zich in alle 
hevigheid ontwikkeld hebben. Van-
zelfsprekend doen de brandweerlie-
den van Aalsmeer er alles aan om 

zo snel mogelijk ter plaatse te zijn, 
maar hulp van burgers is natuurlijk 
altijd welkom. Denk aan het instal-
leren van rookmelders, het in huis 
hebben van een blusdeken en zo 
zijn er nog veel zaken waarmee de 
brandweer geholpen wordt om er-
ger te voorkomen. Kijk eens op de 
site www.watdoejijbijbrand.nl en 
doe de test. Deze neemt slechts 
een paar minuten in beslag. Nog 
vragen hebben over een brandvei-
lig leven of over de test? Leden van 
de Brandweer Aalsmeer zijn op za-
terdag 7 september tijdens de bra-
derie te vinden op het Molenplein-
tje. Geïnteresseerd in het werk van 
de brandweer en als vrijwilliger het 
team komen versterken? In de voor-
lichtingskraam liggen inschrijffor-
mulieren klaar. Uiteraard kan ook 
een bezoek gebracht worden aan 
de kazerne aan de Zwarteweg voor 
allerhande vragen. Op de maanda-
gen wordt er vanaf 20.00 uur ge-
oefend. Op maandag-, dinsdag- en 
donderdagochtend zijn inwoners 
ook van harte welkom. Er dient dan 
eerst even contact opgenomen te 
worden met 0297–385741 voor het 
maken van een afspraak.

Van alles te vinden voor moderne 
50+er op Vitaliteit Markt
Aalsmeer - Voor de derde achter-
eenvolgende keer vindt op 5 okto-
ber aanstaande de Vitaliteit 50+ 
Markt plaats in Aalsmeer. Dit jaar 
kent de markt drie thema’s, die al-
lemaal raakvlakken hebben met el-
kaar: Vitaal en gezond blijven, pret-
tig wonen met meer comfort en 
minder energiekosten. De huidige 
generatie 50+ers staat midden in 
het leven en wil maximaal van het 
leven genieten. 
Het zijn mondige consumenten die 
weten wat ze willen en wat goed 
voor hen is. Maar, prettig ouder wor-
den vraagt om extra aandacht. Hoe 
blijf je gezond, actief en zelfstandig? 
Waar kun je terecht als je onder-
steuning of zorg nodig hebt? Op de 
themamarkt Vitaliteit kunnen idee-
en en inspiratie opgedaan worden. 
En kennis maken met de nieuwste 
trends en ontwikkelingen over een 
gezonde levensstijl, gezond eten, 
recreëren, gezond werken, lifestyle, 
bewegen en sport, zorgverlening en 
financieel advies. 

Prettig wonen
Blijven wonen in de eigen vertrouw-
de omgeving, zelfs als dat om ge-
zondheidsredenen lastiger wordt. 
Wie wil dat niet? Uw huidige wo-
ning kan vaak met redelijk een-
voudige ingrepen worden aange-
past. Maar er zijn ook steeds meer 
nieuwbouwwoningen voor senio-
ren die speciaal afgestemd zijn op 
de woonwensen van ouderen, dicht 
bij (zorg)voorzieningen. Of woont 
u liever samen met leeftijdgeno-

ten in een woonzorgcomplex, waar 
u zelfstandig woont, maar zorg di-
rect beschikbaar is mocht u die no-
dig hebben? Of dichtbij mantelzor-
gers, maar toch zelfstandig en com-
fortabel? Op de themamarkt Wonen 
verzorgd door de samenwerkende 
lokale grondeigenaren, architecten 
en aannemers is alle informatie over 
mogelijkheden en de laatste trends 
over leeftijdsgericht zelfstandig wo-
nen te vinden. 

Minder energiekosten
Last van tocht, vocht of koude voe-
ten of een hoge energierekening? 
Op de themamarkt Energie ver-
zorgd door Stichting Sienergie kun-
nen bezoekers zich uitgebreid laten 
informeren over maatregelen in uw 
woning waarmee u niet alleen de 
maandelijkse energiekosten kunt 
verlagen, maar ook nog eens een 
geriefelijker huis voor krijgt. Denk 
bijvoorbeeld aan spouwmuur-, 
vloer- of dakisolatie, hoog rende-
ment glas, een zuinige HR-ketel, 
een zonneboiler. Laat u adviseren 
over wat in uw situatie mogelijk is, 
wat dat kost en vooral, wat dat be-
tekent voor uw maandelijkse ener-
gierekening. Wel eens gedacht aan 
zelf opwekken van groene stroom 
met zonnepanelen? Ook hierover is 
op de themamarkt van alles te weet 
te komen. Laat u informeren en in-
spireren met een bezoek aan de Vi-
taliteit 50+ Markt op 5 oktober van 
11.00 tot 17.00 uur in het gemeente-
huis van Aalsmeer. Iedere 50+er is 
van harte welkom. 

Dennis en Wim naar MotoPort Uithoorn

Opheffingsuitverkoop bij 
Floor Verbrugge Motoren
De Hoef/Uithoorn - De bij tallo-
ze motorfietsliefhebbers al jarenlang 
bekende speciaalzaak en leverancier 
van motoren, bromfietsen, accessoi-
res, onderdelen en (motor)kleding, 
Floor Verbrugge in De Hoef, gevestigd 
aan de Eerste Hoefweg vlak bij de op-
haalbrug in de Oude Spoorbaan, 
stopt met ingang van 30 september 
aanstaande alle activiteiten. Die wor-
den overgenomen door MotoPort Uit-
hoorn aan de Anton Philipsweg 5-7 
(Industriegebied-Noord) in Uithoorn. 
Van de overname was al begin dit jaar 
al sprake. Een en ander hield geens-
zins in dat het personeel bij Floor Ver-
brugge op straat kwam te staan. Inte-
gendeel, Dennis van der Jagt en Wim 
Vink zijn in dienst getreden bij Moto-
Port Uithoorn en nemen daarbij tien-
tallen jaren ervaring met zich mee 
naar hun ‘nieuwe werkgever’, Mario 
Eikelenboom. Zij vormen nu onder-
deel van het MotoPort Uithoorn Team 
en geven te kennen met plezier deze 
nieuwe uitdaging aan te willen gaan. 
Motorrijders die in de loop der jaren 
bij Floor Verbrugge met hun motor-
fiets een ‘persoonlijke band’ hebben 
opgebouwd met beide heren, blijven 
van harte welkom, zij het nu op een 
andere locatie. Voorts houdt het slui-
ten van de zaak in De Hoef in dat men 
daar tot en met 29 september aan-
staande kan profiteren van een tota-
le opheffingsuitverkoop. De complete 
voorraad wordt met zeer hoge kortin-
gen aangeboden. “Het moet helemaal 
leeg”, laat Mario met nadruk weten. 
Overigens neemt MotoPort Uithoorn 
alle garantieafspraken over en kun-
nen eerder gekochte cadeaubonnen 
gewoon worden ingeleverd. De ope-
ningstijden blijven deze maand zoals 
die altijd zijn geweest.

Totaalbedrijf
MotoPort Uithoorn op zijn beurt is al 
meer dan 25 jaar een begrip in Uit-
hoorn. Een totaalbedrijf op het ge-
bied van motoren en scooters van 
gerenommeerde merken als Hon-
da, Kawasaki, Suzuki en Yamaha. Zo-
wel nieuw als occasion. Bij de occa-

sions zijn niet zelden ook motorfiet-
sen van andere beroemde merken te 
vinden, waaronder Harley Davidson. 
Maar ook voor een scooter van ver-
schillende typen en merken kan men 
bij bij MotoPort terecht. Het motor-
fietsbedrijf groeit nog steeds en kent 
voortdurend een aanwas van nieuwe 
klanten. Reden dat men overweegt 
een interne uitbreiding te realiseren. 
Behalve een uitgebreid aanbod is er 
op de bovenverdieping een omvang-
rijke kledingshop voor zowel motor- 
als scooterrijders, een breed aanbod 
aan helmen in elke prijsklasse, ac-
cessoires, gadgets en verdere uitrus-
ting. Men kan het zo gek niet beden-
ken of MotoPort heeft het wel in huis. 
Verder is er een grote, goed geoutil-
leerde werkplaats voor professioneel 
onderhoud en service. En mocht men 
thuis of op de zaak een motorfiets of 
scooter hebben die niet aan de praat 
te krijgen is, dan wordt die in voor-
komende gevallen in overleg met de 
eigenaar met de servicewagen opge-
haald. Bij gering werk aan het voer-
tuig is er de ‘klaar terwijl u wacht’ 
service. Service, klantvriendelijkheid, 
vakmanschap en het geven van goe-
de adviezen staan hoog in het vaan-
del bij MotoPort Uithoorn. Hier kan 
een klant zijn motorfiets of scooter 
ook op leasebasis kopen. Voor pak-
weg 50 euro per maand kan men 
al op een fraaie motorfiets of scoo-
ter van een gerenommeerd merk rij-
den! Directeur Mario Eikelenboom 
laat weten dat MotoPort ook dea-
ler geworden is van Peugeot motor-
scooters. Een ervan, de ‘Metropolis’, 
komt binnenkort op de markt en is 
een motorscooter waarop je met een 
autorijbewijs mag rijden. Dan heb je 
dus geen motorrijbewijs nodig. Maar 
ook van de bromscooter van het merk 
‘Sym’ is men inmiddels dealer. Mo-
toPort Uithoorn heet de klanten van 
Floor Verbrugge na de opheffingsuit-
verkoop van harte welkom op de voor 
hen nieuwe locatie. 

Kijk voor uitgebreide informatie op de 
website:www.motoportuithoorn.nl.

LinkedIn en Twitter trainingen 
voor werkenden en zoekenden
Streek - Social Media en met name 
LinkedIn is niet meer weg te denken 
uit de samenleving. Volgens Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig Coa-
ching en loopbaanbegeleiding is het 
voor werkzoekenden, maar ook voor 
werkenden absoluut aan te beve-
len om een LinkedIn profiel te heb-
ben en actief aan LinkedIn deel te 
nemen. Onbekend maakt onbemind, 
maar ook mensen die wel een Lin-
kedIn profiel hebben kennen veelal 
onvoldoende de mogelijkheden. Ook 
Twitter heeft zich de laatste jaren ra-
zendsnel geprofileerd als online so-
cial netwerk. Het kan heel zinvol 
worden ingezet voor diverse doelein-
den, zoals het vinden van werk, net-
werken, opdoen van kennis over uw 
interesses en vakgebied, het volgen 
van actueel nieuws, etc. Door Twitter 
voegt u een extra dimensie toe om 
uw positie op de arbeidsmarkt te ver-
stevigen door te laten zien waar uw 
interesses en expertise liggen. Nog 
meer dan LinkedIn dat doet. Roos-
kleurig Coaching en loopbaanbege-
leiding organiseert daarom Linke-
dIn en Twitter groepstrainingen voor 
werkenden en werkzoekenden. Als u 
LinkedIn of Twitter nog niet gebruikt 
of niet weet wat u er allemaal pre-
cies mee kan, dan zijn de groepstrai-
ningen iets voor u! De 3 uur durende 
hands-on trainingen zijn praktisch 

en compact van opzet. Het behandelt 
de belangrijkste onderdelen en mo-
gelijkheden. Na afloop van de trai-
ningen kunt u hiermee zelfstandig 
aan de slag! De trainingen worden 
in de avonduren van 19.00 tot 22.00 
uur gehouden bij Plux in Uithoorn en 
Optisport DRV in Mijdrecht. De Lin-
kedIn trainingen zijn op dinsdag 17 
september en donderdag 26 sep-
tember. De Twitter trainingen zijn op 
dinsdag 3 oktober en donderdag 8 
oktober. Per training betalen de deel-
nemers 39,95 euro inclusief BTW. 
Wie de LinkedIn én Twitter training 
wilt volgen, betaalt slechts 75 euro 
inclusief BTW voor beide trainingen. 
Rooskleurig heeft de prijs bewust 
betaalbaar gehouden om zoveel mo-
gelijk mensen de kans te geven om 
mee te doen. Wees er snel bij, want 
vol is vol! Aanmelden kan telefo-
nisch 06-53135015 of via e-mail in-
fo@rooskleurigcoaching.nl. Meer in-
formatie is te vinden op de website 
www.rooskleurigcoaching.nl. Rose-
Marie Lucas van Rooskleurig Coa-
ching en loopbaanbegeleiding is 
Noloc erkend loopbaanprofessional 
en ruim 3 jaar actief in de regio Am-
stelland en De Ronde Venen. Zij richt 
zich op het coachen van medewer-
kers op de werkvloer, loopbaanbege-
leiding, outplacement en sollicitatie-
trainingen. 

