
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Al vijf weken 
inbraakvrij!
Aalsmeer - Voor de vijfde ach-
tereen volgende week heeft de 
politie kunnen melden dat er 
geen woninginbraken zijn ge-
pleegd in de gemeente. Ook 
Uithoorn is al geruime tijd uit 
zicht van inbrekers in wonin-
gen. In Amstelveen daarente-
gen is het dievengilde wel ac-
tief. Maar liefst zeven wonin-
ginbraken, waaronder enke-
le in Westwijk, moesten afge-
lopen week genoteerd worden. 
De reden dat het in Aalsmeer 
zo goed gaat, wijdt de politie 
onder andere aan de alertheid 
van de inwoners, bel bij onraad, 
en het vakantieoffensief waar-
in extra controles zijn gehou-
den bij huizen van vakantie-
gangers. Ook de borden langs 
de Burgemeester Kasteleinweg 
om deuren en ramen te sluiten, 
ook voor even, heeft mogelijk 
stof tot denken en doen gege-
ven. Het mooie resultaat is voor 
de politie natuurlijk geen reden 
om minder actief te worden. 
Juist de controles in buurten 
blijven op de agenda staan en 
hopelijk, aldus de politie, met 
medewerking van inwoners. 
Blijf alertheid en bel bij onraad 
0900-8844 en bij het zien van 
een inbraak direct 112. 

Geen krant?
0251-674433

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-341900 1EDITIE: AALSMEER 1

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 3 SEPTEMBER 2015

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Laatse 
kaarten in de 
verkoop via
feestweek.nl
of bij Primera 
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PRAAMPLEIN

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:

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl

LEZERSACTIE 
100 gRATIS ToEgAngSkAARTEn 
beschikbaar voor kunstbeurs te Aalsmeer 
5 en 6 september t.w.v. e 20,-

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

Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

Weekmarkt 8 september 
op het Raadhuisplein  
Let op met parkeren tijdens feestweek

Meer info op www.aalsmeer.nl
Ontwerpplan bijna klaar voor besluitvorming

5 Rotondes op heringerichte 
Burgemeester Kasteleinweg
Aalsmeer - “Er gaat echt wat ge-
beuren”, wethouder Jop Kluis is bij-
zonder positief over het nieuwe plan 
voor herinrichting van de Burge-
meester Kasteleinweg. En begrijpe-
lijk, afgelopen woensdag 26 augus-
tus is de klankbordgroep voor de vijf-
de keer bijeen geweest en zijn ‘spij-
kers met koppen’ geslagen. De ge-
meente had alle opmerkingen en 
vragen uit de vier vorige bijeenkom-
sten zoveel mogelijk verwerkt en 
presenteerde het aangepaste plan 
dat nu bijna klaar voor besluitvor-
ming is. “Voor de herinrichting heb-
ben we gekozen voor een dorps ka-
rakter, leefbaarheid versus onbe-
perkte mobiliteit”, gaat Kluis verder. 
Het plan gaat uit van een vrijliggen-
de busbaan en rotondes bij de krui-
singen met de Zwarteweg, Opheli-
alaan, Van Cleeffkade, aansluiting 
met de (nieuwe in aanleg zijnde) 
Aalsmeerderlaan en Dorpsstraat. Het 
aantal rotondes in de gemeente gaat 
dus stijgen met vijf stuks. Ook bij de 
Aalsmeerderbrug voor de afslag van 
Rijsenhout komt een zelfde roton-
de. Vrij uniek in Nederland is dat de 
bussen geen ‘rondje’ hoeven rijden, 
want deze gaan rechtdoor over het 
midden van de rotondes. “Het is nog 
maar op een paar plekken in Neder-
land toegepast”, vertelt Kluis in een 
nadere uitleg. 

Doorgang doorbreken
Uitgangspunten waren om de volle-
dig doorgaande structuur te door-
breken en het aantal vervoersbewe-
gingen terug te dringen naar maxi-
maal 5.000. Wethouder Kluis is er 
van overtuigd dat het vrachtver-
keer zeker zal afnemen. “Vrachtwa-
genchauffeurs hebben een hekel 

aan rotondes”, zegt hij met een gri-
mas. De doorgaande structuur uit de 
weg halen gebeurt niet met de heel 
veel besproken ‘knip’, maar er wordt 
bij de Mensinglaan een aansluiting 
gemaakt op de Witteweg richting 
Zwarteweg. Veiligheid is bij de hier 
te bouwen rotonde van groot be-
lang, omdat op de hoek van de Dreef 
met de Zwarteweg een nieuwe brede 
school gebouwd gaan worden en de-
ze moet natuurlijk goed en veilig be-
reikbaar zijn voor alle kinderen. Het 
nieuwe busstation is aan de over-
kant (nabij kantoorpand) gepland. 
Het moge duidelijk zijn dat de bus-
plaats in de Hortensialaan gaat ver-
dwijnen. Bushaltes op de vernieuw-
de Burgemeester Kasteleinweg ko-
men er bij de Ophelialaan en de Van 
Cleeffkade. Aan de andere kant van 
de Aalsmeerderbrug, in de Haarlem-
mermeer, komen nieuwe bushal-
tes en twee hoogwaardige buslijnen, 
die het ook voor Aalsmeerders mak-
kelijker maakt om hier over stappen. 
Voor fi etsers wordt tussen de Haar-
lemmermeer en Aalsmeer een ver-
binding onder de Aalsmeerderbrug 
door gerealiseerd. 

Groot deel 30 kilometer
Op de vernieuwde Burgemees-
ter Kasteleinweg gaat, op een groot 
deel, een snelheid van maximaal 
30 kilometer gelden en verkeer op 
de rotonde krijgt voorrang. Om het 
dorpse karakter zoveel mogelijk te-
rug te brengen, is door de gemeen-
teraad de wens uitgesproken om al-
le dwarsverbindingen met de weg 
te herstellen, onder andere Hadley-
straat en de Weteringstraat. “Maar”, 
zo zegt Kluis: “Hier zijn nog geen de-
fi nitieve beslissingen over genomen.” 

Er komt overigens nog een algeme-
ne informatiebijeenkomst (eind van 
het jaar) en de gemeente gaat nog 
verder in gesprek met de bewoners 
achter de geluidsschermen. “De ge-
luidsschermen worden beperkt tot 
wat echt nog nodig is, maar dan wel 
met een groenere uitstraling”, legt de 
wethouder uit. 
De Burgemeester Kasteleinweg 
wordt op 1 oktober door de provin-
cie offi cieel overgedragen aan de 
gemeente. In het vierde kwartaal van 
dit jaar wil de gemeente dan de for-
mele inspraak over het huidige ont-
werp starten, zodat de gemeente-
raad in het eerste kwartaal van 2016 
een beslissing kan nemen. De Pro-
vincie en de Stadsregio hebben zich 
beiden heel positief uitgesproken 
over het uitgewerkte plan van de ge-
meente. Zij hopen na aanbesteding 
begin 2017 te kunnen starten met de 
herinrichting. 

Provincie uitvoerder
Over de uitvoering hoeft de ge-
meente zich geen zorgen te maken. 
“We geven ons plan aan de Provin-
cie en die gaat het uitvoeren”, zegt 
Jop Kluis, die overigens samen met 
wethouder Ad Verburg van verkeer 
dit project onder zijn hoede heeft. 
Het wordt tijd om Aalsmeer weer zo-
veel mogelijk aaneen te smeden en 
het moment nadert nu. De planning 
van ingebruikname is op dit mo-
ment moeilijk in te schatten. “Eind 
2017, begin 2018”, oppert de wethou-
der voorzichtig. En het kostenplaat-
je? “Grofweg totaal 20 miljoen euro, 
maar wel gedeeld met verschillende 
partners, waaronder de Provincie en 
de Stadsregio.” 
Door Jacqueline Kristelijn

De Burgemeester Kasteleinweg nu, het gaat er heel anders uit zien. Het viaduct (waar vanaf de foto is gemaakt) blijft 
overigens. Op het voorstel om deze weg te halen, kreeg de gemeente veel commentaar en hier is naar geluisterd.