Burgemeester ook aanwezig 
bij BorrelAalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 12 sep-
tember vindt al weer de tiende edi-
tie plaats van de netwerkbijeen-
komst @BorrelAalsmeer. Dit keer 
worden de bezoekers verwelkomt 
in de Foyer aan de zijkant van Stu-
dio’s Aalsmeer waardoor de borrel 

ook gedeeltelijk buiten plaats vindt. 
Burgemeester Jobke Vonk zal de 
ondernemers toespreken en zij kun-
nen na afloop nader kennis maken. 
Er staat een heerlijk 4 gangen bar-
becue op het programma, een spe-
cial guest verzorgt de muziek, een 

fotografe legt alles met de camera 
vast en kunstenaar Peter Vial expo-
seert een kleurrijke kunstcollectie. 

Er worden tal van prijzen verloot 
waaronder een familie-arrange-
ment op zeil- en partyschip ‘Boun-
ty’. De organisatoren Eveline van 
Daal en Ingrid Claasen zijn blij met 
de medewerking en sponsoring van 
vele ondernemers en winkeliers uit 
Aalsmeer en omgeving. Iedereen is 
welkom! Entree dit keer in verband 

met de barbecue 10 euro per per-
soon. Voor informatie en aanmelden:  
www.borrelaalsmeer.nl.
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‘Bijzonder nuttige bijeenkomst’
Grote opkomst bij de eerste 
Gemeentehuis Ontmoeting
Aalsmeer - Meer dan 200 inwo-
ners kwamen af op de uitnodiging 
van burgemeester en wethouders 
om tijdens een ontbijt mee te pra-
ten over de toekomst van de zorg. 
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
en programmamanager Rob Oud-
kerk noteerden tal van spitsvondi-
ge ideeën, voerden inhoudelijke ge-
sprekken en genoten van de op-
rechte Aalsmeerse humor. 

De burgemeester leidde samen 
met programmamanager Rob Oud-
kerk de vele belangstellenden door 
een ingewikkeld gesprek over het 
behoud van zorg in de toekomst. 
Vonk-Vedder: “Het rijk draagt ta-
ken aan de gemeente over. Maar 
het rijk geeft ons daar veel minder 
geld voor. Hoe gaan we de zorg dan 
toch op een goede manier organi-
seren? Geef ons input of uw me-
ning.” En dat deden de aanwezi-
gen. Zij gaven hun zorgen aan, bij-
voorbeeld hoe belangrijk het is dat 
mensen met dementie of een han-
dicap professioneel worden bege-
leid. Maar het ging ook over vragen 
als: Is zorg voor familie normaal of 
een te grote belasting? Wat kan de 
eigen omgeving doen en waar heb 
je professionals voor nodig? en Wat 
moet de gemeente doen om het be-
ter te organiseren?

Ideeën van bewoners
Bewoners hadden zeer verschillen-
de ideeën: Let op dat mantelzorgers 
niet overbelast raken en er moet 
een deskundige zijn voor de man-
telzorger. 65plussers aanschrijven 
of ze willen helpen. Adressen Man-

telzorgsteunpunt en andere zorg-
organisaties in de nieuwsbrief. Kij-
ken naar nieuwe innovatieve hulp-
middelen. Voortijdig maatregelen 
nemen, opplussen woningen. Kijk 
eerst wat mensen nodig hebben 
en kijk dan wat je kunt doen. Meer 
bekendheid geven aan Steunpunt 
Mantelzorg. Ook werd opgemerkt 
dat thuiszorgorganisaties efficiën-
ter kunnen werken En zorg kan 
laagdrempeliger worden aangebo-
den, op buurtniveau bij voorbeeld. 
De wijkverpleegkundige moet te-
rug. Daarbij moet de gemeente wel 
de regie houden. Dit kan door een 
soort BOVAG-regeling voor zorgin-
stellingen. Het uur ging door het 
delen van al deze ideeën zeer snel 
voorbij.

Wordt vervolgd
Burgemeester Vonk-Vedder gaf aan 
dat de gemeente de ideeën en me-
ningen meeneemt bij het maken 
van de plannen. De gemeente is pas 
vanaf 2015 verantwoordelijk voor de 
langdurige zorg, de jeugdzorg en de 
zorg voor mensen die moeilijk aan 
de slag komen. Nu is het vooral be-
langrijk om te horen wat er leeft on-
der de Aalsmeerders. Wordt dus 
vervolgd. Veel bewoners kijken te-
rug op een ‘bijzonder nuttige bijeen-
komst’. Eén van de deelnemers aan 
het burgerzaalgesprek: “Het is fijn 
dat de gemeente luistert. De pijn-
punten zijn duidelijk geworden.” Het 
volledige verslag van de ontbijtbij-
eenkomst met de toezeggingen van 
de gemeente verschijnt binnenkort 
op www.aalsmeer.nl/decentralisa-
ties in de nieuwsbrief. 

Meld je ook aan!
Burgernetdeelnemers maken 
buurten Aalsmeer veiliger
Aalsmeer - Op 24 juli komt er een 
melding bij de politie binnen dat 
de 7-jarige Sofia wordt vermist. Zij 
is vanaf de Mozartlaan weggere-
den op een roze glitterfiets in het 
gezelschap van een slanke, blanke 
vrouw. De meldkamer van de po-
litie verstuurt een Burgernetactie 
(spraak en sms-bericht) aan 2.451 
deelnemers in Aalsmeer, Uithoorn 
en omgeving. Diverse burgers bel-
len met 0800-0011 om informatie 
door te geven. Dankzij een tip wordt 
het glitterfietsje gevonden. Gelukkig 
kan Sofia enige tijd later herenigd 
worden met haar pleegouders. Bur-
gernet is een unieke samenwerking 
tussen burgers, gemeente en po-
litie om de veiligheid in de wijk te 
vergroten. Burgernet wordt uiter-
aard niet alleen ingezet bij vermis-
singen. “Ook bij een overval, een in-
braak of een straatroof kan via Bur-
gernet gevraagd worden of men-
sen in de buurt meekijken”, aldus 
Carolien Dijkstra, projectmanager 
Burgernet. Buurtbewoners, die zich 
hebben aangemeld, ontvangen een 
spraak- of sms-bericht met een dui-

delijke omschrijving van een per-
soon of voertuig. Als zij de verdach-
te zien of andere aanwijzingen heb-
ben, kunnen zij gratis bellen naar 
0800-0011. Zo kan de politie sneller 
en gerichter zoeken. “En dat werkt”, 
vervolgt Carolien Dijkstra. “Lande-
lijk wordt 1 op de 10 Burgernetac-
ties dankzij tips van Burgernetdeel-
nemers opgelost.” Na afloop ontvan-
gen alle deelnemers bericht over het 
resultaat van de Burgernetactie. In-
middels zijn er al 1,25 miljoen Bur-
gernetdeelnemers in Nederland. 

Aalsmeer telt er bijna 1.700. Hoe 
meer mensen meedoen, hoe gro-
ter de kans op succes. Daarom 
gaat op 6 september de landelijke 
campagne ‘Meld je aan voor Bur-
gernet’ van start. Ook de gemeen-
te Aalsmeer doet mee. Burgemees-
ter Jopke Vonk-Vedder roept alle 
inwoners van de Aalsmeer en Ku-
delstaart op zich aan te melden op 
Burgernet.nl, want: “Samen kunnen 
we onze buurt veilig houden.” Ieder-
een van 16 jaar en ouder kan zich 
aanmelden. 

Wethouder GJ van der Hoeven 
bezoekt dorpsraad Kudelstaart
Aalsmeer - Op woensdagavond 
11 september bezoekt wethouder 
Wijkgericht Werken Gertjan van 
der Hoeven het dorpsoverleg van 
de dorpsraad Kudelstaart. Dit over-
leg vindt plaats in het Dorpshuis en 
begint om 20.00 uur. Alle bewoners 
van Kudelstaart zijn van harte uitge-
nodigd om met het bestuur van de 
dorpsraad en de wethouder in ge-
sprek te gaan over het reilen en zei-
len in hun dorp. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Het wijkoverleg nieuwe stijl draait 
nu ongeveer een jaar en ik merk dat 
er over het algemeen een positieve 
sfeer heerst bij de wijkoverleggen. 
De Dorpsraad Kudelstaart heeft 
een actief bestuur dat veel initiatie-

ven ontwikkelt en altijd bereid is om 
mee te denken over de gemeentelij-
ke plannen. De laatste tijd hebben 
ze zich bijvoorbeeld beziggehouden 
met jeugdoverlast, de ontwikke-
ling van Mijnsheerlijckheid en met 
allerlei schoonmaakacties van de 
openbare ruimte. Steeds meer Ku-
delstaarters weten de dorpsraad te 
vinden en ze boeken prima resulta-
ten. Woensdagavond 11 september 
hoor ik graag van de bewoners wat 
er nog meer speelt in Kudelstaart.” 
Op de agenda van 11 september 
staat verder nog een terugkoppe-
ling van de wijkschouw die onlangs 
is gehouden en de voorbereidingen 
van de Keep It Cleanday op 20 sep-
tember. 

Komende 2 jaar uitbaggeren Ringvaart

Excursie langs baggertubes 
bij oevers Oosteinderpoel
Aalsmeer - Donderdag 29 augus-
tus werd er door de Provincie Noord 
Holland samen met het Waterschap 
en de gemeente een excursie ge-
houden langs de zogeheten ‘bag-
gertubes’ in de Oosteinderpoel. De-
ze baggertubes zijn geplaatst om 
de oevers van de Oosteinderpoel 
te versterken. Gedeputeerde Jaap 
Bont en aantal deskundige mede-
werkers van de provincie Noord-
Holland, Landschap Noord-Holland, 
het hoogheemraadschap van Rijn-
land en de aannemer hebben hier 
vragen beantwoord. De aannemer 
is sinds half maart bezig met het 
verwijderen van begroeiing en het 
graven van een sleuf voor de oe-
vers en het vullen van de baggertu-
bes bij het beschermde natuurmo-
nument Oosteinderpoel, langs de 
Ringvaart. Wethouder Rik Rolleman: 
“De provincie baggert de komende 
twee jaar de hele Ringvaart (60 kilo-
meter) uit, in nauwe samenwerking 
met Hoogheemraadschap Rijnland, 
onze gemeente en de gemeente 
Haarlemmermeer. Langs de Ring-
vaart ligt ook het beschermd Na-
tuurmonument de Oosteinderpoel 
van Landschap Noord-Holland. Dit 

natuurmonument heeft erg te lijden 
van afslag van de oevers. De 750 
meter lange baggertubes zijn hier-
voor een goede betaalbare en duur-
zame oplossing. Ze worden met on-
der andere met riet beplant en be-
schermen zo de Oosteinderpoel te-
gen verdere erosie van de oevers, 
terwijl tegelijk de natuurwaarde van 
het gebied verbetert.”

Groene As
De aanleg van de baggertubes ma-
ken deel uit van de Groene As. De 
Groene AS verbindt grote en kleine 
natuurgebieden tussen Aalsmeer 
en Spaarnwoude met elkaar. Hier-
door ontstaat een ecologische ver-
bindingszone, maar ook een aan-
trekkelijk landschap dat onder meer 
geschikt is voor recreatie en leefge-
bied voor dieren. Met de Groene AS 
zorgt de provincie Noord-Holland 
samen met haar partners, waaron-
der gemeente Aalsmeer, voor groen 
op de kaart in Noord-Holland, voor 
mens, dier en plant. Voor meer in-
formatie over de baggertubes of het 
baggeren: 0800-0200600 of stuur 
een mail naar: baggerprogramma@
noord-holland.nl.

CDA tegen één 
megaprovincie
Aalsmeer - De CDA-fracties in 
alle twaalf provincies zijn tegen 
de samenvoeging van de provin-
cies Noord-Holland, Flevoland en 
Utrecht. Ze hebben gezamenlijk 
bezwaar gemaakt tegen het voor-
stel van minister Ronald Plasterk. 
De CDA-fracties zijn van mening 
dat er geen goede reden is voor de 
vorming van de megaprovincie. Vol-

gens de partij ontbreekt er een mo-
tivering en is het niet duidelijk welk 
probleem voor burgers wordt opge-
lost. Het voorstel wordt opgelegd en 
mist draagvlak onder de bevolking 
van de drie provincies. De overheid 
komt juist verder van de burger af 
te staan, volgens een verklaring die 
vorige week is uitgegeven door de 
fractie. De CDA-fractie ziet meer in 
samenwerking tussen provincies en 
wil dat bij inhoudelijk discussies ook 
burgers en bedrijven moeten wor-
den betrokken.