Braderie, botenshow, vuurwerk en Ride for the Roses

Start feestmaand in Aalsmeer!
Aalsmeer - Het is september en dit 
betekent in Aalsmeer feest voor al-
le inwoners met allerlei activiteiten 
voor elk wat wils. Aanstaande za-
terdag 5 september gaat deze brui-
sende feestmaand van start met 
een grootse braderie in de straten 
van het Centrum van 10.00 tot 17.00 
uur en in de avond het spectaculai-
re Vuur en Licht op het Water met 
bij de Watertoren vanaf 20.00 uur 
de Uitmarkt van het Crown Thea-
ter met diverse artiesten en de start 
van de verlichte botenshow, waar-
van de sliert bootjes over de Ring-
vaart vaart en uiteindelijk afmeert 
rond de Watertoren om, net als de 
bezoekers ’aan de wal’ te genie-
ten van het grootse vuurwerk vanaf 
23.00 uur. De bezoekers aan Vuur en 
Licht krijgen overigens een bloem-
rijke ontvangst. Ter gelegenheid van 
de aankomst van de Pre Ride deel-
nemers vanaf ongeveer half vijf de-
ze zaterdag wordt de Kudelstaart-
seweg omgetoverd tot Boulevard of 
the Roses. 
En deze enorme vazen met rozen 

blijven zondag 6 september staan 
voor alle deelnemers aan de Ride 
for the Roses. 10.000 Fietsers samen 
in de strijd tegen kanker. De start en 
fi nish voor de Ride is bij veiling Flo-
raHolland aan de Legmeerdijk. De 
cycletour-renners starten ‘hun’ 100 
kilometer om 10.00 uur (startcere-
monie vanaf 9.30 uur) en degenen 
die op de fi ets stappen voor de toer-
tochten van 25 of 50 kilometer mo-
gen rond 11.00 uur vertrekken. De 
slotmanifestatie met diverse optre-
dens begint om 14.00 uur en rond 
kwart voor vier is de bekendma-
king van de opbrengst. Ook niet-
fi etsers zijn hierbij overigens wel-
kom. Voor wie niet op de fi ets stapt: 
Het Raadhuisplein wordt zondag 
tussen 11.30 en 14.00 uur omgeto-
verd tot kinderparadijs met een ste-
prace voor Ride for the Roses en di-
verse spelletjes voor de jongste in-
woners. Wel even onderbreken na-
tuurlijk voor de stoet wielrenners die 
door het Centrum rijden en zwaaien 
naar deze bikkels! 
Zondag is er hopelijk ook nog tijd 

over om de kunstbeurs aan de West-
einder te bezoeken in galerie Sous-
Terre tegenover de Watertoren. Voor 
de deelnemers aan de Pramenrace 
wacht zondag overigens een ander 
(sportief) evenement: Proefvaren. 

Start Feestweek
En zondag 6 september is natuurlijk 
de start van de Feestweek op het 
Praamplein met een tentdienst van-
af 10.00 uur. Maandagavond 7 sep-
tember gaan de deelnemers aan de 
Pramenrace winkelen met SPIE in 
de tent, dinsdag 8 september staat 
het nostalgisch fi lmfestival in de 
middag en avond op het program-
ma, woensdag 9 september is de 
Rabo kindermiddag en in de avond 
Jumbo Nederpop met live-optre-
dens, donderdag 10 september (be-
sloten) gehandicaptendag en ‘s 
avonds ‘Een tintje Aalsmeer’ met 
onder andere Xander de Buison-
je, vrijdag 11 september senioren-
middag en vanaf 20.30 uur een ‘Af-
ter Summer Party’ met op het podi-
um Nielson met band en Dré Hazes, 

zaterdag 12 september Pramenrace 
(start om 12.30 uur bij de Pontweg) 
en prijsuitreiking in de tent vanaf 
17.00 uur en ‘s avonds afsluiting van 
de Feestweek met ‘Aalsmeer loves 
the 90’s’ met ondermeer Mental 
Theo en Jeroen Nieuwenhuize. 

Monumentendag en Kunstroute
Zaterdag is het ook Open Monu-
mentendag met onder andere de 
gedichtentuin op het Boomkwe-
kerskerkhof, ook overigens komend 

weekend al te bezoeken. En sep-
tember feestmaand gaat door met 
op zaterdag 19 en zondag 20 sep-
tember de Kunstroute Aalsmeer met 
kunst, theater en muziek op 100 lo-
caties. En dit weekend vergt op-
nieuw een strakke planning, want 
ook het Hibra Motorspektakel vindt 
op 19 en 20 september plaats op 
bedrijventerrein Hornmeer.
Ga genieten van alles wat heel veel 
vrijwilligers in Aalsmeer u/jou aan-
bieden. Fijne feestmaand!

Twee aanhoudingen inzake 
poging tot diefstal pinpas
Aalsmeer - Afgelopen week zijn 
twee verdachten aangehouden door 
te politie inzake poging tot diefstal. 
De twee worden er van verdacht in 
november 2014 de pincode van een 
oudere inwoonster te hebben af-
gekeken. De vrouw stond in de rij 
in de supermarkt en betaalde haar 
boodschappen met haar pinpas. De 
twee daders stonden zo dichtbij dat 
ze de pincode mee konden kijken. 
De bedoeling vervolgens was om de 
pinpas van de Aalsmeerse te ste-
len. Ze probeerden dit door te vra-
gen om wisselgeld. De vrouw ver-
moedde dat er iets niet klopte en 
heeft gezegd niet te kunnen wisse-
len. De daders gaven het nog niet 
op en probeerden het nabij de wo-
ning van de vrouw nog een keer. 

Hier vroegen dezelfde daders de in-
woonster om de weg en toonden zij 
een landkaart. De aangeeftster wist 
daarop zeker dat er iets niet klop-
te en heeft de daders van zich afge-
schud. Dankzij camerabeelden van 
de supermarkt heeft de politie on-
derzoek kunnen doen en dit heeft 
geresulteerd in aanhouding van de 
twee daders. 

Een waarschuwing van de poli-
tie: Kijk om u heen als u betaalt 
met uw pinpas. Voorkom dat ande-
ren meekijken en stop uw bankpas 
goed weg, zodat dieven, zoals ge-
noemde twee, en zakkenrollers er 
niet bij kunnen. De twee aangehou-
den mannen zullen zich moeten ver-
antwoorden bij justitie. 
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Vrijdagavond 4 sep-
tember haalt muziekvereniging Flo-
ra en Tennis Vereniging Kudelstaart 
het oude papier op. Gaarne de pa-
piercontainers of dozen papier 
plaatsen waar ook de vuilcontai-
ners verzameld dienen te worden. 
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. Dus, ver-
zamel het papier voor de eerste vrij-
dagavond van de maand. Kijk voor 
alle datums op www.desupporters-
verenigingkudelstaart.nl

Peuter-instuif 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 9 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting onder het genot van koffie 
en/of thee bij de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Van 9.30 tot 10.30 uur is er ook 
weer de peuter-instuif. Ben je tus-
sen de twee en vier jaar, kom dan 
gezellig met één van je ouders een 
uurtje zingen, dansen, spelen en 
plezier maken. 

Literaire avond
’s Avonds van 19.45 tot 21.30 uur 
gaat de Literaire avond weer van 
start. De eerste keer wordt, net zo-
als voorgaande jaren, begonnen 
met het uitwisselen van ieders lees-
ervaringen van de afgelopen pe-
riode. Iedereen komt aan bod om 
een roman, verhaal of gedicht 
toe te lichten die hij of zij gelezen 
heeft in de vakantie. Zowel beken-
de als nieuwe gezichten van har-
te welkom! Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-345413 of kijk op oos-
terkerk-aalsmeer.nl.

Activiteitenruimte in Zorgcentrum
Voorkamer officieel open
Aalsmeer - Op maandag 31 augus-
tus is officieel ‘De Voorkamer’, de 
nieuwe activiteitenruimte van Zorg-
centrum Aelsmeer, geopend. Me-
vrouw Doeve–van Raam, bewoon-
ster van het zorgcentrum, opende 
de ruimte door op ludieke wijze een 
lint door te knippen. Voor de dag-
besteding is nu een nieuwe ruimte 
op de begane grond van Zorgcen-
trum Aelsmeer gecreëerd met toe-
gang tot het terras aan de voorkant 
van het zorgcentrum aan het Mo-
lenpad. Het is dan ook prettige ver-
blijven op het zonnige terras. In de 
toekomst wordt het mogelijk is om 
ook een hapje of een drankje af te 
nemen in De Voorkamer.
Doel van de ruimte is om dage-
lijks een programma te bieden met 
workshops, koken/bakken, creatie-
ve inloop, mannensoos of geheu-
gentraining voor de bewoners van 
het Zorgcentrum. Op de maandag-
middag maakt het Rode Kruis ge-

bruik van De Voorkamer voor het 
handwerken waar iedereen uit 
Aalsmeer overigens welkom is.
Bewoners en vrijwilligers konden 
met eigen ogen het nieuwe onder-
komen aanschouwen waardoor het 
een drukte van belang was en ie-
dereen zich tegoed deed aan de 
koffie met gebak.

Voor ‘oud-ouders’
Nostalgische bingo-avond 
op de Antoniusschool
Kudelstaart - Dit jaar is een feest-
jaar voor Kudelstaart vanwege het 
777 jarige bestaan van deze mooie 
plaats. De Antoniusschool besteedt 
hier ook graag op een leuke ma-
nier aandacht aan. De basisschool 
zit nog niet op de 777 jaar, maar in-
middels is de gezellige bingo (stan-
daard volgend op de algemene ou-
deravond) toch al vele jaren vaste 
prik voor menig ouder van kinde-
ren op school. Om goede tijden te 
laten herleven, krijgen ‘oud-ouders’ 

de kans om nogmaals een klassie-
ke bingo-avond mee te maken. Bent 
u ouder van een kind dat vroeger op 
de Antoniusschool heeft gezeten? 
Grijp nu uw kans en meldt u aan 
voor deze nostalgische bingo-avond 
op woensdag 7 oktober! De inloop 
is om 19.00 uur bij de school aan de 
Zonnedauwlaan 59. Vanaf 19.30 uur 
schallen de eerste (bingo)nummer-
tjes uit de speakers. Opgeven kan 
via antonius@rkantonius.nl. Wees 
er snel bij, want vol is vol.