Wethouder Verburg opent 
Fitaal en fit voor 55+
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg 
heeft zaterdag 31 augustus sport-
faciliteiten Fitaal en fit voor 55+ bij 
Heliomare Dagbesteding Aalsmeer 
geopend door als ‘externe gast’ het 
eerste stuk op de hometrainer te 
fietsen. Wethouder Verburg verant-
woordelijk voor Gezondheidszorg 
en Ouderbeleid: “Mijn portefeuilles 
komen allemaal samen in dit pro-
ject. Het is heel goed van Helioma-
re dat ze hun sportzaal beschikbaar 
stellen voor de omgeving voor spor-
ten en valtraining onder professi-
onele begeleiding. Het is heel be-
langrijk dat ouderen actief blijven. 
Ook de wisselwerking met de om-
geving en een zorginstelling wordt 
in tijden van bezuinigingen en de-
centralisaties steeds belangrijker. 
Doordat de omwonenden in contact 
komen met Heliomare hopen ze ook 
op vrijwilligers uit de buurt begrijp 
ik. En dat zou heel mooi zijn natuur-
lijk. Je zou kunnen zeggen drie vlie-

gen in een Klap. Heliomare vrijwilli-
gers, 55plussers aan het sporten en 
een wethouder die gezonde oude-
ren heeft door al dat sporten! Mooi-
er kan het niet!” Inwoners van 55+ 
die vlak bij Heliomare Aalsmeer wo-
nen kunnen door de openstelling 
hier sportief bezig zijn onder pro-
fessionele begeleiding. Heliomare 
werkt voor het beweegprogramma 
samen met De Aalsmeerse praktijk 
voor fysiotherapie. 
Speciaal voor mensen met en zon-
der fysieke beperking, zelfstandig 
of in groepsverband in een gezelli-
ge, ongedwongen en rustige sfeer. 
Er is speciale aandacht voor balans, 
loopvaardigheid en valpreventie. Bij 
Dagbesteding Aalsmeer staan uw 
interesses centraal. Het uitgangs-
punt is dan ook dat de cliënt het fijn 
vindt om bezig te zijn, zich ontwik-
kelt en contacten legt. Dit alles ui-
teraard onder professionele bege-
leiding.

Felle brand scooterwinkel
Amstelveen - Bij een korte maar 
felle uitslaande brand is rond kwart 
over twee in de nacht van donder-
dag 29 op vrijdag 30 augustus een 
gedeelte van een scooter- en fiet-
senwinkel aan de Lindenlaan in 
Amstelveen uitgebrand. Er vielen 
geen gewonden. De 18 woningen 
boven de scooterwinkel zijn tijde-
lijk ontruimd. Rond kwart over twee 
in de nacht kwamen er diverse mel-

dingen binnen van brand aan de 
Lindenlaan. De brandweer is daarop 
direct met groot materieel uitgerukt. 
De brand was snel onder controle. 
Het gedeelte van de winkel aan de 
Johannes Calvijnlaan, waar voor-
namelijk scooters stonden, brand-
de volledig uit. De brandweer wist 
te voorkomen dat de brand zich uit-
breidde naar de naastgelegen win-
kel en bovenliggende woningen. 

“Beschikbaar voor iedereen die dat echt nodig heeft”

Kritische reacties op afwijzing 
Tafeltje-Dek-Je door Loket Zorg
Aalsmeer - De ingezonden brief 
over de afwijzing van maaltijdser-
vice Tafeltje-Dek-Je voor een re-
validerende inwoner, uitgespro-
ken door het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg, heeft aardig wat stof doen 
opwaaien. Niet in de laatste plaats 
bij Tafeltje-Dek-Je. Sandra de Jong, 
coördinator van de maaltijdvoor-
ziening, verduidelijkt in een reac-
tie dat het niet Tafeltje-Dek-Je zelf 
is dat de aanvragen ‘keurt’ maar dat 
de selectie bij het gemeentelijk lo-
ket gebeurt. “En daar gaat het blijk-
baar mis”, vertelt ze in haar brief en 
voegt toe dat Tafeltje-Dek-je een 
flink aantal reacties heeft gekregen 
op het krantenstukje. “Niet iedereen 
is even positief over het eerste con-
tact met het loket. Het geeft ons de 
behoefte”, aldus de coördinator, “te 
benadrukken dat Tafeltje-Dek-Je 
beschikbaar is voor iedereen die dat 
echt nodig heeft: ouderen en zie-
ken die niet zelf in staat zijn om voor 
een warme maaltijd te zorgen. Soci-
aler dan ooit dus.” Ook de gemeen-
te (wethouder Verburg) liet zich niet 
onbetuigd en liet de aanvrager we-
ten dat de Aalsmeerder in kwestie 
gewoon in aanmerking komt voor 
een dagelijks vers en warm bezorg-
de maaltijd. Dat er iets mis gaat in 
de communicatie tussen gemeen-
te, Tafeltje-Dek-Je en het Loket 
hoeft geen uitleg. Het motto ‘soci-
aler dan ooit’ kan door een tussen-
liggende instantie zo maar de nek 
worden omgedraaid blijkbaar. Inwo-
ners Carla Bakelaar en Corry Verwe-
ij reageerden ook op de brief. “De 
aanvraag die ingediend wordt bij lo-

ket Wonen en Zorg Aalsmeer, wordt 
afgewezen. Eten moet maar gere-
geld worden door buren en kinde-
ren, voor een kliekje en boterham-
metje en tevens wordt doorverwe-
zen naar commerciële maaltijdser-
vices. Wat een schandelijk vertoon 
deze beslissing dat je maar bij een 
ander aan moet kloppen. Dit is weer 
ambtenarij ten voeten uit. Deze vrij-
williger die jaren heeft klaargestaan 
(en ook als dat niet zo zou zijn want 
het gaat om het afwijzen in het alge-
meen) klopt vergeefs aan. Wat een 
ongelooflijke afgang voor een ge-
meente als Aalsmeer”, aldus Carla. 
Corry Verweij verwoordt het zo: “Ie-
mand die zich 17 jaar lang inzet voor 
Tafeltje-Dek-Je en dan komt de dag 
dat hij aan de andere kant komt te 
staan met het verzoek om nu zelf 
gebruik te mogen maken van deze 
sociale voorziening. Het loket Wo-
nen, Welzijn en Zorg laat weten dat 
meneer hier niet voor in aanmerking 
komt, maar B & W wil wel alle bur-
gers mee laten denken met een fan-
tantisch ontbijt op vrijdagmorgen 
hoe wij met zijn allen de zorg voor 
anderen willen invullen. Al deze 
mensen hadden zelf wel hun ontbijt 
kunnen klaarmaken, denk ik zo. Ook 
het loket moet mijns inziens door de 
regels heen kunnen afwegen en uit-
zonderingen moeten kunnen maken 
om de zorg in goede banen te laten 
verlopen. Eigenlijk wordt er gezegd 
‘Zoek het zelf maar uit’. (Sociaal?). 
Dit stukje is zeker geen stimulans 
om je als vrijwilliger ergens voor aan 
te melden.”
Door: Joke van der Zee

ingezonden

Tafeltje-Dek-Je, socialer dan ooit
Aalsmeer - Vorige week stond er 
een artikel in de Nieuw Meerbo-
de waarin de maaltijdvoorziening 
van Tafeltje-Dek-Je nogal negatief 
werd genoemd. Als coördinator van 
TDJ voel ik me geroepen om hier-
op te reageren. Eigenlijk is de kop-
tekst van het artikel ‘Tafeltje-Dek-Je, 
het sociale voorbij’ niet correct. Af-
gaande op de tekst wordt bedoeld 
‘Loket Wonen-Welzijn-Zorg, het so-
ciale voorbij’. Bij deze gemeente-
lijke instantie moeten toekomstige 
Tafeltje-Dek-Je-gebruikers de aan-
vraag voor het gebruik van de maal-
tijdvoorziening indienen. Door de 
daar werkzame ambtenaren wordt 
dan beoordeeld of iemand al dan 
niet in aanmerking komt voor Tafel-
tje-Dek-Je. En daar gaat het blijk-
baar mis. Overigens heeft het stuk-
je in de Nieuwe Meerbode van vo-
rige week geleid tot een flink aan-
tal reacties richting Tafeltje-Dek-Je 
en niet iedereen was even positief 
over het eerste contact met het lo-
ket WWZ. In elk geval geeft het ons 

de behoefte te benadrukken dat Ta-
feltje-Dek-Je beschikbaar is voor ie-
dereen die dat echt nodig heeft. De 
gemeente toetst zelf of het inkomen 
van betrokkene van dien aard is dat 
er subsidie op de maaltijden gege-
ven wordt. Heeft men een hoger in-
komen dan betaalt men de volledi-
ge kostprijs van 8,50 euro. Maar een 
maaltijd is er altijd, waarbij men de 
keuze heeft om de warme maaltijd 
aan huis te krijgen of deze te nutti-
gen in één van onze restaurants in 
Zorgcentrum Aelsmeer of het wijk-
steunpunt in Kudelstaart. Tafeltje-
Dek-Je bestaat al sinds 1976 en 
is eigenlijk onmisbaar voor oude-
ren en zieken die niet zelf in staat 
zijn om voor hun warme maaltijd te 
zorgen. Elke dag een verse, warme 
maaltijd thuisbezorgd zodat er ook 
een stukje sociale controle en so-
ciaal contact is met de mensen. En 
dat is waar het ons om gaat! Tafel-
tje-Dek-Je, socialer dan ooit. 
Sandra de Jong
Coördinator Tafeltje Dek Je

ingezonden

1e Beraad en Raad na zomer
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 12 september komen burge-
meester, wethouders en de raadsle-
den voor het eerst bijeen na de zo-
mer voor de bijeenkomst van het Be-
raad en de Raad. De vergaderavond 
is in de raad van het gemeentehuis, 
begint om 20.00 uur en is openbaar 
voor belangstellenden. Het Beraad 
staat deze avond onder voorzitter-
schap van Ronald Fransen van PACT. 
Eerste onderwerp is de programma-
begroting 2014 en het meerjaren-
perspectief 2015-2017 van het Sa-
menwerkingsverband Aalsmeer-Uit-
hoorn. Vervolgens wordt gesproken 
over de ontwerpbegroting 2014 van 
eht Amstel- en Meerlanden overleg. 
Het derde agendapunt is de con-
ceptverordening Speelautomaten-
hal. Portefeuillehouder van deze drie 
onderwerpen is drs. Jobke Vonk-

Vedder. Onder verantwoording van 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
staat de aanvraag voor het wijzigen 
van de bestemming van de percelen 
achter de woning op de Uiterweg 
158 in natuurgronden, het dempen 
van water ter plaatse van de voor-
malige ligplaats voor de woonark 
aan de Herenweg 34, het aanleggen 
van een wegvak aan de Middenweg 
en het realiseren van een passan-
tenvoorziening op het perceel van 
de Historische Tuin. Na de rondvraag 
en een korte onderbreking wordt de 
vergaderavond voortgezet met de 
Raad. Voorzitter is mevrouw Jobke 
Vonk-Vedder en aan de orde komen 
ingekomen stukken van inwoners en 
instellingen en de afdoening van de 
burgerinitiatieven over de Zijdstraat 
Fietsvrij en het behoud bovenzalen 
De Oude Veiling.

Groot onderhoud N201 klaar
Streek - De ingrijpende onder-
houdswerkzaamheden aan de N201 
tussen Amstelhoek en Vinkeveen 
zijn beëindigd. Sinds de vroege och-
tend van 2 september kan het ver-
keer weer ongehinderd gebruik ma-
ken van een opgeknapte weg die er 
weer voor jaren glad en comforta-
bel bij ligt. Vanaf 12 juli heeft aan-
nemer Van Gelder in opdracht van 
de provincie Utrecht zeven dagen 
per week en 24 uur per dag gewerkt 
om de klus in een zo kort mogelijke 
periode te klaren. Door continu door 
te werken in de vakantieperiode is 
geprobeerd om de overlast voor het 
verkeer en de omgeving zoveel mo-
gelijk te beperken.

Werkzaamheden parallelweg
Aansluitend aan het groot onder-
houd gaat de aannemer aan de slag 
met het maken van een parallelweg. 
Tussen 2 september en 30 juni vol-
gend jaar wordt het bestaande pad 
langs de N201, tussen de N212 en 
de Veenweg, omgebouwd tot paral-
lelweg. Hierdoor wordt deze route 
comfortabeler en veiliger voor fiet-
sers en bestemmingsverkeer. Deze 
werkzaamheden geven weinig hin-
der voor het doorgaande verkeer 
en de aanliggende percelen blijven 
bereikbaar. Doorgaand fietsverkeer 
wordt omgeleid via de aangegeven 
omleidingsroutes
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kinder- en jeugdkrant

PeuterInstuif bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 11 septem-
ber is er tijdens de ontmoetings-
ochtend in de Oost-Inn van 9.30 
tot 10.30 uur de peuter instuif. Een 
uurtje samen met je kindje spelen, 
zingen, dansen en plezier maken. 
’s Avonds wordt van 19.30 tot 21.30 
uur een literaire avond gehouden. 
Wat heeft u in de vakantie gelezen? 
Neem boeken mee, geef een me-
ning en maak medelezers enthou-
siast. Iedereen is van harte welkom 
bij deze activiteiten. De Oost-Inn is 
te vinden in de Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. Voor inlich-
tingen: 0297-325636, 0297-345413 
of oosterkerk-aalsmeer.nl.