HPP op braderie
Aalsmeer - De stichting ‘Help Pau-
lien helpen’ (HPP) is zaterdag 5 
september actief in een kraam op 
de corsobraderie. De kraam van de 
stichting is te vinden in de School-
straat. Naast uitgebreide informatie 
over de stichting en de lopende ac-
ties, zijn er ook leuke prijzen te win-
nen. De opbrengst van deze dag zal 
worden besteed aan de aanschaf 
van de tweede serie zonnepanelen 
voor het kindertehuis ‘Pilar de Espe-
ranza’ in Mexico. Inmiddels is daar 
het plaatsen van de eerste 24 zon-
nepanelen aanbesteed. De stichting 
gaat nu aan de slag om geld bij el-
kaar te krijgen voor de volgende se-
rie zonnepanelen. Elektriciteit is in 
Mexico erg duur. Met veel moei-
te kan de elektrarekening worden 
betaald. Wat zou het toch geweldig 
zijn als het kindertehuis zichzelf van 
elektra kan voorzien. 

Jongerendienst ‘De keuze is reuze’
Kick-off Baan7 seizoen
Aalsmeerderbrug - Zondag 6 sep-
tember is om 19.00 uur de kick-off 
van het Baan7 jongerenseizoen. Het 
belooft weer een mooi seizoen te 
worden waar iedereen tussen 12 en 
20 jaar welkom is. 
Tijdens de Baan7 avond spreekt 
Jenny van Beinum (25) over het the-
ma ‘De keuze is reuze’. Daarnaast 
staat de avond bol van te gekke mu-
ziek, speelt de Baan7 band en is er 
ruimte voor heel veel fun. Dit keer 
zal er ook een pannakooi staan, 
waarin jongeren hun skills kunnen 
laten zien. Baan7 is elke eerste zon-
dag van de maand.
De spreekster is een oude bekende 
van Baan7. Ze heeft rechten gestu-
deerd aan de Universiteit van Am-
sterdam en heeft twee masters af-
gerond. Toch maakte ze niet de keu-
ze om voor een carrière te gaan, 
maar besloot om met God op avon-
tuur te gaan. Ze vertelt op Baan7 
over hoe je goede keuzes maakt en 

kunt weten wat God wil dat je kiest. 
Baan7 wordt gehouden in de Le-
vend Evangelie Gemeente aan de 
Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Wil je meer weten? Volg Baan7 dan 
via facebook.com/baan7.

Kern met pit: 
Tijd voor actie!

Aalsmeer - Koninklijke Nederland-
sche Heidemaatschappij (KNHM) 
organiseert ook dit jaar de wedstrijd 
Kern met Pit. In deze wedstrijd ver-
beter je jouw eigen buurt of wijk. 
Samen met anderen verzin je hoe 
en wat. Denk aan het organiseren 
van een buurtcamping in het park, 
het bouwen van een groot insecten-
hotel, het opzetten van een biblio-
theekbus of het omtoveren van een 
braakliggend stukje grond tot een 
stadsmoestuin. Binnen een jaar re-
aliseer je samen het idee. Tijdens de 
wedstrijd krijg je advies van bevlo-
gen professionals. Wil jij graag de 
handen uit de mouwen steken en 
zelf iets aan jouw leefomgeving ver-
beteren? Ga dan naar www.kern-
metpit.nl en schrijf je van 1 septem-
ber tot 31 oktober in met jouw pro-
ject voor Kern met Pit editie 2016! 

‘Tinkahelpt’ op braderie 
met actie voetbalschoen
Aalsmeer - De van origine uit 
Aalsmeer afkomstige Tinka zet 
zich samen met haar man en een 
heel team in tegen mensenhan-
del in Thailand. Het thuisfront van 
Tinkahelpt probeert haar naam in 
Aalsmeer levend te houden door 
acties op te zetten. Ook dit jaar is 
Tinkahelpt weer te vinden op de 
braderie in het Centrum. Zaterdag 5 
september vanaf 10.00 kunt u bij de 
kraam weer overheerlijke stroopwa-
fels en kruimels halen. 
Naast deze bekende actief wil het 
thuisfront ook hun nieuwste actie 
onder de aandacht brengen. ‘Ac-
tie bruikbare voetbalschoen’. De 
man van Tinka geeft jongens van 
5 tot ongeveer 10 jaar voetbaltrai-
ning. Omdat het schoeisel van de-
ze jongens zeer slecht is, heeft het 
thuisfront de actie bruikbare voet-
balschoen gelanceerd. Heeft u nog 

goede, maar voor u zoon of dochter 
te kleine voetbalschoenen staan? 
Lever ze dan in bij de kraam van 
Tinkahelpt en laat zo een kind in 
Thailand dit jaar weer heerlijk voet-
ballen. U kunt de voetbalschoenen 
ook inleveren bij het thuisfront of bij 
de voetbalvereniging van Aalsmeer. 
In de keet van het wedstrijdsecre-
tariaat aan de Beethovenlaan staat 
een doos waar bruikbare voetbal-
schoenen ook ingeleverd kunnen 
worden. 
De kraam van Tinkahelpt is dit jaar 
aan het begin van de Zijstraat te vin-
den. Naast de kruimels en stroop-
wafels heeft het thuisfront weer leu-
ke hebbedingetjes die dit jaar in de 
uitverkoop gaan. Zeker een aanra-
der dus om even langs te komen. 
Kijk voor meer info over het werk 
wat Tinka en Eduardo doen in Thai-
land op www.tinkahelpt.com

De Tentdienstcommissie met v.l.n.r. Greet van Leeuwen, Sander van Willegen, 
Arie-Maarten Piet, Jan Martijn Abrahamse, Bastiaan Hulsbos, Arjen Vos, Mar-
tijn Jongkind, Peter Engel. Niet op de foto: Helma vd Wal en Pim Hogenbirk.

Zondag aftrap Feestweek
Tentdienst: Ik ben wie ik ben
Aalsmeer - De Feestweek staat in 
de steigers, het Praamplein wordt 
langzaam omgevormd tot festival-
terrein. Net als ieder jaar wordt de 
aftrap ook nu weer gegeven met 
de Tentdienst. Een kerkelijke vie-
ring georganiseerd door vier plaat-
selijke kerken. De Dorpskerk, Lijn-
baankerk, Oosterkerk en CAMA zijn 
al vanaf januari bezig om de Tent-
dienst vorm te geven. Komende 
zondag wordt de tent gevuld met 
naar verwachting meer dan 1200 
bezoekers. Met beeld en geluid, ge-
sproken en gezongen woord en een 
tent vol mensen, belooft het weder-
om een indrukwekkende en sfeer-
volle samenkomst te worden. Zo’n 
120 vrijwilligers zijn op een of ande-
re manier betrokken bij de organi-
satie van het evenement. Als thema 
dit jaar is gekozen voor ‘Ik ben wie 
ik ben’. Dit keer is het niet één van 
de vaste voorgangers van het ker-
kenkwartet die uitleg geeft over het 
thema, maar Sander van Willegen. 
Als lid van de Oosterkerk spreekt hij 
vaker. Met name voor de jeugd. In 
het kwartier preektijd dat hij heeft, 

hoopt hij echter elke leeftijdsgroep 
te bereiken: “Het mooie van de Tent-
dienst vind ik dat dit met een gro-
te groep gewone Aalsmeerders tot 
stand wordt gebracht. Er is zoveel 
talent beschikbaar. Aan mij is de 
uitdaging om alle bezoekers in een 
korte tijd een heldere boodschap 
mee te geven waarin Gods lief-
de centraal staat.” Met deze unieke 
kerkelijke viering voorafgaand aan 
de Feestweek, hebben de plaatselij-
ke kerken een uniek middel in han-
den om op laagdrempelige manier 
het evangelie te verkondigen. De 
organisatie hoopt dat niet alleen de 
vaste kerkbezoekers de tent zullen 
vullen maar ook mensen die nor-
maal niet zo gauw in een kerk ko-
men. De Tentdienst is gratis te be-
zoeken, er wordt na afloop op koffie 
en koek getrakteerd en er is kinder-
oppas aanwezig. Aangeraden wordt 
om toch vooral op de fiets naar het 
Praamplein te komen. De tent gaat 
om 9.30 open, de dienst begint om 
10 uur en eindigt om 11.30 met kof-
fie en napraten. Kijk voor meer info 
op www.tentdienstaalsmeer.nl.

Engels. Spreker: Assie Friso. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Om 19u. Baan7 
jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. H. van Winkelhoff 
uit Wateringen en 18.30u. met ds. 
P.J. den Hertog uit Amsterdam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. in Kloosterhof woord 
en gebedsdienst. Zondag 9.30u. in 
Karmelkerk eucharistievering met 
S. Marcantognini met samenzang. 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 

Geen dienst met.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Tijdelijk dienst in dorpshuis De 

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

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

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

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

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

punt Seringenhorst, Parklaan 27. 
September tot en met april.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw He-

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 

Zondag Tentdienst om 10u. op 
Praamplein. Kinderopvang in Ire-
ne, Kanaalstraat.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. Viering 10 ja-
rig bestaan. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. Tentdienst op 
Praamplein en 16.30u. met ds. M. 
Hogenbirk. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

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

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Tevens kinderdienst en Hei-
lige Boontjes.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. Tentdienst op 
Praamplein met ds. H.H. Maat. 
Ook dienst in Zorgcentrum om 
10u. met dhr. W.A. van Bloemen. 

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

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 

Zondag 
6 september 





Muziek
Zaterdag 5 september:
* Open repetitiedag ACOV in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86 van 10 tot 15.30u.
Zondag 6 september:
* Lightin’ Guy & Mighty Gators in 
The Shack, Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer vanaf 16u.
Woensdag 9 september:
* Jumbo Nederpop Live in Feest-
tent Praamplein met Erik Mesie en 
Toontje Later en Street Beats van-
af 20.30u.
Donderdag 10 september:
* Een tintje Aalsmeer in Feesttent 
Praamplein met O’G3NE, Xander de 
Buisonje, Jan Leliveld, Ruben Thur-
nim en Kees Markman vanaf 20.30u.
Vrijdag 11 september:
* After Summer Party in Feesttent 
Praamplein met Nielson met band, 
Dre Hazes, The Originals en Dj 
Dolphin vanaf 20.30u.
Zaterdag 12 september:
* Open monumentendag met korte 
optredens mannenkoor Con Amore 
om 11u. in Watertoren en om 12u. in 
Fort Kudelstaart.
* Aalsmeer Loves the 90’s in Feest-
tent Praamplein met Mental Theo, 
Jeroen Nieuwenhuize, Party Ani-
mals, Alice DJ, Carolien Borgers en 
Ocker Gevaerts vanaf 20.30u.

Films
Tot en met 30 augustus:
* Ted 2, Minions, Spangas in actie, 
Big Hero 6, Bibi & Tina, De Vijf en de 
Piratenschat, Meester Kees op de 
Planken, Wiplala en Michiel de Ruy-
ter (12jr). Voor volwassenen: Mis-
sion Impossible - Rogue Nation in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Dinsdag 8 september:
* Seniorenfilm ‘Meisje met de 9 prui-
ken’ in Crown Cinema, Van Cleeff-
kade. Aanvang: 13.30u.
* Nostalgisch filmfestival in Feest-
tent op Praamplein. Voorstellingen 
om 14u. en 20u.

Exposities
Vanaf 1 september:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Opening 11 september 
om 16.30u. Schilderijen te zien tot 
begin januari.
4 tot en met 6 september:
* Kunstbeurs aan de Westeinder 
in galerie Sous-Terre, tegenover de 
Watertoren. Met zaterdagavond vei-
ling voor Ride for the Roses. 
Zaterdag 5 september:
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
* Aanschuiftafel met Annelien Dek-
ker in het Huiskamermuseum, Van 
Cleeffkade 12a. van 16 tot 18u. Zon-
dag open op aanvraag.
5 en 6 september:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Grootste bloemenkleurplaat te 
zien in etalage winkel naast Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat. 
Zondag 6 september:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jac-
kie Sleper in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Opening 17u. door burge-
meester Nobel. Tot en met 22 no-
vember. Open: Donderdag tot en 
met zondag van 14 tot 17u.
September:
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot november:
* Expositie met 200 beroemde schil-

derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 

Diversen
Donderdag 3 september:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Fietstocht OVAK richting Amstel-
veen. Vertrek 13.30u. bij zwembad 
aan de Dreef.
* Sjoelen bij BV Oostend in het Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 4 september:
* Koffie met spelletjes in het Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 10u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 5 september:
* Braderie in Zijdstraat, Dorpsstraat 
en Schoolstraat van 10 tot 17u.
* Open dag Van Berkel huur- en 
koopwoningen in Centrum, 10-15u.
* Vuur en licht op het water met 
Crown uitpodium vanaf 20u., vuur-
werk (23u.) en verlichte botenshow 
bij watertoren, Kudelstaartseweg.
5 en 6 september:
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof, Stommeerweg. Open zater-
dag en zondag 12 tot 17u. Ook op 
12, 13, 19 en 20 september.
Zondag 6 september:
* Ride for the Roses. Startceremo-
nie vanaf 9.30u. bij veiling FloraHol-
land, Legmeerdijk met 100 kilome-
ter cycletour, toertochten 25 en 50 
kilometer. Slotmanifestatie met be-
kendmaking eindopbrengst vanaf 
14u. Steprace en spelletjes voor kin-
deren op Raadhuisplein van 11.30 
tot 14u. voor Ride.
* Start Feestweek met tentdienst op 
Praamplein vanaf 10u.
* Proefvaren voor de Pramenrace. 
Start om 13u. bij ijsbaan Topsvoort.
Maandag 7 september:
* Winkelen tijdens sportavond SPIE 
voor Pramenrace in tent op Praam-
plein vanaf 20u.
* Dialezing bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Beurs en veiling bij Postzegelver-
eniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20u.
* Speelavond BV Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 8 september:
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 9 september:
* Oost-Inn in de Mikado, Cathari-
na Amalialaan met peuterinstuif van 
9.30 tot 10.30u. en literaire avond 
van 19.45 tot 21.30u.
* Rabo-kindermiddag in Feesttent 
Praamplein met Clown Japie en tan-
te Angelique vanaf 14u.
* Bingo-avond bij BV de Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 10 september:
* Gehandicaptendag Stichting Dag 
van je Leven in Feesttent Praamplein 
(besloten) vanaf 10u.
Vrijdag 11 september:
* Seniorenmiddag met Willeke 
D’estell en Erwin Fillee in Feesttent 
Praamplein vanaf 14u.
Zaterdag 12 september:
* Pramenrace met thema Commer-
cials. Start 12.30u. bij Pontweg. Fi-
nish en prijsuitreiking vanaf 17u. in 
Feesttent Praamplein.

Vergaderingen
Dinsdag 8 september:
* Bijeenkomst voor kinderen met 
ouders met dementie in Ontmoe-
tingscentrum in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 19.30u.
Woensdag 9 september:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
Donderdag 10 september:
* Borrel Aalsmeer in restaurant Wel-
kom Thuis, Stommeerweg v/a 17u.

Het Bloemencorso herleeft, na acht jaar, tijdens het Nostalgisch Filmfestival.

Activiteiten voor jong en oud
Feestweek met livemuziek 
en meer start zondag!
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 2 
september, is een aanvang gemaakt 
met de bouw van de feesttent op 
het Praamplein en vanaf aanstaan-
de zondag 6 september is de Feest-
week 2015 een feit. De tent wordt 
deze eerste feestdag omgetoverd 
tot kerkzaal voor de tentdienst van 
de gezamenlijke kerken. Het the-
ma van dit jaar is: ‘Ik ben wie ik ben’. 
Sprekers Sander van Willegen en 
Jan Martijn Abrahamse nemen de 
bezoekers in deze dienst, die aan-
vangt om 10.00 uur, mee op ontdek-
kingsreis. 
Op maandag 7 september is de jaar-
lijkse sportavond van SPIE om het 
laagste startnummer. De feesttent 
wordt deze avond een supermarkt. 
De teams gaan winkelen. Aanvang 
is 20.00 uur en de toegang is gratis. 

Nostalgisch filmfestival
Dinsdag 8 september staat het Nos-
talgische Filmfestival op het pro-
gramma. De avondvoorstelling is 
uitverkocht, maar voor wie in de 
middag tijd heeft, er worden diver-
se nieuwe, oude films vertoond, on-
der andere herleeft het corso in de 
feesttent. Een samenvatting van de 
tv-uitzending van het corso in 1983 
vertoond. De opnamen zijn gemaakt 
van de stoet op het Raadhuisplein. 
Dick Passchier geeft daarbij com-
mentaar. Het motto was ‘Bij wijze 
van spreken.’ Niet alleen opnamen 
van het ‘stormachtige’ corso (er 
stond die zaterdag een windkracht 
8), maar ook van de opbouwnacht 
in de CAV. Hierin interviewt Kit-
ty Knappert onder meer corso-ont-
werper Frits Vogel en Dirk Been van 
comité Hornweg Machineweg. Aan-
vang is 14.00 uur en de toegang be-
draagt 5 euro. Kaarten zijn verkrijg-
baar in het Boekhuis in de Zijdstraat. 
Het Boekhuis is ook op het Nostal-
gisch Filmfestival aanwezig met een 
stand, waarin een ruim assortiment 
boeken over de lokale historie ge-
presenteerd wordt.

Kindermiddag en Nederpop
Woensdag 9 september is als van-
ouds gereserveerd voor de jeugdige 
inwoners. Clown Japie en tante An-
gelique komen optreden tijdens de 

Rabo Kindermiddag, die begint om 
14.00 uur. De toegang is gratis. En 
woensdagavond is er voor het eerst 
livemuziek. Jumbo Nederpop Live 
presenteert de organisatie van de 
Feestweek met optredens van Erik 
Mesie en Toontje Later en feestband 
de Street Beats. De tent is open van-
af 20.30 uur en de toegang bedraagt 
7,50 euro in de voorverkoop en 10 
euro aan de tent. 

Op donderdag 10 organiseert de 
Stichting Dag van je Leven een (be-
sloten) gehandicaptendag vanaf 
10.00 uur in de feesttent. In de avond 
wordt het feest met een hoofdlet-
ter tijdens ‘Een tintje Aalsmeer’ met 
op het podium O’G3NE, de zangers 
Xander de Buisonje, Jan Leliveld 
en Ruben Thurnim en muziek in de 
pauzes van dj Kees Markman. 