Startfeest op De Graankorrel
Kudelstaart - De Graankorrel is al 
weer 2 weken aan het werk. Om het 
nieuwe schooljaar te vieren, was er 
afgelopen vrijdag een feest voor de 
ouders en kinderen van De Graan-
korrel. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje konden ouders samen 
met hun kinderen allerlei spellen en 
opdrachten doen. Bij elk spel kre-
gen de kinderen ook een letter. Al-

le verzamelde letters vormden uit-
eindelijk de zin: Je bent een kan-
jer! Er was van alles te doen: Sjoe-
len, een hoge toren bouwen, zaklo-
pen, ballen vangen, lekker springen 
op het springkussen en oude foto’s 
van de leerkrachten raden en nog 
veel meer. Het weer speelde geluk-
kig ook goed mee. Er kon ook nog 
lekker genoten worden van het zon-
netje!

Geweldig startfeest Hoeksteen
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag vond 
er ‘s avonds op het schoolplein van 
basisschool De Hoeksteen een heel 
gezellig en druk bezocht startfeest 
plaats voor ouders en kinderen. Op 
een buitenpodium voerden kinde-
ren, ouders en leerkrachten acts op 
waar volop van werd genoten. Alles 
stond in het teken van het ‘Landen’. 
Van China tot Amerika: alle groe-
pen hadden hun eigen land geko-
zen. Ouders zorgden voor bijpas-
sende hapjes. Naast de acts werd 
op het podium het spel ‘Jongens te-

gen Meisjes’ gespeeld. Een deskun-
dige jury reikte uiteindelijk voor de 
tweede maal de meisjes de wissel-
beker uit. 
De avond werd besloten met een 
openluchtdisco voor de kinderen, 
terwijl de ouders onder het genot 
van een hapje en een drankje zich 
prima vermaakten. Mede dankzij de 
door de ouders met zorg toebereide 
hapjes, het mooie weer en de ont-
spannen sfeer kan De Hoeksteen 
terugkijken op een feest dat voor 
herhaling vatbaar is.

Jeugdschaatsen Blauwe Beugel
Rijsenhout - Terwijl de thermome-
ter nog zomerse waarden bereikt, 
zijn bij IJsclub de Blauwe Beugel uit 
Rijsenhout de voorbereidingen al 
weer in volle gang voor het nieuwe 
schaatsseizoen. De jeugdschaats-
commissie is inmiddels druk bezig 
met de planning van het vernieuw-
de jeugdschaatsprogramma. Nu de 
basisscholen weer zijn begonnen, is 
de werving om de groep weer vol te 
krijgen van start gegaan met behulp 
van posters en flyers. Sinds een flink 
aantal jaren organiseert IJsclub de 
Blauwe Beugel (vanuit Nieuw-Ven-
nep in samenwerking met de IJsclub 
Nieuw-Vennep) het jeugdschaat-
sen op de zaterdagochtenden op de 
kunstijsbaan in Haarlem. 
Het doel van het jeugdschaatsen is 
om kinderen van de groepen 3 tot en 
met 8 spelenderwijs schaatsen te le-
ren, met onder andere lessen in be-
wegen op glad ijs, veilig vallen en 
weer opstaan en leren remmen. De 
ijsclub stelt een aantal enthousiaste 
trainers beschikbaar om in een ge-
zellige sfeer op de zaterdagochtend 
op de ijsbaan in Haarlem te wer-
ken aan de schaatstechniek van de 
jeugdgroepen. Met gemiddeld zo’n 
tiental kinderen per trainer plus be-
geleider worden kinderen geduren-

de tien achtereenvolgende weken 
op een sportieve manier begeleid. 
Er wordt nauwkeurig gelet op het ni-
veau van de kinderen, zodat ze zich 
op hun gemak voelen in hun ploeg-
je. Na de laatste les wordt het jeugd-
schaatsen afgesloten met op de 
aansluitende zaterdag(en) een spe-
ciale activiteit zoals bijvoorbeeld 100 
meter wedstrijdjes of een mini-elf-
stedentocht. Voor de ijsclub tevens 
mooie momenten om talenten te 
ontdekken! In het komende seizoen 
2013-2014 wordt door de KNSB het 
nieuwe vaardigheidspaspoort geïn-
troduceerd. In een schaatsles wor-
den verschillende dingen geleerd 
die belangrijk zijn voor het schaat-
sen. En daar kan dan ook aan het 
einde een vaardigheidspaspoort bij 
behaald worden, hierin staat precies 
wat het kind allemaal heeft geleerd 
in de schaatsles. Niveau 2 is voor 
kinderen die net begonnen zijn met 
schaatsen en niveau 7 voor kinderen 
die al langer les hebben. Inschrijven 
voor het jeugdschaatsen kan van-
af nu weer op de website van IJs-
club De Blauwe Beugel. De eer-
ste les is op zaterdag 5 oktober van 
10.30 tot 11.30 uur. Schrijf snel in 
want het aantal plaatsen is beperkt:  
www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Zonnig afzwemfeest Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 31 
augustus is het jaarlijkse afzwem-
feest gehouden in Het Ooster-
bad. Waar alle kinderen en badjuf-
fen het hele seizoen hard voor ge-
werkt hebben, werd voor nagenoeg 
alle kinderen bekroond met een fel-
begeerd diploma. Er mochten zes 
A-diploma’s uitgereikt worden, twee 
B-diploma’s en drie C-diploma’s. 

Tevens zijn drie zwemmers beloond 
met het Oosterbaddiploma 1. De-
ze week is Het Oosterbad nog open 
van 13:00 tot 17:00 uur (‘s avonds 
gesloten). Op zaterdag 7 september 
gaat de vlag definitief naar beneden 
en wordt het 85ste seizoen afgeslo-
ten. Voor al het actuele nieuws, ook 
in de maanden dat het bad gesloten 
is www.hetoosterbad.nl.

“Suf gelopen voor Kika!”
Kudelstaart - Vrijdag 30 augustus 
werd om kwart over 9 het startsein 
gegeven voor de sponsorloop met 
als doel geld in te zamelen voor de 
stichting KiKa. De kinderen van de 
OBS Kudelstaart steunden daarmee 
het team van Kudelstaart, dat 95 ki-
lometer ging lopen voor dit goede 
doel. Dat veel mensen in Kudelstaart 
dit goede doel steunden werd dui-
delijk bij de opgave van sponsoren. 
Het weer werkte dit keer ook mee 

(de sponsorloop van vorig jaar was 
in de stromende regen!) en veel ou-
ders stonden aan de route om de 
kinderen toe te juichen. Wat te eten 
en te drinken was er natuurlijk ook 
voor de kinderen, daar had de ou-
derraad wel voor gezorgd, maar ve-
len liepen toch eerst nog even een 
extra rondje! Om kwart voor 10 werd 
de loop afgesloten en een klein vier-
jarig jongetje zuchtte: “Ik heb me suf 
gelopen voor KiKa!” 

Zomerfeest jarige Lievepop
Aalsmeer - Kindercentrum Lieve-
pop, in Brede school de Mikado, 
heeft afgelopen vrijdag zijn 5 jarig 
bestaan gevierd met een spetterend 
zomerfeest. 
Zeker 250 kinderen en hun ouders 
kwamen op het feest. Zo waren er 
allerlei leuke spelletjes en lekkernij-
en, zoals een echte poffertjeskraam. 

Om half zes kwam iedereen bijeen 
om ballonnen de lucht in te laten, 
al die gekleurde ballonnen tegen 
de mooie zonnige blauwe lucht was 
een mooi plaatje. 
Nu nog afwachten welke ballon de 
meeste afstand heeft afgelegd, de 
brievenbus wordt in de gaten ge-
houden.

Wordt fusieschool groenste 
school in Aalsmeer?
Aalsmeer - Dinsdag 27 augustus 
werd in het gemeentehuis een in-
spiratiemiddag: ‘De groenste school 
in Aalsmeer’ gehouden. Voor de-
ze bijeenkomst waren leerkrachten, 
schoolbestuur, kinderdagverblijven 
en ouders uitgenodigd ideeën te ui-
ten over de duurzaamheid van de 
nieuwe school die gebouwd wordt 
in de Hornmeer voor fusieschool De 
Wegwijzer en De Hoeksteen. Wet-
houder Rik Rolleman: “Het mooie 
van het bouwen van een nieuwe 
school is dat je dat vanaf dag één zo 
duurzaam mogelijk kan doen door 
tijdens het ontwerpen en bouwen 
goed na te denken over de isolatie, 
het luchtdicht bouwen en stimule-
ren van energiezuinig gebruik. We 
doen dat samen met alle betrokke-
nen. Architect, aannemers, ouders, 
kinderen en medewerkers. Ook de 
Europese gemeenschap ziet het be-
lang van een duurzame en energie-
neutrale school waardoor we dank-
zij de Amsterdam Economic Board 
een subsidie mogen ontvangen van 
40.000 euro voor het opstellen van 
innovatieprogramma van eisen. Als 
de school klaar is zien de kinderen 
dagelijks om zich heen hoe je voor-
zichtig om kunt gaan met onze aar-
de, de natuur en energie. En dan ho-
pen we natuurlijk dat het bekende 
spreekwoord op gaat: Jong geleerd 

is oud gedaan!” “De school speelt 
een cruciale rol in het leven van 
een kind. Daarom is het belangrijk 
dat kinderen in een fijne omgeving 
opgroeien”, vult Jan Punt, directeur 
en bestuurder van het schoolbe-
stuur aan. “Deze fijne omgeving wil-
len wij gezamenlijk gaan realiseren 
in de vorm van een nieuwe school 
voor De Wegwijzer en De Hoek-
steen. Laten we onze droom waar-
maken.” De nieuwe school wordt 
een ‘kindcentrum’. Een plaats waar 
baby’s, peuters, kleuters en kinde-
ren van 0 tot 12 jaar van 07.00 uur 
tot 19.00 terecht kunnen voor edu-
catie en ontspanning. Aan het be-
gin van de zomer hebben de mede-
zeggenschapsraden van de basis-
scholen De Wegwijzer en De Hoek-
steen ingestemd met een fusie. Voor 
deze fusieschool wordt een nieuwe 
school gebouwd op de hoek Zwar-
teweg met de Dreef. Volgens de 
planning kan deze school augus-
tus 2016 de bel laten rinkelen en 
zijn deuren openen. Op woensdag 
25 september vindt van 13.00 tot 
18.00 uur een excursie plaats langs 
inspirerende praktijkvoorbeelden in 
de omgeving. Wie geïnteresseerd is 
in deze excursie kan zich opgeven 
bij mevrouw A. van Leeuwen via e-
mailadres: a.van.leeuwen@amstel-
veen.nl of bel 0297–387575.

Ines van der Boon overhandigt duurzame plant aan wethouder Rik Rolleman.

Eerstejaars leerlingen Groenstrook 
spelen Tijl Uilenspiegel in theater 
Aalsmeer - Dinsdag 27 augus-
tus hebben alle eerstejaars leerlin-
gen van Wellantcollege de Groen-
strook een theater- en dansvoor-
stelling gegeven in het Crown Thea-
ter Aalsmeer als onderdeel van hun 
introductieweek. Het voegde iets 
extra’s toe dat de voorstelling kon 
worden gegeven in een echt thea-
ter. Iets waar de meeste leerlingen 
bij binnenkomst wel van onder de 
indruk waren. De leerlingen werk-
ten onder begeleiding van docen-
ten van Scapino Jeugd Theater aan 
de dansvoorstelling. Met behulp van 
hun mentoren maakten zij een de-
cor en diverse kostuum- onderde-

len. De hele middag hebben zij hard 
gewerkt. Na een maaltijd in het zon-
netje, volgde de generale repetitie 
waar de leerlingen nog wat extra 
aanwijzingen kregen. Om 20.00 uur 
stroomde de grote zaal van het the-
ater vol met ouders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes. Zij konden ge-
nieten van een prachtige voorstel-
ling over het verhaal van Tijl Uilen-
spiegel waarbij alle leerlingen een 
rol hadden in de uitvoering. Deze 
voorstelling hebben de leerlingen 
na één middag hard werken weten 
neer te zetten. Hier zijn alle mento-
ren erg trots op. Het was een groot 
succes!