Senioren en Summer Party
Op vrijdag 11 september worden de 
ouderen in Aalsmeer getrakteerd op 
een gezellige seniorenmiddag met 
optredens van Willeke D’estell en 
Erwin Fillee. Aanvang is 14.00 uur en 
de toegang is gratis. Vrijdagavond 
presenteert de organisatie een After 
Summer Party met Nielson met live-
band, Dre Hazes, The Originals en 
dj Dolphin. 

Pramenrace en 90’s Party
Zaterdag 12 september is de tent 
van 13.00 tot 18.00 uur open voor 
de finish en prijsuitreiking van de 
Pramenrace en ‘s avonds wordt 
de Feestweek afgesloten met een 
swingende ‘Aalsmeer, Loves the 
90’s party’ met optredens van Men-
tal Theo, Jeroen Nieuwenhuize, de 
Party Animals, Alice DJ, Caroline 
Borgers en Ocker Gevaerts. Zowel 
donderdag- als vrijdag- en zater-
dagavond gaat de tent open en gaat 
de muziek aan om 20.30 uur. Kaar-
ten voor de donderdag en vrijdag 
kosten in de voorverkoop 17,50 eu-
ro, aan de tent 22,50 euro. Een toe-
gangsbewijs voor zaterdag kost res-
pectievelijk 15 en 20 euro. Voorkom 
teleurstelling en koop nu snel kaar-
ten. Dit kan via www.feestweek.nl. 
Op de website ook meer informa-
tie over alle artiesten en optredens. 

Harde regen laat ‘Goud van 
Oud’ vroegtijdig stoppen
Aalsmeer - Overdag was het afge-
lopen zaterdag 29 augustus prima 
weer. Enthousiast werd opgebouwd 
voor het altijd gezellige buitenfesti-
val ‘Goud van Oud’ die avond. Ge-
lijk vanaf de aanvang om negen uur 
was het druk bij de vier locaties bij 
de cafés Joppe en de Praam en de 
restaurants Jonge Heertjes en ‘t 
Wapen van Aalsmeer. Een groot 
rondje wachtte de bezoekers van-
af het Raadhuisplein met dj Wally 
en halverwege in de Weteringstraat 
dj Kees Markman, dj’s in de Zijd-
straat en het live-optreden van de 
Aalsmeerse band ‘Wild’ in de Dorps-
straat. De sfeer was prima, jong en 

oud liep gemoedelijk door elkaar en 
her en der werden vriendschappen 
opgepakt. Helaas maakte rond half 
twaalf hevige regen een plots ein-
de aan ‘Goud van Oud’. Het kwam 
met bakken naar beneden en voor 
de organisatoren, dj’s en de band 
zat er niets anders op dan het festi-
val te staken. Uiteraard is op de lo-
caties binnen nog een passend ein-
de ‘gebreid’ aan deze laatste van de 
totaal drie zomerfestivals. Overigens 
komt dj Kees Markman zijn snelle 
vertrek binnenkort een keer goed-
maken in café Joppe als een soort 
’After Goud van Oud’. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Activiteiten tijdens braderie en:
Crown Theater Uitpodium 
bij Vuur en Licht zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 5 september is er wederom 
het Crown Theater Uitpodium bij de 
Watertoren aan de Westeinderplas-
sen. Dit evenement wordt sinds drie 
jaar samen met de organisatie van 
Vuur en Licht aangeboden aan het 
publiek. Het biedt gezelligheid ter 
voorbereiding op het grootse vuur-
werk dat stipt om 23.00 uur losbarst. 
De boten van de Verlichte Boten-
show zijn live te volgen op de beeld-
schermen rond het podium. Na die 
beelden is om 21.15 uur de officië-
le opening van het Uitpodium. Mr. 
Mike zal optreden met zijn Drum 
Battle, vervolgens is het de beurt 
aan Suske en Wiske, de musical. 
Wie is er niet opgegroeid met tan-
te Sidonia, Lambik en Jerom? Phi-
lip Paar zingt prachtige liedjes uit de 
Frank Sinatra Collection en Isabele 
Nolte sluit om 22.00 uur het Uitpodi-
um af. Voor elk wat wils dus! 

Activiteiten op braderie
Overdag zijn er rondom de braderie 
in het Centrum tevens Crown Thea-

ter activiteiten. Bij de Molen worden 
circusworkshops gegeven voor kin-
deren. Dit vindt plaats tussen 10.30 
en 13.30 uur en wordt verzorgd door 
Jofri de olijke clown van het Winter 
Circus Martin Hanson. Lees het vol-
ledige theaterprogramma op www.
crowntheateraalsmeer.nl. En kaar-
ten kopen voor voorstellingen op de 
braderie is mogelijk en een aanra-
der, want er wordt ‘vette’ braderie-
korting gegeven!

Topband uit België zondagmiddag
Lightin’ Guy & Mighty 
Gators live in The Shack
Oude Meer - Als je het podium ge-
deeld hebt met onder andere John 
Fogerty, Steve Winwood, Joe Bona-
massa en Dr. Feelgood, dan mag je 
jezelf een top-muzikant noemen! 
The Shack is dan ook enorm trots 
dat Lightnin’ Guy voor de twee-
de keer een plek heeft kunnen vin-
den in zijn drukbezette agenda om 
te komen knallen in Oude Meer. 
Op zondag 6 september is het zo-
ver! Lightnin’ Guy & the Mighty Ga-
tors zijn momenteel Belgisch trots 
en staan bekend om hun energie-
ke optredens met high energy foot 
stompin’ blues & roots music. Light-
nin’ Guy is niet alleen een wáánzin-
nig goeie zanger en muzikant, maar 
ook nog eens een allround entertai-
ner. Hij slaagt er met zijn band altijd 
weer in het publiek te laten dansen 

en meezingen op hun onweerstaan-
bare grooves en vette riffs. In 2011 
kregen ze al de titel van beste Belgi-
sche Bluesband en in 2012 behaal-
de ze een vierde plaats in de Euro-
pean Blues Awards. Lightnin’ Guy 
is een echte live sensatie en blijft 
de harten veroveren van het Bel-
gisch en Nederlandse publiek. De 
mannen van Lightnin’ Guy and The 
Mighty Gators combineren blues 
met feest en bestaat uit Guy Verlin-
de op zang, slide-gitaar en harmo-
nica, Toon Vlerick op gitaar, Karl Zo-
sel op bass en Thierry Stiévenart op 
drums. Zondagmiddag 6 september 
open vanaf 15.00 uur en aanvang 
band rond 16.00 uur. De entree is 
7,50 euro. Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres is Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Dagelijks late middag film
‘Schone Handen’ vrijdag in 
première in Crown Cinema
Aalsmeer - Op vrijdag 4 septem-
ber gaat in Crown Cinema de film 
‘Schone Handen’ in première. Een 
spannende thriller gebaseerd op 
de misdaadroman van René Ap-
pel. Sylvia (Thekla Reuten) heeft te 
lang weggekeken van de bloeien-
de drugshandel van haar man Eddie 
(Jeroen van Koningsbrugge). Maar 
als de politie steeds vaker op de 
stoep staat, dringt pas goed tot haar 
door hoe diep hij erin verzeild is ge-
raakt. Als alles fout dreigt te gaan, 
probeert Sylvia haar twee kinderen 
te beschermen en het misdaadmi-
lieu te ontvluchten. Maar zo gemak-
kelijk gaat dat niet. Eddie zal ner-
gens voor terugdeinzen om ‘de fa-
milie’ bij elkaar te houden. De film 
duurt negentig minuten en begint 
vrijdag om 21.30 uur. 
‘Schone Handen’ is ook zaterdag 5 
september te zien vanaf 21.30 uur, 
zondag 6 en woensdag 9 september 
om 21.15 uur en dinsdag 8 septem-
ber vanaf 18.45 uur. Ook deze week 
presenteert de bioscoop aan de Van 
Cleeffkade dagelijks late middag 
films met donderdag en vrijdag om 
16.45 uur ‘Minions 3D’ en vrijdag 
om 16.30 uur ‘Big Hero’. Zaterdag 
presenteert Crown Cinema vanaf 
12.30 uur en zondag vanaf 10.30 uur 
diverse films voor de jeugd. Kijk voor 

het complete filmavond en tijden op 
www.crowncinema.nl. Kaarten re-
serveren kan telefonisch via 0297-
753700 of via de mail info@crown-
cinema.nl en zijn te koop in de ge-
zellige biosbar, waar ook popcorn, 
snoep en drankjes te koop zijn.

Dinsdag seniorenfilm
Dinsdag 8 september draait er weer 
speciaal een seniorenfilm in Crown 
Cinema. De film ‘Meisje met de ne-
gen pruiken’ wordt vertoond. Een 
aangrijpend en humoristisch dra-
ma naar de gelijknamige autobi-
ografische roman van Sophie van 
der Stap. In het boek vertelt ze over 
haar strijd tegen kanker. De sponta-
ne Sophie geniet volop van het le-
ven, ze studeert en feest erop los. 
Op een dag ontdekt ze dat ze kan-
ker heeft. Ze moet opgenomen wor-
den in het ziekenhuis, maar ze be-
sluit zich niet gewonnen te geven. 
Ze houdt een dagboek bij en com-
bineert haar stemmingen met haar 
haarkleur. Voor elke gemoedstoe-
stand een andere pruik, een andere 
Sophie. De film begint om 13.30 uur, 
duur 1 uur 15 minuten. Verzamelen 
vanaf 13.15 uur in de hal van Studi-
os Aalsmeer bij de biosbar. De kos-
ten zijn 6,50 euro, inclusief een kop-
je koffie of thee.