Open water zwemwedstrijd
Mooie derde plaats voor Nina
Aalsmeer - Zaterdag 30 augustus 
is de 40e editie van de open water 
wedstrijd in Goed gehouden. Alleen 
Amber en Nina verschenen aan de 
start voor Oceanus. Met een water-
temperatuur van 22 graden en nau-
welijks wind op de baan mocht Nina 
om 12.00 uur van start in het brak-
ke water. Het was een aardig deel-
nemersveld en de strijd was heftig. 
Met een fanatiek groepje zwom-
men ze op de finish af, waarbij Ni-
na het op 3 tiende verloor van de 
nummer twee en dus keurig der-
de werd. Amber mocht zich rond de 
klok van half 2 gaan vastbijten in de 
500 meter schoolslag. Zij heeft nog 
twee keer een 500 meter nodig om 
derde van Nederland te worden in 
de klasse Junioren 1. De 500 meter 
ging ze hard van start. Tot aan 125 
meter, de keerpunt boei, kon ze met 
de kopgroep mee. Helaas ging deze 
na het ronden van de boei versnel-
len en moest ze de zwemmers laten 
gaan en kwam in de achtervolgende 
groep te liggen. Er werd flink gevlo-
ten en gele kaarten uitgedeeld door 

de jury en Amber wist in de span-
nende finish een keurig 8e plaats op 
te eisen in een super tijd van 9.39,00 
zo snel heeft ze nog niet gezwom-
men dit seizoen. Komende week zijn 
de Oceanus Masters aan het vlam-
men op het EK Zwemmen te Eind-
hoven met een afsluitende 3 kilo-
meter door het kanaal van Eindho-
ven. Op zaterdag 14 september slui-
ten de open water zwemmers van 
Oceanus het seizoen af in Hank. 
Daar wordt het eindklassement be-
kend gemaakt. 

Atletiek
Corné is snel 
in Hoofddorp

Aalsmeer - Afgelopen zon-
dag 1 september nam Cor-
né Timmer van Atletiekvereni-
ging Aalsmeer deel aan de 9e 
Haarlemmermeerrun in Hoofd-
dorp. Het baanseizoen zit erop 
en daarom nam hij deel aan de 
5 kilometer wegwedstrijd. Corné 
werd op deze afstand zesde van 
de ongeveer 450 deelnemers en 
uiteindelijk vierde in de categorie 
mannen senioren. Corné liep de 
5 kilometer in 18.05 minuten en 
verbeterde zijn persoonlijke re-
cord met zo’n 40 seconde.
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OVAK-soos 
Aalsmeer - De volgende soosmiddag 
van de OVAK is woensdag 11 septem-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 28 augustus is gewonnen 
door Rinus Buskermolen met 5625 
punten, op twee Tom Verlaan met 
5440 punten en op drie is Piet Straat-
hof geëindigd met 5043 punten.

Zaterdag 7 september: 
AALSMEER 
Zwaluwen’30 HCSV 1 - Aalsmeer 1 14.30 u
Zwaluwen’30 HCSV 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
Aalsmeer 3 – DVVA 5 14.30 u
Hillegom 6 –Aalsmeer 4 14.45 u 
Aalsmeer 5 – Arsenal 7 14.30 u
Roda’23 4 – Aalsmeer 6 14.30 u
Aalsm/RKAV.Vet1 – AFC Vet.1 14.30 u

Vrouwen
VVA/Spartaan VR.1 – Aalsmeer VR.1 15.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – SCH’44 A1 14.30 u
UNO B1 - J.A.United B1 13.00 u
VVC B2 – J.A.United B2 14.45 u
J.A.United B3 – UNO B2 12.00 u
EDO C1 - J.A.United C1 10.30 u
Zwanenburg C2 - J.A.United C2 14.30 u
Zwanenburg C3 - J.A.United C3 12.00 u
J.A.United C4 – VVC C5 14.30 u

Pupillen
Ouderkerk D1 - J.A.United D1 10.30 u
J.A.United D2 - SCW D1 11.15 u
J.A.United D3 – Roda’23 D5 11.30 u
J.A.United D4 – Zwanenburg D4 11.30 u
Ouderkerk D5 - J.A.United D5 10.00 u 
Kon.HFC E2 - J.A.United E1 10.15 u
Roda’23 E2 - J.A.United E2 10.15 u
Roda’23 E3 - J.A.United E3 9.00 u 
J.A.United E4 – Roda’23 E6 9.30 u
Roda’23 E7 - J.A.United E5 10.15 u
J.A.United E6 – Roda’23 E9 9.30 u
J.A.United E7 - Roda’23 E 10 11.00 u
Ouderkerk E9 - J.A.United E8 11.15 u
J.A.United E10 – Roda’23 E 11 9.30 u
Argon E8 - J.A.United E11 8.45 u
Roda’23 E 14 - J.A.United E12 9.00 u
Pancratius F3 - J.A.United F1 9.00 u
J.A.United F2 – Pancratius F2 9.00 u
J.A.United F3 - Legm.vogels F3 9.00 u
Amstelveen F2 - J.A.United F4 9.00 u 
J.A.United F5 – Roda’23 F 15 9.00 u
Roda’23 F5 - J.A.United F6G 11.30 u 
RKDES F5 - J.A.United F7G 11.00 u
J.A.United F8 – Roda’23 F 13 9.00 u

Meisjes
DSS MA.1 - J.A.United MA.1 12.30 u
DSOV MB.1 - J.A.United MB.1 14.00 u 
DSOV MC.1 - J.A.United MC.1 12.00 u
J.A.United MC.2 – Buitenveldert MC.2 12.30 u
J.A.United MD.1 - VVC MD.1 11.00 u
RKDES ME.1 - J.A.United ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
UNO D1 - RKDES D1 11.15 u
Legm.vogels D6 - RKDES D2 11.00 u
RKDES D3 – SDZ D8 11.00 u
RKDES D4 – Ouderkerk D7 13.00 u
Zuidoost E1 - RKDES E1 11.00 u
RKDES E2 – Badh.dorp E1 11.00 u
RKAVIC E2 - RKDES E3 9.00 u
RKDES E4 – Ouderkerk E 10 11.00 u

RKDES E5 – Badh.dorp E3 9.30 u
Legm.vogels F2 - RKDES F1 11.00 u
RKDES F2 – Argon F2 9.30 u
Pancratius F5 - RKDES F3 9.00 u
RKDES F5 – J.A.United F7G 11.00 u
Roda’23 F 14 - RKDES F6 11.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – QuickBoys VR.1 13.00 u

Meisjes
Pancratius MB.1 - RKDES MB.1 15.00 u
VVC MC.1 - RKDES MC.1 15.00 u
RKDES ME.1 – J.A.United ME.1 9.30 u

SCW
SCW 1 – VVC 1 14.30 u
SCW 2 – Zuidvogels 4 12.00 u
Arsenal 9 – SCW 3 12.30 u
AFC 11 – SCW 4 17.00 u
RKAVIC 3 – SCW 5 14.30 u
Badh.dorp Vet .1 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
SCW B1 – Amstelveen B1 11.00 u
Legm.vogels C1 - SCW C1 11.00 u
SCW C2 – DSOV C4 11.15 u

Pupillen
J.A.United D2 - SCW D1 11.15 u 
SCW D2 – VVA/Spartaan D4 9.00 u
SCW E1 – Argon E4 10.00 u
Roda’23 E 12 - SCW E2 9.00 u
Badh.dorp E2 - SCW E3 9.30 u
AJAX F1 - SCW F1 9.15 u
SCW F2 – RKAVIC F1 9.00 u
SCW F3 – Badh.dorp F3 9.00 u

Vrouwen
Diemen VR.1 - SCW VR.1 12.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – VVC MB.1 12.45 u
SCW MC.1 – Zwanenburg MC.1 10.15 u

Zondag 8 september:
RKAV
RKAV 1 – De Meer 1 14.00 u 
RKAV 2 – RKDES 4 11.00 u

Vrouwen
RKAV.VR.1 – Buitenveldert VR.3 11.30 u

RKDES
RCH 1 - RKDES 1 14.00 u
Wasmeer 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – Buitenveldert 2 12.00 u
RKAV 2 - RKDES 4 11.00 u
RKDES 5 – Pancratius 8 12.00 u
Ouderkerk 5 – RKDES 7 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Roda’23 A2 12.00 u
RKDES B1 – HYS B1 11.00 u
Kon.HFC B2 – RKDES B2 13.00 u
Badh.dorp C1 – RKDES C1 12.00 u
RKDES C2 – WV-HEDW C3 12.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Tim Rewijk wint eerste 
Nationale derby
Aalsmeer - Zaterdag stonden twee 
vluchten op het programma, een 
navlucht vanuit het Belgische Wol-
vertem en de laatste jonge duiven-
vlucht, de Nationale Derby der Ju-
nioren vanuit het Franse Troyes. 
Door de slechte weersomstandig-
heden in Frankrijk werd de Nati-
onale vlucht uitgesteld naar zon-
dag, zodat er alleen vanuit Wolver-
tem gevlogen werd. Om 13.30 uur 
werden de duiven gelost met een 

NW wind en dat werd een pitti-
ge vlucht omdat de wind af en toe 
krachtig was. Om 15.31.47 uur klokte 
John van Duren uit Amstelveen zijn 
584 die de 149,967 kilometer afleg-
de met 1231,414 mpm en was hier-
mee de snelste. In Rayon F was dit 
goed voor plaats 6 waar 2260 dui-
ven in concours stonden. Aad van 
Belzen uit Kudelstaart werd twee-
de en Comb. v. Leeuwen & v. Grie-
ken uit Aalsmeer derde. Zondag-

De 11 jarige Tim Rewijk en John van Duren.

morgen om 08.00 uur kregen de 
duiven die ingezet waren voor de 
Nationale vlucht vanuit Troyes ge-
lost, en ook deze vlucht werd met de 
NNW wind op de vlieglijn een pittige 
vlucht net als zaterdag. Rekenwerk 
leerde dat de duiven rond 14.00 
uur thuis konden zijn dus iedereen 
stond op scherp. Dan ineens zit daar 
een duif bij de 11 jarige Tim Rewijk 
in De Kwakel op het hok. Snel werd 
deze naar binnen geroepen, en om 
13.58.19 uur werd deze geklokt. Het 
was de 720, een duif die Tim van Ge-
rard en Lies v.d. Bergen had gekre-
gen. Met een snelheid van 1225,978 
mpm had de 720 de 439,289 kilome-
ter afgelegd, en was de snelste in de 
vereniging. Toen was het wachten, 
want er deden 1928 duiven aan deze 
vlucht mee, dus er konden nog snel-
lere duiven zijn. Bij het uitslaan van 
de klokken bleek dat Tim een heel 
vroege duif had, en nadat alle in-
korfcentra (Tim lag toen waarschijn-
lijk al in bed) de gegevens ingezon-
den hadden bleek dat Tim de eerste 
Nationaal in Noord Holland gewon-
nen had. Na de vierde prijs op Mor-
lincourt met Teletekst is hij nu te be-
wonderen op plaats 1 op Teletekst 
(SBS 6 pagina 861 Afd. 6). 

Er waren nog meer goede resulta-
ten, Erik Wiersma uit Amstelveen 
werd tweede, Comb. van Ackooy 
uit Hoofddorp derde en negende en 
John van Duren uit Amstelveen vijf-
de en zesde en deze duiven staan 
allemaal op Teletekst, liefst 6 duiven 
van de Telegraaf in de Top 10 en dat 
is een prachtige prestatie. Ook het 
andere jeugdlid Danny van Leeuwen 
zette een knappe prestatie neer, hij 
werd twaalfde in Noord Holland. 

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Het darten begint weer!
Kudelstaart - Terwijl er maar geen 
eind lijkt te komen aan het mooie 
weer, wordt het zo zoetjes aan weer 
tijd om te gaan darten. Volgende 
week vrijdag 13 september opent de 
dartclub Poel’s Eye weer zijn deuren 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 

Het nieuwe seizoen staat weer voor 
de deur. Het seizoen omvat 15 ‘ge-
wone’ speelavonden en drie ander-
soortige toernooien, te weten De 
Open Kudelstaart (single), het Kop-
pel Toernooi tijdens de Paasdagen 
en het Blind Koppel Toernooi (elke 

De winnaars van het vorige seizoen, v.l.n.r. Marco (2), Danny (1) en Tjitte (3).

ronde wordt een mede- en tegen-
stander geloot). De eerste dartsac-
tiviteit is echter een ‘gewone’ speel-
avond. De speelavond is echter 
geenszins gewoon, maar een door-
dacht schematisch gebeuren dat 
uitmond in vier niveaus. Uiteraard 
hoeven de darters zich daar niet 
druk om te maken, maar wordt het 
speelschema vakkundig bewaakt 
door Pieter Langelaan en Ronald 
Hirs. In eerste instantie zijn er zo-
veel mogelijk poules van vier dar-
ters. Hierna komt de eerste shifting. 
De nummers één en twee gaan 
naar de A ronde, de nummers drie 
en vier van de poule gaan naar de B 
ronde. Hierna volgt een kwalificatie 
ronde voor de winnaar en de ver-
liezerronde. Zodoende ontstaan er 
vier niveaus: de A Winnaar ronde, 
de A Verliezerronde, de B Winnaar 
ronde en de B Verliezerronde. Het 
grote aantal dartsborden, en het 
grote scherm op het podium, hel-
pen de speelavond vlot te laten ver-
lopen zodat de finales zo rond de 
klok van twaalf uur gespeeld kun-
nen worden. Kortom, voor zowel de 
geoefende als de recreatieve darter 
is de dartclub Poel’s Eye ‘the place 
to be’. Men hoeft geen lid te zijn of 
van te voren in te schrijven, dus de 
drempel om (een keer) een avondje 
te darten ligt erg laag. Een extra re-
den om te komen is het spel de Tri-
ple Pot. Aan het einde van de avond 
mag één iemand gooien op een 

Klassieke motorraces
Hele podium in Itterbeck 
voor coureurs van Hibra
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
waren er in Itterbeck Duitsland klas-
sieke demo motorraces. Bij de licht-
ste (borrel) klasse was het een com-
pleet Aalsmeer podium. Er waren in 
de 50 cc opvallend veel uitvallers 
met mechanische pech. Zaterdag 
had Arjan Gordijn tijdens de trainin-
gen nog problemen met een ontste-
king en een goede afstelling. Cees 
Eikelenboom was ook niet gelukkig 
met de training. Hij had een opge-
blazen motor. Zondag was het on-
der de 50cc coureurs een ware af-
valrace, de een na de ander stond 
met pech. Bij de Aalsmeerse cou-
reurs bleef het materiaal nu wel heel 
en dit werd beloond met een nog 
nooit vertoond compleet Aalsmeer 
podium: Aart van Erkel werd eerste 
op zijn Honda CB 50, Arjan Gordijn 
tweede met zijn Simson en Cees Ei-
kelenboom derde met de van der 

Veldt Honda SS 50. In de 750 cc 
klasse kwamen Wido de Vries en 
Hans Boelsma aan de start. Hans 
reed met zijn Kawasaki in het grote 
750 cc startveld naar een verdien-
stelijke zesde plaats. Wido de Vries 
kwam met zijn Yamaha ten val en 
werd ter observatie naar het zieken-
huis gebracht, waar bleek dat hij zijn 
duim had gebroken.

Presentatie op bedrijventerrein
Over twee weken is het hele interna-
tionale spektakel in Aalsmeer waar 
Stichting HiBRA het bedrijventer-
rein weer omtovert tot een prachtig 
circuit. Zaterdagavond 14 septem-
ber is er de 3 uur van Aalsmeer met 
40 endurance racemotoren. Zondag 
de 15e zijn alle motorrace klassen te 
zien met dit jaar ook de 750 cc mo-
toren en een bonte parade van race, 
rally en Dakar voertuigen.

Schaatstrainingsgroep VZOD

Eric, Jojanneke en Franka 
winnaars tijdritklassement
Kudelstaart - Een aangename tem-
peratuur, windkracht 2, uitgerust na 
de zomervakantie of extra trainings-
kilometers gemaakt. Een mooi mo-
ment voor de leden van STG VZOD 
Kudelstaart om aan het einde van het 
fietsseizoen de derde tijdrit te rijden. 
Net als bij de eerste tijdrit werd ge-
kozen voor een traject van 4 kilometer 
van Rijnsaterwoude, richting Alphen 
aan de Rijn met de laatste 2 kilome-
ter richting Woubrugge. In tegenstel-
ling tot de tijdrit in mei van dit jaar was 
de windrichting iets ongunstiger met 

in de 2 slotkilometers de wind tegen. 
Hierdoor waren de gemiddelde snel-
heden minder hoog. Bij de heren ze-
gevierde Jordy Buskermolen met een 
gemiddelde van 42,1 km/u op de voet 
gevolgd door Mark van den Broek, die 
met 41,4 km/u knap de tweede tijd 
zette. De altijd aanwezige Eric Aarsen 
eindigde in het klassement over drie 
tijdritten op de eerste plaats. Ook bij 
Peter Kooijman werpen de trainingen 
hun vruchten af met een mooie twee-
de plaats in het klassement. Opmer-
kelijk is de prestatie van Frans Vos, die 

exact dezelfde tijd noteerde als Toon 
Kuipers, wat hem in de tweede tijdrit 
ook al lukte, toen ex aequo met Thedo 
Vos. De onderlinge verschillen bij de 
snelste twee dames zijn te verwaar-
lozen. Het verschil in de drie tijdritten 
tussen Jojanneke Kort en Ria Bosman 
is welgeteld 3 seconden. Dit seizoen 
in het voordeel van Jojanneke, die 
de snelste tijd reed in de laatste tijd-
rit. In de groep van 10 dames eindig-
de Joke Ubink op de derde plaats ge-
volgd door Lisette Noordhoek en Ani-
ta van Wieringen. De belangstelling 
bij de jeugd was dit seizoen opmerke-
lijk goed. In de laatste tijdrit was het 
Stijn Schukking die de overwinning 
opeiste. In het eindklassement moest 
hij de eer laten aan Franka du Pau die 
gedurende het seizoen steeds sterker 
is gaan rijden. De zusjes Aarsen wis-
selden steeds van positie en uiteinde-
lijk bezette Annick de tweede en Car-

Handbal
Verlies dames geen schande
Aalsmeer - Het geheel vernieuw-
de en jonge damesteam van FI-
QAS Aalsmeer startte de competi-
tie in de eredivisie tegen Westfries-
land/SEW, een geduchte tegenstan-
der. Het uiteindelijke 22-29 verlies 
was dan ook geen schande. Ster-
ker nog, bij vlagen wisten de dames 
het publiek behoorlijk te verras-
sen met hun spel. FIQAS Aalsmeer 
kwam weliswaar snel met 3-0 ach-
ter, maar kwam daarna iets beter in 
de wedstrijd. Mede door een paar 
fraaie doelpunten van Britt Holster 
en Milou van der Veen konden de 
dames bij komen: 6-6. Even ging de 
wedstrijd gelijk op: 7-7, maar vervol-
gens werden er binnen vijf minuten 
net iets te veel technische fouten 
gemaakt. SEW profiteerde: 7-12 en 
even later werd het zelfs 7-13, me-
de ook doordat er aan Aalsmeerse 
kant een paar kansen werden ge-
mist en de dekking niet goed sloot. 
Via Sharelle Maarse werd de stand 
weer iets draaglijker: 9-14, maar in 

de slotfase van de eerste helft druk-
te SEW nog even door tot de 10-
16. De dames begonnen de twee-
de helft goed: de achterstand werd 
binnen het kwartier terug gebracht 
tot twee punten: 17-19, mede door 
een aantal prima stops van Bian-
ca Schijf. Daarna werd het spel wat 
rommelig, aan twee kanten. SEW 
speelde effectiever en wist weer uit 
te lopen: 17-22. Opnieuw knokte FI-
QAS Aalsmeer terug (20-23), maar 
daarna was de koek op. SEW bleek 
een maatje te groot en won met 
29-22. Toch konden de Aalsmeer-
se dames met opgeheven hoofden 
de kleedkamer in. De spirit in het 
jonge team van trainer-coach Her-
man Schaap is immers goed. ´Op 
naar de groei´ kon je er uit afle-
zen. De komende twee weken gaat 
de ploeg het echter wel zwaar krij-
gen, want er wachten twee moeilij-
ke uitwedstrijden: bij V.O.C. en Dalf-
sen. Pas op 28 september speelt FI-
QAS Aalsmeer weer thuis. 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Buurtvereniging Al-
len Weerbaar gaat weer een nieuw 
kaartseizoen starten. Deze worden 
maandagavond gehouden in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55 om de 14 dagen en beginnen 
om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur voor inschrijving en kof-
fie of thee. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Voor de 
winnaars staat er een prijsje klaar. 
De inleg is 1,50 euro per avond. De 
eerste kaartavond is maandag 9 
september. Iedereen welkom!

Start Sjoelclub 
Rijsenhout

Rijsenhout - Sjoelclub Rijsenhout 
opent haar deuren weer voor een 
leuk en gezellig sjoelseizoen. De start 
is op donderdag 12 september vanaf 
19.45 uur in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat 14. Er wordt om de 
veertien dagen gesjoeld. Zowel leden 
als belangstellenden zijn van har-
te welkom. Op zaterdag 12 oktober 
organiseert de Sjoelclub een koppel-
toernooi. Inleggeld bedraagt 7 euro 
per koppel en de uiterste inschrijfda-
tum is 8 oktober. Aanmelden kan bij 
Jan Joore via 0297-329010. Het kop-
peltoernooi is eveneens in De Reede 
en begint om 20.00 uur.

lijn de derde plaats.Vanaf eind maart 
zijn de fietstrainingen steeds uiterma-
te goed bezocht. In het weekend van 
21 en 22 september zal het seizoen 
afgesloten worden in Limburg, waar 
onder andere de Mh2d gereden zal 
worden. Voor de complete uitslag van 
de tijdritten kan gekeken worden op: 
www.stgvzod.nl.

trainingsdartsbord, dit wordt be-
paalt door een loting. Een 20 zijdi-
ge dobbelsteen bepaalt vervolgens 
welke Triple geraakt moet worden. 
De gooier mag drie pijlen gooien en 
per (juiste) Triple krijgt hij één derde 
deel van de Triple Pot. Aan het be-
gin van het seizoen is het saldo 300 
euro! Het geldsaldo van de Triple 
Pot is afhankelijk van het verkochte 
aantal loten (geldsaldo neemt toe) 
en het aantal keren dat de juiste Tri-
ple wordt geraakt (geldsaldo neemt 
af). Een lot met kans op deelname 
kost 1 euro. Dit geld komt in de Tri-
ple Pot. Maar, de hoofdmoot van 
de avond is natuurlijk een gezellig 
avondje darten. Voor de regelma-
tig komende darter is de stand in-
teressant. Wie wordt de opvolger 
van de viervoudige kampioen Dan-
ny Zorn? Misschien kan drievoudig 
kampioen Marco Cornelisse op ge-
lijke hoogte komen wat betreft het 
aantal titels. Vorig seizoen was hij al 
dichtbij en werd hij tweede. Of mis-
schien wordt Tjitte Miedema, vo-
rig seizoen derde, wel de lachende 
derde. Hoe dan ook, volgende week 
vrijdag 13 september is dan einde-
lijk de eerste dartsactiviteit in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. 

De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. Op de web-
site www.poelseye.nl is nog meer 
informatie te vinden.

koppel Henk Been en Frits de Jong 
heeft met 6316 punten de speelavond 
op 30 augustus gewonnen. Op twee 
Corrie Balder en Kees Meekel met 
5928 punten en op Antoon van Rijn en 
Paul Schouten met 5521 punten. De 
poedelprijs was voor Ben Johannes-
sen en Siem Burgers met 3289 pun-
ten. Het jokeren is gewonnen door 
Loes de Calavon met 348 punten. De 
poedelprijs is uitgereikt aan Gonnie 
van de Water met 775 punten.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 6 september 
is er weer koppelkaarten en joke-
ren bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3.  Aanvang 20.00 uur, zaal op vanaf 
19.30 uur. Iedereen is van harte wel-
kom, koffie en thee staan klaar. Het 

Aalsmeer pakt punt bij Hurry Up
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer begonnen de competi-
tie met een uitwedstrijd bij Hurry Up 
in het Drentse Zwartemeer. Vorig sei-
zoen was het niet gelukt daar te win-
nen. Nu gingen de mannen wel met 
een punt naar huis. Vooraf wist men 
dat het uit bij Hurry Up een zware 
dobber zou worden. Helemaal om-
dat FIQAS Aalsmeer momenteel niet 
zo ruim in de keepers zit. Jeroen van 
’t Hart is vertrokken, Gaby Birjovanu 
geschorst en de nieuwe aanwinst Je-
roen Weber stond op het punt om va-
der te worden. Dus stond de jonge Je-
remy Hooijman (17 jaar) tussen de pa-
len en zat good old Micha Hoogewoud 
als reservekeeper op de bank. En Je-
remy deed het goed: hij stond lekker 
te keepen. Ook de Aalsmeerse aanval 
liep goed, er werd vaak doeltreffend 
afgerond en de dekking stond prima. 
FIQAS Aalsmeer was de eerste helft 

dan ook de betere ploeg en pakte een 
voorsprong. Robin Boomhouwer (uit-
eindelijk topscorer aan Aalsmeer kant) 
maakte 12-9. Hurry Up wist weer ge-
lijk te komen: 14-14, maar Wai Wong 
zorgde voor de 14-16 ruststand. In de 
tweede helft kwam Hurry Up meteen 
terug (16-16) en ging het tot 19-19 
gelijk op. Nu kwamen de Drenten op 
voorsprong. Die werd zelfs drie punten 
(21-19), maar FIQAS Aalsmeer vocht 
zich terug in de wedstrijd (21-22). 