Luchtige gedichten in het 
Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Op het Boomkwekers-
kerkhof vindt de eerste drie week-
einden van september opnieuw de 
Gedichtentuin van KCA plaats. Het 
thema is ‘Luchtig’. De inzendingen 
van dichters uit Aalsmeer en om-
streken stroomden binnen. Het re-
sulteerde in bijdragen van 34 dich-
ters die een bijdrage instuurden. 
Een aantal debutanten temidden 
van trouwe dichters neemt de luiste-
raars en kijkers mee naar de lucht-
vaart, Vught, de zomer, vakantie, een 
niemendal, de wind en het was al-
tijd feest. Mooie zinnen, diepe maar 
altijd luchtige gedachten zullen ver-
woord staan op de standaards in 
de tuin van het Boomkwekerskerk-
hof. Bezoeken en rustig lezen en ge-

nieten kan in de weekeinden van 5 
en 6, 12 en 13 september en afslui-
tend op 19 en 20 september tijdens 
de Kunstroute. Aan de Kunstrou-
te nemen meer dan honderd toon-
aangevende kunstenaars, dichters 
en musici deel. Er wordt beide da-
gen geëxposeerd en gemusiceerd 
op 26 bijzondere locaties. De toe-
gang is gratis. Kijk voor meer infor-
matie op www.kunstrouteaalsmeer.
nl. De hekken voor de Gedichten-
tuin staan genoemde drie weeken-
den open van 12.00 tot 17.00 uur. 
De bundel ‘Luchtig’ is voor 5 euro 
te koop bij het Boekhuis in de Zijd-
straat 12 en in de stand van KCA tij-
dens de Kunstroute bij Otto aan de 
Uiterweg 94.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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DIVERSE AANBIEDINGEN IN DE KRAAM
VOOR DE DEUR OP DE BRADERIE:

Ukelele's, kazoos,
drumstokken, muzikale 

cadeaus en meer!
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Procedure 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage 
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt 
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

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

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenemen-
tenvergunning is aangevraagd;
- Zijdstraat (Z-2015/046301), Brocante Kunst/Boeken Markt 

op 28 november 2015 (ontvangen 24 augustus 2015).

evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie:
Sportlaan 44 (Z-2015/023799), Step by Step op 3 oktober 
2015 (verleend 20 augustus 2015).
Raadhuisplein (Z-2015/044248), Ride for the Roses Kids Editie 
op 6 september 2015 (verleend 25 augustus 2015).
Kudelstaartseweg (Z-2015/044276), Kerstviering op Surfeiland 
op 24 december 2015 (verleend 26 augustus 2015).

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

collectevergunning (verleend)
- Aalsmeer (Z-2015/045699), Verkoop van plantenbakken op 

31 oktober 2015 (verleend 27 augustus 2015).

exPloitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 64 (Z-2015/040181), restaurant Oriental 

Paradise, verzonden 1 september 2015

drank- en Horecavergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 64 (Z-2015/040181), restaurant Oriental 

Paradise, verzonden 1 september 2015

Buiten BeHandeling gestelde aanvragen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag buiten behandeling is gesteld. Tegen de 
afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie:
- Gemeente Aalsmeer (Z-2015/035259), Het houden van cir-

cusvoorstellingen in de zomer 2016 (verzonden 26 augus-
tus 2015).

ter inZage
t/m 03-09-15 Verleende omgevingsvergunning (met bijbe-

horende stukken) Wim Kan Dreef 2 (kantine) 
en 2B (blokhut) m.b.t. het brandveilig gebruik 
t.b.v.kantine en blokhut t.b.v KDV.

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

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

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

officiële mededelingen
3 september 2015

Zondag 6 sePtemBer: 
ride for tHe roses in aalsmeer

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

schrijf je in! 
Ben je nog niet ingeschreven voor dit bijzondere fietsevenement? 
Regel dat dan nog snel op de website www.ridefortheroses.nl.

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

route 100 km 

 start floraHolland aalsmeer Wegafsluitingen(*)

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

 terugkomst in aalsmeer  Wegafsluitingen

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

(*) tijden zijn onder voorbehoud. 

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

raadsvergadering 
Agenda voor de Raadsvergadering op donderdag 10 september 
2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aan-
vang: 20.00 uur.

  raad 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
   Uitspreken ‘In memoriam’ Jan Maarse 
   Albz., overleden op 18 juli 2015, 
   Ereburger van de gemeente Aalsmeer.
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergaderingen van 25 juni 2015 
   en 2 juli 2015
  4. Ingekomen stukken:
20.15 R-2 Benoeming en beëdiging fractie-assistent
20.20 R-3 Benoemen van een voorzitter voor de in 
  te stellen auditcommissie

  HAMERSTUKKEN

20.25 R-4 Sportnota Aalsmeer Bewegen 2015-2018
 R-5 Jaarverslag 2014 Stichting Auro

  BEHANDELSTUKKEN

20.30 R-6 Startnotitie Zwarteweg
21.00 R-7 Nota van Uitgangspunten Landelijk 
  Gebied Oost
21.30 R-8 Variantenstudie Ongestoord Logistieke 
  Verbinding (OLV)
22.10 R-9 Gemeenschappelijke Regeling Veilig-
  heidsregio Amsterdam Amstelland 2015
22.20 R-10 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
  Stadsregio Amsterdam (8e wijziging)
22.30 R-11 Vaststelling tijdsbestedingsnorm 
  wethouders
22.40 R-12 Green Park Aalsmeer
22.50  Vragenkwartier

  PAUZE / ONDERBREKING 

  SLUITING 

strenge controle te lang afgemeerde kajuitBoten
Per 1 september wordt er strenger gecontroleerd door de ge-
meentelijke handhavers op kajuitboten die te lang (langer dan 
48 uur)afgemeerd liggen op plaatsen waar dat niet mag. De ge-
meente krijgt veel klachten over boten die te lang afgemeerd 
liggen in bijvoorbeeld het prachtige plassengebied. Boten moe-
ten afgemeerd worden in de officiële jachthavens of bij de eigen 
woning. In het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 
2015 is als één van de speerpunten handhaving van de 48-uurs-
regeling genoemd en op korte termijn wordt daarom als eerste 
het plassengebied geschouwd. De gemeentelijke handhavers 
starten met een intensief controletraject op te lang afgemeerde 
kajuitboten (motorboten en zeilboten). In eerste instantie de-
len zij waarschuwingen uit, die door middel van een brief op 
de boten wordt achtergelaten. De booteigenaren wordt dan de 
gelegenheid gegeven om hun boot weg te halen en af te meren 
op een legale plek. Mocht bij een tweede controle blijken dat de 
boot er nog ligt of op een andere illegale plek afgemeerd liggen 
dan wordt een proces-verbaal (boete) uitgeschreven. Mocht dat 
nog niet voldoende blijken dan wordt een bestuurlijk handha-
vingstraject gestart. 
Voor meer informatie over dit handhavingstraject voor te lang 
afgemeerde kajuitboten kunt u, bij voorkeur per email, contact 
opnemen met handhaving.buitenruimte@amstelveen.nl.  
U kunt ook bellen met de gemeente Aalsmeer 0297-387575.

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

oPeningstijden Balie BurgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

oPeningstijden Balie BouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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

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

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

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

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

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

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

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

overige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

servicePunt BeHeer en uitvoering 
Provincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

Wet algemene BePalingen omgevingsrecHt 
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In 
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- F.A. Wentstraat 6 (Z-2015/047164) het uitbreiden van het 

bedrijfspand aan de achterzijde (ontvangen 27 augustus 
2015);

- Oosteinderweg 539 9Z-2015/047109), afwijken van het 
bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een opslagloods 
(ontvangen 27 augustus 2015);

- Sportpark Hornmeer, kadastraal perc. C 7018 en C 7055 
(Z-2015/047153), het voorbelasten van het terrein d.m.v. 
grondophoging (ontvangen 25 augustus 2015);

- Vlinderweg 320 (Z-2015/047787), het plaatsen van een 
dakopbouw op de achterzijde van de woning (ontvangen 
31 augustus 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/047108), melding brandveilig 

gebruik t.b.v. sportcomplex FC Aalsmeer (ontvangen 24 au-
gustus 2015);

- Oosteinderweg 247C (Z-2015/047737), het slopen van di-
verse sparingen (ontvangen 31 augustus 2015);

- Zwarteweg 77 (Z-2015/047120), het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit de brandweerkazerne (ontvan-
gen 27 augustus 2015).

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Herenweg 66 A (Z-2015/037890), het maken van een stei-

ger op meerpalen (verzonden 25 augustus 2015);
- Jan Lunenburg Oever 4 (Z-2015/022645), het oprichten 

van een vrijstaande woning met carport (verzonden 20 au-
gustus 2015);

- Jan Lunenburg Oever 5 (Z-2015/022650), het bouwen van 
een woning en een botenhuis (verzonden 20 augustus 
2015);

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

- Lisdoddestraat 35 (Z-2015/045933), het plaatsen van een 
dakkapel (verzonden 31 augustus 2015);

- Wissel 5 (Z-2015/044609), het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning (verzonden 28 augustus 
2015);

- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/026890), het brandveilig ge-
bruik van een school (verzonden 21 augustus 2015);

rectificatie
- Witteweg 64 (stond 364 moet zijn 64) (Z-2015/045257), 

het afwijken van een bestemmingsplan t.b.v. het opstarten 
van een bedrijf voor het bereiden van maaltijden en bezor-
gen bij bedrijven (ontvangen 18 augustus 2015)

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 aanvraag is met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken 
verlengd:
- Herenweg 66A (Z-2015/037909), het plaatsen van een 

erfafscheiding t.b.v. privacybescherming (verzonden 26 au-
gustus 2015):

- Herenweg 66A (Z-2015/037897), het aanbrengen van een 
bergzolder (verzonden 28 augustus 2015);

- Koningsstraat 94 (Z-2015/028943), het realiseren van een 
uitweg (verzonden 12 augustus 2015);

- Zandoogjestraat 11 (Z-2015/038624), het oprichten van 
een carport (verzonden 20 augustus 2015);

- Zandoogjestraat 13 (Z-2015/038629), het oprichten van 
een garage (verzonden 20 augustus 2015);

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/042125), het brandveilig ge-

bruik kleedkamers en sportkantine (verzonden 25 augustus 
2015);

Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behande-
ling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Molenpad 2 (Z-2015/044533), het brandveilig gebruik van 

een zorgcentrum (verzonden 21 augutus 2015);

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

asbesthoudende materialen (verzonden 01-09-2015);
- Jac. P. Thijsselaan 10 (Z-2015/046400), Het verwijderen 

van asbesthoudende materialen (verzonden 31 augustus 
2015);

- Zwarteweg 77A (Z-2015/046399), het verwijderen van as-
besthoudende materialen (verzonden 31 augustus 2015);

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

niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 247 C (Z-2015/040321), het melden van 

brandveilig gebruik t.b.v. indoor speelhal (verzonden 27 
augustus 2015);

- Oosteinderweg 247 C (Z-2015/046500), het slopen van een 
deel van het gebouw (verzonden 31 augustus 2015)

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

commissie ruimtelijke kWaliteit 
(voorHeen Welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 

voor meer informatie: 
WWW.aalsmeer.nl
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Koor gezocht voor muzikale 
voorstelling Wim T. Schippers
Amstelland - De succesvolle mu-
ziektheatervoorstelling ‘Hoogwa-
ter voorheen Laagwater’, geschre-
ven en mede gespeeld door Wim T. 
Schippers, staat op donderdag 15 
oktober in Schouwburg Amstelveen. 
Voor deze avond wordt een koor ge-
zocht dat mee wil zingen en spelen. 
Een unieke ervaring! Wim T. Schip-
pers staat al sinds de jaren tach-
tig garant voor prettig gestoorde 
chaos. Zijn muziektheatervoorstel-
ling ‘Hoogwater voorheen Laagwa-
ter’ voldoet geheel aan die verwach-
ting. Omringd door onder anderen 
Titus Muizelaar, Meral Polat en an-
dere musici en acteurs vormt Schip-
pers het middelpunt van een avond 
vol ongeregeldheden, muziek, zang, 
sketches en vreemde taferelen. Op 
de voor hem kenmerkende wijze 
betreedt hij het podium als pianist, 
toneelknecht en dirigent van een 
plaatselijk amateurkoor, personages 
die allemaal zo hun eigen kijk op de 
dingen hebben. Heeft u belangstel-
ling om met uw koor mee te zingen 
in deze voorstelling op donderdag 

15 oktober in Schouwburg Amstel-
veen? Stuur dan uiterlijk dinsdag 1 
september een motivatie mét beeld- 
of geluidsfragment van uw koor 
naar publiciteit@schouwburgam-
stelveen.nl. Op donderdag 3 sep-
tember wordt de winnaar bekend 
gemaakt. Uw koor wordt gevraagd 
om een aantal stukken van te voren 
in te studeren en uit het hoofd te le-
ren: Days (Ray Davies) en het Cre-
do du paysan. Daarnaast wordt u 
gevraagd om een aantal stukken (1 
tot 3) uit eigen repertoire in te stu-
deren. Een paar weken voor de uit-
voering zal Ton van der Meer, muzi-
kant bij de Veenfabriek, bij een van 
uw repetities langskomen om wat 
meer te vertellen over de vertoning 
en te helpen met het instuderen van 
de stukken. Op de avond zelf zal uw 
koor voorafgaand aan de voorstel-
ling samen met Wim T. Schippers 
een aantal stukken gaan repeteren, 
zoals jazzimprovisaties, een dieren-
geluidenorkest en een atonaal vo-
caal stuk. Een onvergetelijke erva-
ring voor uw koor!

Zaterdag onder leiding van burgemeester

Veiling schilderij Clemens 
Briels voor de Ride 
Aalsmeer - Kunstenaars verbinden 
zich aan de Ride for the Roses door 
het beschikbaar stellen van schil-
derijen die geveild mogen worden. 
Clemens Briels en Dion V strijden 
mee tegen kanker met mooie wer-
ken waarvan de opbrengst volle-
dig naar het KWF gaat. Tijdens de 
‘Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen’, die bij Galerie Sous-Terre 
aan de Kudelstaartseweg van 4 tot 
en met 6 september wordt gehou-
den, vindt een veiling plaats van een 
werk van Clemens Briels. Het be-
treft het kleurrijke schilderij ‘San-
dakan Memories’ dat wordt geveild 
vanaf 3.000 euro. Vrijdagavond is 
de pre-veiling, zaterdagavond fun-
geert Jeroen Nobel, burgemeester 
van Aalsmeer, als veilingmeester en 
zondagmiddag wordt de totale op-
brengst bekend gemaakt tijdens de 
slotmanifestatie op het podium bij 
de Ride for the Roses. Iedereen kan 
een bod uitbrengen op dit werk van 
de man die op dit moment één van 
de meest gevraagde kunstenaars in 
binnen- en buitenland is. De kunst-
werken van Clemens Briels worden 
opgenomen in diverse internatio-
naal gerenommeerde kunstcollec-
ties en zijn een hot item. Hij zet da-
gelijkse onbekommerde gebeurte-
nissen om in fantasierijke, niet eer-
der waargenomen symbolische fi-
guren. Zijn kunstwerken vormen al-
tijd een verhaal, het verhaal is de 
boodschap en het middel daartoe is 
de kleur. 

Gratis toegang
Deelnemers van de Ride for the Ro-

ses kunnen een gratis toegangs-
kaart downloaden en toeschouwers 
van het fietsevenement, die ook 
van kunst willen genieten en even-
tueel ook een bod willen uitbren-
gen op het Ride-schilderij van Cle-
mens Briels, krijgen 50 procent kor-
ting op de toegangsprijs. De eerste 
125 deelnemers die de beurs be-
zoeken krijgen namens de Rabo-
bank een consumptiebon aange-
boden. De overige consumpties zijn 
voor eigen rekening. Speciaal voor 
Ride for the Roses heeft de cateraar 
van de beurs een aantal fietsmenu’s 
samengesteld. 10 Procent van de 
opbrengst hiervan gaat naar KWF 
Kankerbestrijding. Deelnemers vin-
den via https://sous-terre.nl/ridefor-
therosesdeelnemers hun gratis toe-
gangskaart met nog een aantal ex-
tra’s, zoals het kans maken op een 
kunstwaardecheque van 1.000 euro. 
En toeschouwers kunnen de kaart 
downloaden via https://sous-terre.
nl/toeschouwersridefortheroses. 

Vierluik Dion V
DionV, een creatieve live action 
painter, maakt op zondagmiddag 
6 september op het podium een 
kleurrijk vierluik dat diezelfde mid-
dag onder toezicht van een nota-
ris in vier losse delen geveild wordt 
onder de aanwezigen. Iedereen kan 
bieden vanaf 400 euro per deel. De 
kunst en het optreden van Dion Va-
rossieau, zoals hij voluit heet, zijn 
een ware belevenis. De doeken van 
de jonge artiest worden steeds po-
pulairder en veel BN’ers hebben in-
middels een werk van hem in huis. 