Weer kwam de thuisploeg drie pun-
ten los, maar ook nu werd de aanslui-
ting weer gevonden: 28-28 via Remco 
van Dam. In de hectische slotfase ge-
beurde van alles: twee keer nam FI-
QAS Aalsmeer toch weer de leiding, 
maar beide keren viel ook de gelijk-
maker: 30-30. Met nog 50 seconden 
op de klok speelden de Aalsmeerders 
hun laatste aanval echter niet goed 

uit. Het leverde Hurry Up het balbe-
zit op, maar het doelpunt dat daar-
in viel, was gescoord buiten de tijd en 
telde niet meer. En gezien het verloop 
van de wedstrijd was het 30-30 gelijk-
spel ook wel een terechte uitslag. Over 
het eerste optreden van z’n ploeg in 
de competitie was trainer/coach René 
Romeijn dan ook redelijk te spreken. 
“We moeten alleen de overtal situaties 
beter uitspelen, want dat was vandaag 
niet goed. Verder ben ik wel tevreden.” 

Zaterdag: handbaltopper A
De mannen van FIQAS Aalsmeer spe-
len zaterdag 7 september hun eerste 
thuiswedstrijd van het seizoen. En de 
tegenstander is er meteen een van 
formaat: landskampioen Kras/Volen-
dam. 
Wedstrijden tussen beide ploegen zijn 
áltijd spannend en enerverend: ech-
te streekderby’s dus. De topper in de 
Bloemhof begint om 20.30 uur. Mis 
het niet! 



Programma 
handbal

Zaterdag 7 september, veld
10.00 u:  FIQAS Aalsmeer E2 – 
 Volendam
10.45 u:  FIQAS Aalsmeer, 
 jongens C1 – SDS’99
11.40 u:  FIQAS Aalsmeer, D1 – 
 Volendam

Zaterdag 7 september, zaal
20.30 u:  FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 Volendam (eredivisie)

Zondag 8 september, veld
10.00 u:  FIQAS Aalsmeer, 
 jongens B2 – Celeritas
11.00 u:  FIQAS Aalsmeer, 
 jongens B1 – Fortissimo

Sjoelseizoen 
begint vanavond

Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 5 september, start Sjoelclub 
Aalsmeer het nieuwe seizoen. De 
sjoelavonden worden om de twee 
weken gehouden op donderdag in 
de grote zaal van het Dorpshuis in 
Kudelstaart. De sjoelers zijn inge-
deeld in vier poules (eigen niveau) 
en strijden om de hoogste plaatsen 
aan het eind van het seizoen. Per 
sjoelavond worden er twee keer tien 
bakken gegooid, die meetellen voor 
het eindresultaat. Iedereen, die zin 
heeft om deze leuke sport eens uit te 
proberen in clubverband, kan kijken 
op www.sjoelclub-aalsmeer of kom 
een keer meedoen in het Dorpshuis. 
De avond begint om 20.00 uur.

Badmintonnen 
voor dames

Kudelstaart - Op donderdagmor-
gen 5 september is de damesclub 
weer begonnen met badminton in 
de Proosdijhal. Er wordt wekelijks 
gespeeld van 10.00 tot 11.30 uur, 
maar niet tijdens schoolvakanties. 
Belangstellende dames worden uit-
genodigd eens twee keer te komen 
proefspelen. Voor inlichtingen over 
Vrouwen Badmintonclub Slagvaar-
dig: 0297-326564 of 321509.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels”

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis. 
Iedereen, die zin heeft om te komen 
klaverjassen, is van harte welkom. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Het klaverjassen op 28 au-
gustus is gewonnen door Theo Roe-
leveld met 5469 punten, gevolgd 
door Ben Blom met 5019 punten en 
Ria van der Laan met 5006 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Ri-
nus Beets met 3933 punten.

Riet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmid-
dag is er voor 55+ een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 13.30 
tot 16.30 uur. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma, er is ook 
gelegenheid voor rummicub en har-
tenjagen. Op donderdag 29 augus-
tus was het Riet Pothuizen die er van-
door ging met de klaverjaswinst met 
5756. Eef van Mourik werd tweede met 
5514 punten en op drie eindigde Co-
bie Bouwmeester met 5265 punten. 
Bij het jokeren eindigde Marie van der 
Jagt met 16 punten op één, de twee-
de plaats was voor Janny Lubbert met 
107 punten.

Aalsmeer genomineerd voor 
sportgemeente van het jaar
Aalsmeer - De gemeenten 
Aalsmeer, Arnhem, Eindhoven en 
Veenendaal strijden dit jaar om de 
eervolle titel ‘Sportgemeente van 
het Jaar 2013’. De nominaties voor 
het ‘Beste initiatief 2012/2013’ gaan 
naar de gemeenten Enschede, ’s-
Hertogenbosch, Leeuwarden en Sit-
tard-Geleen. De winnende gemeen-
ten worden op woensdag 25 sep-
tember bekendgemaakt tijdens het 
landelijke VSG-congres in Delft. De 
verkiezing ‘Sportgemeente van het 
Jaar’ wordt voor de achtste keer ge-
organiseerd door Vereniging Sport 
en Gemeenten (VSG), sportkoepel 
NOC*NSF en de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten (VNG). De 
verkiezing bestaat uit twee onder-
delen. 
De deelnemende gemeenten vul-
den een vragenlijst in waarmee het 

‘sportklimaat’ in beeld wordt ge-
bracht. Ook beschreven de ge-
meenten hun Beste Initiatief van 
2012/2013, een initiatief op sport- 
of beweeggebied waar ze het meest 
trots op zijn. Voor de editie van 2013 
meldden zich eenendertig gemeen-
ten aan. Op basis van de ingevulde 
vragenlijst én de score op het ‘Bes-
te initiatief 2012/2013’ heeft een ad-
viescommissie bovenstaande ge-
meenten genomineerd voor de ti-
tel ‘Sportgemeente 2013’ en voor 
het ‘Beste initiatief 2012/2013’. Al-
le genomineerde gemeenten heb-
ben eerder deelgenomen aan vori-
ge edities van de verkiezing Sport-
gemeente van het jaar. Arnhem is 
twee jaar terug zelfs uitgeroepen tot 
Sportgemeente van het jaar 2011. 
Eindhoven is in de eerste editie van 
de verkiezing, in 2006, eerder geno-

mineerd geweest, maar moest toen 
de titel laten aan Rotterdam. Vee-
nendaal heeft van alle genomineer-
de gemeenten het vaakst deelge-
nomen aan de verkiezingsstrijd. Af-
gezien van 2008 zijn ze altijd van 
de partij geweest, maar ze hebben 
nooit eerder een nominatie ontvan-
gen. Aalsmeer is met 30 duizend in-
woners de kleinste gemeente van 
alle genomineerden en ze hebben 
in totaal twee keer eerder deelge-
nomen. De vakjury bestaat uit be-
stuurders/directeuren van toon-
aangevende organisaties die actief 
zijn in de wereld van lokaal sport- 
en beweegbeleid. Onder voorzit-
terschap van VSG-voorzitter Lucas 
Bolsius bepalen zij de uiteindelijke 
winnaar van de titel ‘Sportgemeen-
te van het jaar 2013’. Op woensdag 
25 september, tijdens het VSG-con-
gres in Delft, maakt de jury de win-
naar bekend. Naast de eervolle titel 
ontvangt de winnaar een vlaggen-
pakket en een cheque, waarvan het 
bedrag ten goede zal komen aan de 
lokale sport.

Doe mee met 3 of 5 kilometer 
baanloop bij AVA atletiek
Aalsmeer - Woensdag 11 septem-
ber kan iedereen weer meedoen 
met de 3 en 5 kilometer baanloop bij 
AVA. Alle dames en heren, jongens 
en meisjes en ook de veteranen zijn 
van harte welkom. Test je conditie 
door eens op recreatieve wijze 3 of 
5 kilometer te lopen op de baan van 
Atletiek Vereniging Aalsmeer. Pro-
beer de gekozen afstand te volbren-
gen met lekker hardlopen in je ei-
gen tempo. Bij de finishlijn staan er-
varen juryleden om de juiste tijden 

te controleren. Het startschot wordt 
gegeven om exact 20.00 uur. Eerder 
komen is raadzaam, bijvoorbeeld 
om alvast warm te lopen of een 
kopje koffie te drinken in de gezelli-
ge kantine van AVA. Het sportcom-
plex is geopend vanaf 19.15 uur en 
inschrijven kan tot 15 minuten voor 
aanvang. De kosten bedragen 2 eu-
ro voor niet-leden van AVA. De atle-
tiekbaan is te vinden aan de Sport-
laan 43a en kleedkamers met dou-
ches zijn aanwezig. 

Tennisvereniging Kudelstaart
Daisy en Erwin voor vierde 
keer op rij clubkampioenen
Kudelstaart - Van 17 augustus tot 
en met 1 september waren de banen 
van tennisvereniging Kudelstaart, 
weer het podium voor de clubkam-
pioenschappen. Zowel de junioren 
als de senioren speelden deze twee 
weken hun wedstrijden in zowel het 
enkelspel als het dubbelspel. Meer 
dan 330 deelnemers speelden in de 
diverse categorieën hun poulewed-
strijden. Aan de jeugd was dit jaar 
extra aandacht besteed. De afge-
lopen jaren was het aantal deelne-
mende jeugdleden nooit echt bevre-
digend, dus in samenwerking met 
de jeugdcommissie werd de jeugd 
meer persoonlijk benaderd en wa-
ren extra attenties en spelletjesmid-
dagen onderdeel van hun toernooi. 
Maar liefst 75 jeugddeelnemers had-
den zich ingeschreven. Zo’n 20 meer 
als eerdere jaren. Een compliment 
voor de jeugd en de organisatie is 
dan ook wel op zijn plaats. Vanaf het 
eerste weekend was het al knallen. 
Vanaf ’s morgens vroeg 09.00 uur tot 
diep in de avond werden maar liefst 
105 wedstrijden gespeeld. Volle ba-
nen dus, maar het mooie weer lokte 
ook veel toeschouwers naar het ten-
nispark. Een werkelijk fantastische 
start van het toernooi. De daaropvol-

gende dagen was het gelukkig niet 
anders. Onder prachtige weersom-
standigheden werden de jeugdwed-
strijden in de middag gespeeld. De 
senioren mochten vanaf 19.00 uur 
aantreden. Elke avond werd door 
de kantinecommissie een versna-
pering aangeboden aan de aanwe-
zigen. Elke avond was het weer een 
top-avond. Het weer, de wedstrijden 
en het publiek maakten een sfeer op 
het park waar geheel TVK trots op is. 
Het tweede weekend was gelukkig 
niet anders. Prachtig weer zorgde er 
voor dat iedereen weer lachend de 
baan op ging en, soms ondanks het 
verlies, er ook lachend afkwam. Voor 
de jeugd was een springkussen aan-
wezig en tussen 16.00 uur en 18.00 
uur werden diverse tennisspelletjes 
gespeeld. De lichte regen bij de bar-
becue op zaterdagavond werd vak-
kundig weggewerkt door de wed-
strijden die waren gepland. Ook de 
tweede volle week was in één woord 
geweldig. Voor een vereniging met 
alleen buitenbanen zijn natuurlijk 
de weersomstandigheden zeer be-
langrijk. Steeds vooruitkijkend loopt 
de spanning soms op, maar ook de 
tweede week is de regen geen spel-
breker geweest. De avonden za-

ten weer ‘rammetje vol’ en het fi-
naleweekend was er één om je vin-
gers bij af te likken. Op zaterdag wa-
ren er voor de senioren en oudste 
jeugd halve finales en voor de jong-
ste jeugd de finales. Zondag wer-
den voor de oudste jeugd en de se-
nioren de finales gespeeld. Prachti-
ge wedstrijden op het scherpst van 
de snede met heel veel publiek. Een 
prachtig finaleweekend. Omstreeks 
17.00 uur kon gestart worden met 
de prijsuitreiking. Na het bedanken 
van de hulptroepen, die gedurende 
het toernooi hadden geholpen, werd 
gestart met de jeugd. Sommige klei-
ne handjes waren niet groot genoeg 
om wisselbeker, beker en sportbon 
vast te houden, maar gelukkig wa-
ren er ouders die konden helpen 
dragen. 
Voor drie winnaars was er een ex-
tra prijs. Vigo Nederstigt (winnaar 
jongens enkel C), Tim Blom (win-
naar jongens enkel B) en Jasper 
Versteegh (winnaar jongens enkel 
A) kregen elk een Adidas cap met 
de handtekening van één van Ne-
derlands beste spelers, Thiemo de 
Bakker. Bij de junioren waren win-
naars van alle A onderdelen, Jas-
per Versteegh en Louise de Vos. Bij 
de hoogste seniorenklasse waren 
het Daisy Geschiere (4e keer op rij) 
en Erwin Schmidtz (4e keer op rij) 
die als clubkampioen werden ge-
huldigd. Voor een volledig overzicht 
en prachtige foto’s kan de website 
www.tvkudelstaart.nl bezocht wor-
den. 

Schaken gaat bijna weer van start
AAS present op braderie
Aalsmeer - Het seizoen van schaak-
club AAS staat weer op het punt van 
beginnen. Zoals elk jaar zullen de 
Azen van AAS op de corsobraderie 
aanwezig zijn om een introductie te 
geven in het schaakspel. Daarna ho-
pen leden nieuwe gezichten op de 
clubavond van AAS op vrijdagavond 
13 september van 19.00 tot 00.00 uur 
te mogen begroeten. Schaakliefheb-
bers zijn altijd welkom om training 
te krijgen of de Azen in de strijd te-
gemoet te treden. Naast de inter-
ne competities van AAS heeft de 
club ook drie teams in de verschil-
lende bondscompetities. Het eerste 
team zal de eer in de tweede klas-
se van de landelijke (KNSB) com-

petitie hoog gaan houden, nadat het 
team vorig jaar met een vierde plaats 
iets boven de middenmoot was ge-
eindigd. AAS 2 had veel pech en de-
gradeerde naar de eerste klasse van 
de Leidse schaakbond, daar is het 
een goede kandidaat voor het kam-
pioenschap. Het derde team wist net 
niet kampioen te worden van twee-
de klasse, dit jaar wordt een nieuwe 
poging gewaagd. Ook in de verschil-
lende bekercompetities zal AAS ac-
tief zijn. AAS schaakt in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat 53. 

Voor meer informatie: AJ Keessen 
(competitieleider), tel. 0297-324459. 
Homepage: http://www.aas.leisb.nl.

Kom meepraten in sportcafé
Aalsmeer - Besturen van alle 
Aalsmeerse en Kudelstaartse sport-
verenigingen worden uitgenodigd 
om op dinsdag 10 september het zo-
genaamde ‘sportcafé’ te komen bij-
wonen. Insteek van het informele 
overleg is om elkaar te helpen en be-
ter te maken. Voorheen werden der-
gelijke bijeenkomsten door de ge-
meente Aalsmeer belegd, maar die 
heeft nu handbalvereniging FIQAS 
Aalsmeer gevraagd het voortouw te 
nemen. Tijdens de avond zullen drie 
inleidingen gehouden worden: over 
de rol van de sportvereniging bij het 
signaleren van kindermishandeling, 

over de mogelijkheden van het soft-
ware programma ADAPT Sport voor 
clubs en tot slot komt ook wethou-
der Sport Gertjan Verhoeven aan 
het woord over het nieuwe sportsei-
zoen. Hierna krijgen de aanwezigen 
de gelegenheid om vragen te stellen 
en verder met elkaar te discussiëren. 
Ook vertegenwoordigers van de ge-
meente nemen deel aan het overleg. 
Het sportcafé vindt plaats in de kan-
tine van sponsor Fiqas aan de Horn-
weg 5 en begint om 19.30 uur. Sport-
bestuurders die mee willen pra-
ten kunnen zich nog aanmelden via: 
sportbureau@hvaalsmeer.nl. 

Schaken in ‘t Dorpshuis
Huup Joosten zomerkampioen
Kudelstaart - Dankzij een 4-1 over-
winning in de laatste ronde is Huup 
Joosten de eerste zomerkampi-
oen schaken van Aalsmeer en Ku-
delstaart geworden. Na 13 rondes 
heeft Huup 50 punten bij elkaar ge-
speeld, één meer dan nummer twee, 
Vincent Jongkind. Het brons gaat 
uiteindelijk naar organisator van de 
zomercompetitie, Mladen Cicek met 
46 punten. Tom van der Zee kwam 
alle dertien keren en wist daarmee 
een achtste stek te bemachtigen. 
Uiteindelijk speelden dertig scha-
kers mee deze zomer in het gezellig-

de Dorpshuis van Kudelstaart. Van-
avond, donderdag 5 september, start 
de regulieren competitie weer in het 
Dorpshuis om 20.00 uur. Schaaklief-
hebbers zijn van harte welkom om 
eens sfeer te proeven of om gezel-
lig mee te spelen. Meer informatie 
is te vinden op www.schaakclub-
aalsmeer.nl. Eerste tien zomercom-
petitie 2013: 1. Huup Joosten, 2. Vin-
cent Jongkind, 3. Mladen Cicek, 4. 
Gerard Verlaan, 5. Cees Verburg, 6. 
Martin van der Laan, 7. Wim Eve-
leens, 8. Tom van der Zee, 9. Jan van 
Willigen en 10. Clemens Koster. 

V.l.n.r. fotograaf Jaap Maars, verslaggever Arno Maarse, verslaggever en re-
dacteur Klaas Leegwater en junior-cameraman/editor Jasper Leegwater.

Team ‘Voetbal in Aalsmeer’ 
klaar voor nieuwe seizoen!
Aalsmeer - Niet alleen de clubs 
in deze regio beginnen aanstaand 
weekend aan de nieuwe compe-
titie, ook het team van de websi-
te Voetbalinaalsmeer.nl staat in de 
startblokken om belaangstellenden 
weer op de hoogte te houden van 
de diverse resultaten en het bren-

gen van het laatste nieuws. Berich-
ten over Aalsmeer, RKDES en RKAV 
vormen de hoofdmoot. De presta-
ties van de Uithoornse clubs Leg-
meervogels en KDO worden even-
eens gevolgd. En ook SCW uit Rij-
senhout kan op belangstelling re-
kenen. Voetbal in Aalsmeer brengt 

dit seizoen een nieuw onderdeel: 
VIA-TV. Regelmatig zullen op de si-
te interviews met spelers en trainers 
worden gebracht. Voornamelijk re-
acties na een wedstrijd. Is er een 
actueel nieuwsfeit zal men met de 
camera ook daar op inzoomen. Arno 
Maarse, oudspeler van Aalsmeer, is 
de interviewer. De meeste aandacht 
zal komend seizoen uitgaan naar 
het gepromoveerde Aalsmeer. Hoe 
gaan de mannen van trainer Antho-
ny Servinus het doen in de zware 
eersteklasse? De 8-0 bekerneder-
laag afgelopen zaterdag tegen zon-
daghoofdklasser De Zouaven was 
een een slechte laatste test. Kan 
RKDES, gedegradeerd uit de twee-
de klasse, binnen een jaar terugke-
ren op een hoger plan? Dezelfde 
vraag is van toepassing op KDO dat 
een stap terug moest doen uit de 
derde klasse. Interessant is ook of 
Legmeervogels voet aan de grond 
kan krijgen in de tweede klasse.

Nieuwe medewerkers
Voetbalinaalsmeer.nl bestaat uit een 
klein vast team en een aantal club-
correspondenten en is op zoek naar 
nieuwe medewerkers. Vind je het 
leuk om in het weekend een ver-
slag te schrijven, camerawerk te 
doen of redactiewerk te verrichten? 
Aanmelden kan via de site. Na een 
geslaagde proefperiode worden de 
nieuwe medewerkers op pad ge-
stuurd met schrijfblok of camera en 
microfoon.

Open dagen Duikteam Thamen
Aalsmeer - Op de donderdagen 12 
en 19 september zijn er weer open 
dagen bij Duikteam Thamen. 

Voor geïnteresseerde is het mogelijk 
om kosteloos een kijkje te nemen in 
de onderwaterwereld van het dui-
ken. Beide dagen zijn belangstel-
lenden van 21.00 tot 22.30 in wel-
kom in zwembad de Waterlelie aan 
de Dreef 7. Er kan op allerlei niveaus 

getraind worden, van beginners tot 
ver gevorderden. Ook kunnen bij 
Thamen vervolgopleidingen en op-
friscursussen gevolgd worden. De 
opleidingen zullen medio oktober 
van start gaan. Opgeven voor één 
van de open dagen kan bij Marc 
Eveleens via marc.thamendiving@
caiway.net .Opgeven kan tot 10 sep-
tember. Kijk voor meer informatie op 
www.thamen-diving.nl.

Nieuw seizoen TTV Rijsenhout
Rijsenhout - Vanaf deze week is 
de grote zaal van dorpshuis de Ree-
de weer elke dinsdagavond het do-
mein van Tafeltennisvereniging Rij-
senhout. Zowel op competitieniveau 
als op recreatief niveau wordt er we-

kelijks vanaf 19.30 uur weer fanatiek, 
maar bovenal gezellig gestreden op 
de groene tafel met het witte cellu-
loid balletje. Dit jaar gaat Rijsenhout 
de competitie starten met drie teams: 
Team 1 gaat proberen zich te hand-

haven in de 4e klasse met Carol van 
Brakel, Paul Clement, Piet van Oude-
naren en Kees Spaargaren. Team 2, 
bestaande uit Tom van Es, Joost van 
Keulen, Jochem Moghrani en Anne 
Ouburg, gaat proberen hoog te ein-
digen in de 5e klasse, wat gezien de 
prestaties in voorgaande jaren mo-
gelijk moet zijn. Team 3 met de spe-

lers Carel Hermans, Henk van der 
Hert, Jan Joore en Ton Nieuwenhuy-
zen gaat zijn geluk opnieuw in de 6e 
klasse beproeven en moeten hier een 
goede kans maken in de bovenste 
helft mee te draaien. De club heeft 
volop ruimte voor nieuwe leden, zo-
wel beginners als gevorderden vanaf 
16 jaar zijn van harte welkom.

Kaartavond 
bij RKAV

Aalsmeer - Op vrijdag 27 september 
vindt in de kantine van RKAV aan de 
Beethovenlaan 120 weer een kaart-
avond plaats, het is de start voor een 
nieuw seizoen. Aanvang van deze 
avond is 20.15 uur. Iedereen die van 
koppel-klaverjassen en hartenjagen 
houdt is van harte welkom. 

Wandelmaatjes Aalsmeer 
bij KIKA-Run95 in Ede 
Aalsmeer - Op 30 augustus om 7 
uur vertokken de wandelaars van de 
Aalsmeerse Wandelmaatjes met hun 
supportteam naar Ede voor de Kika 
Run95. De twee bestelbussen waren 
tot de nok gevuld met eten en drin-
ken, want met 95 kilometer wande-
len worden er heel wat calorieën ver-
brand. Het team bestond uit de vier 
wandelaars Patricia Bogaard, Pieter 
Bol, Arnaud Brouwer en Jacco Penne 
en de drie verzorgers Jascha Roos-
winkel (fysiotherapeute), Sven Mül-
ler en Marjan Brouwer. De start was 
om half 11 en elk team had 28 uur 
de tijd om de 95 kilometer af te leg-
gen. Een monsterklus, maar een uit-
daging. Natuurlijk hadden de wan-
delaars vele kilometers getraind om 
het vol te kunnen houden, maar dan 
moet je het echt gaan doen. Elke 
9 tot 10 kilometer was er een stop. 
Daar werden de spieren weer losge-
maakt en kregen de lopers eten en 
drinken. In het begin duurde zo’n 

stop 20 minuten rusten en werd er 
daarna weer verder gelopen. Toen de 
avond was gevallen, had het lichaam 
echter langer tijd nodig en liep de 
rusttijd op tot 45 minuten. Na 45 mi-
nuten liep de kookwekker af en dat 
was het teken dat ze weer in de be-
nen moesten. Overdag was het weer 
prima; een lekkere temperatuur om 
te wandelen over de hei en door de 
bossen op de Hoge Veluwe. Bij het 
vallen van de avond gingen de lamp-
jes aan op de hoofden om de smal-
le paden enigszins te verlichten, de 
dichte bossen te doorkruisen en zelfs 
een overstekend wild zwijn te ontwij-
ken. Tegen de ochtend werd het toch 
wel kouder, maar het aftellen ging 
voorspoedig. Met een gemiddel-
de snelheid van 5.3 kilometer haal-
den Arnaud, Jacco, Patricia en Pieter 
de finish. Moe, maar voldaan gingen 
de wandelaars en begeleiders weer 
richting Aalsmeer. Er is een mooi be-
drag voor Kika bijeen gelopen!
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