Vrijdag tot en met zondag voor 5e keer

Kunstbeurs aan Westeinder
Aalsmeer - Zoekt u een mooi ob-
ject voor in huis, tuin of bedrijf, of 
wilt u gewoon genieten van kunst, 
kom dan naar de vijfde editie van de 
Kunstbeurs aan de Westeinderplas-
sen op 4, 5 en 6 september in gale-
rie Sous-Terre tegenover de waterto-
ren. Een aanrader voor iedereen die 
van schoonheid en van betaalbare, 
met vakmanschap gemaakte kunst 
houdt. Er zijn schilderijen te bewon-
deren, bronzen en keramische beel-
den, maar ook glaskunst, foto’s en 
sieraden. Op 6 september gaat de 
18e Ride for the Roses van start. Dit 
unieke fietsevenement, dat start en 
eindigt in Aalsmeer en waarbij het 
peloton de beurslocatie passeert, 
heeft als doel zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor KWF kankerbe-
strijding. Het streven is om 2 miljoen 
euro op te halen voor onderzoeken 
naar huidkanker, want daar gaat de 
opbrengst uit de Aalsmeerse editie 
naar toe. Ook de organisatoren van 
de kunstbeurs willen hun steentje 
hieraan bijdragen en zullen tijdens 
de beursdagen, namens kunstenaar 
Clemens Briels, een origineel schil-
derij van deze bekende kunstenaar 
veilen waarbij de opbrengst ten 

goede komt aan het goede doel. Een 
reden temeer om een bezoek aan de 
beurs te brengen. 
Openingstijden: Vrijdag 4 septem-
ber van 17.00 tot 20.00 uur voor ge-
nodigden van de deelnemers en van 
20.00 tot 23.00 uur voor genodig-
de leden van de Rabobank Regio 
Schiphol. Zaterdag 5 september van 
11.00 tot 18.00 uur en van 18.00 tot 
21.00 uur voor genodigde leden van 
de Rabobank Amstel en Vecht. Tus-
sen 21.00 uur en 23.00 uur is er een 
vuurwerkborrel. Entree is dan gratis. 
Zondag 6 september van 11.00 tot 
18.00 uur. Een dagkaart kost 10 eu-
ro voor volwassenen, 5 euro voor 
65+ kaarthouders en CJP en is gra-
tis voor kinderen tot 14 jaar, mits 
onder begeleiding. Kaarten zijn met 
25 procent korting te bestellen via 
www.kunstbeursaandewesteinder-
plassen.nl.
De parkeerplaats op de beurslocatie 
is uitsluitend bestemd voor minder 
validen en bezoekers die op de fiets 
komen. Er zijn in de omgeving diver-
se openbare parkeerterreinen, on-
der meer bij zwembad ‘De Waterle-
lie’, Dreef 7 in Aalsmeer. Vanuit hier 
gratis pendelbusjes naar de beurs.

Eerlijke prijzen voor bananen
Werkgroep FairTrade op 
de braderie zaterdag
Aalsmeer - Nadat de Werkgroep 
FairTrade Gemeente Aalsmeer iede-
re zaterdag in de maand augustus 
met de bananenactie heeft gestaan 
bij een aantal supermarkten is nu de 
braderie aan de beurt. Op zaterdag 5 
september staat de Werkgroep Fair-
Trade Gemeente Aalsmeer de hele 
dag met de bananenactie die door-
loopt tot oktober, op de braderie in 
het Centrum. De bedoeling is dat ac-
tiekaarten door inwoners worden in-
gevuld en ingenomen en later wor-
den aangeboden aan de supermark-
ten in Aalsmeer.
De slogan is ‘Wat betaalt jouw su-
permarkt voor 1 kilo bananen’. Bij de 
inkoop van bananen door de super-
markten wordt nog niet altijd reke-
ning gehouden met de prijs voor de 
bananentelers. Acties in de super-
markten van ‘slechts 99 cent voor 
een kilo bananen’ waarmee diverse 
retailers stunten geven aan dat dit 
niet een eerlijke prijs is. Ingekoch-
te FairTrade bananen zijn bananen 
waarvoor een eerlijke prijs wordt ge-
geven aan de boerenorganisaties en 
plantagemedewerkers.
Uit onderzoek is gebleken dat 84% 

van de Nederlanders wil dat ‘hun’ 
bananenboeren een inkomen ver-
dienen waar ze van kunnen leven. 
Berekend is dat daarvoor een super-
marktketen minimaal 40 cent per ki-
lo bananen moet betalen. Het is nu 
aan de supermarktketens om aan te 
tonen of zij dat waar kunnen maken. 
Via deze actie wil de Werkgroep zor-
gen dat supermarkten transparant 
zijn over de prijs die zij betalen aan 
bananenboeren. Het is vervolgens 
aan de consument om te beoorde-
len of zij dat genoeg vinden. Zo niet, 
dan hoopt de Werkgroep dat super-
markten onder druk van consumen-
ten doormiddel van deze kaarten-
actie hun inkoopbeleid gaan veran-
deren. De actiekaarten kunnen in-
gevuld worden in de kraam op de 
braderie. Voor meer informatie over 
de actie kan gekeken worden op 
de website: www.fairtradegemeen-
ten.nl. De Werkgroep FairTrade Ge-
meente Aalsmeer is eveneens via 
deze website bereiken. Bellen kan 
ook: 0297-321509. De werkgroep 
kan nog steeds enthousiasten men-
sen gebruiken, dus meldt u aan en u 
krijgt alle informatie.

Van alles te zien, te doen en te koop

Zaterdag grote braderie met 
150 kramen in het Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 5 septem-
ber stellen 150 kraamhouders zich 
op in de straten van Aalsmeer Cen-
trum. De braderie op de eerste za-
terdag in september is de grootste 
en gezelligste markt van het jaar 
waar bezoekers bij de kraampjes 
met onder andere sieraden, kleding, 
boeken en etenswaren kunnen 
snuffelen. Zoals elk jaar staat het 
centrum tussen 10.00 en 17.00 uur 
vol met kramen. In het gebruikelijke 
‘rondje’ in de straten van het dorp 
komt u allerlei koopwaar tegen. Van 
speelgoed tot huishoudelijke arti-
kelen en van kleding tot cosmetica; 
voor ieder is er wel wat om te bekij-
ken en aan te schaffen. Op de bra-
derie staan ook verenigingen, goe-
de doelen en andere non-profit or-
ganisaties. Zij presenteren zich door 
middel van demonstraties, prijsvra-
gen en informatiestands. Natuurlijk 
zijn er hapjes en drankjes verkrijg-
baar op de braderie en bij de plaat-
selijke horeca en kunt u op verschil-
lende plaatsen in het dorp genieten 
van gezellige muziek.

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 blau-
we parkeerschijf is mogelijk op het 
Raadhuisplein, Drie Kolommenplein 
en op het parkeerterrein achter de 
Rabobank. Het Praamplein is niet 
beschikbaar voor parkeren vanwe-
ge de Feestweektent. Uiteraard zijn 
de supermarkten Deen en Albert 
Heijn wel bereikbaar en u kunt hier 
voor de deur parkeren als u bood-
schappen gaat doen. Het is ook mo-
gelijk om te parkeren in de parkeer-
garage van de TV Studio’s aan de 
Van Cleeffkade. Voor slechts 5 eu-
ro kunt u hier de hele dag zorgeloos 
uw auto parkeren. 
Komt u met de boot? Dan kunt u 
gratis aanmeren aan het Praamplein 
dat bereikbaar is vanaf de Ringvaart 
bij Zorgcentrum Aelsmeer of aan de 
Kolenhaven, achter watersportver-
eniging Nieuwe Meer. Wie onder de 
Capanebrug (doorvaarthoogte 1.10 
meter) op de Stationsweg past, kan 
vanaf de Kolenhaven zelfs doorva-
ren naar het Stokkeland bij het ge-
meentehuis. Kijk voor meer informa-
tie op www.aalsmeercentrum.nl

Cursus start op 23 september
Tekenen en schilderen voor 
volwassenen bij Werkschuit
Aalsmeer - Op woensdag 23 sep-
tember start onder leiding van Lia 
Oudshoorn een cursus tekenen en 
schilderen voor volwassenen bij de 
Werkschuit. De cursus bestaat uit 
totaal tien lessen, die worden ge-
geven van 19.30 tot 22.00 uur. Lia 
Oudshoorn laat u in uw eigen ont-
dekkingsreis verrassen door vorm, 
kleur, verhoudingen, lijnen en com-
positie. Het bekrachtigen en/of ont-
wikkelen van uw eigen handschrift 
en eigenheid vormt in deze cursus 
het uitgangspunt. 
Plezier in het schilderen staat voor-
op, u wordt tijdens de les op indivi-
duele manier begeleid. Zowel voor 
beginners als gevorderden is er 
ruimte om een eigen ontwikkeling 
door te maken. Ook komen de di-

verse aspecten aan de orde, zoals 
compositie, perspectief, kleurenleer, 
mengen, schetsen, verhoudingen 
en het leren kijken. Er wordt onder 
andere gewerkt vanuit een geza-
menlijk onderwerp, er is ook ruim-
te om uw eigen onderwerp te bepa-
len. Een stilleven, zelfportret of een 
landschap kunnen een uitgangs-
punt zijn, maar ook uw eigen in-
breng en beleving. Binnen de groep 
is het ook mogelijk om zowel realis-
tisch als abstract te schilderen. Er is 
alle gelegenheid om langer dan één 
les aan een schilderij te werken. In-
lichtingen en/of aanmeldingen kan 
via de website: www.gklein.org/wsa 
of telefonisch bij Margot Tepas: 06-
124 59347 of Marion Buckert: 06 
-11864861.Open repetitiedag ACOV

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 5 
september zijn belangstellenden van 
harte welkom op een open repetitie-
dag van de ACOV. Op het program-
ma staat de ‘Petite Messe Solonelle’ 
van Rossini, die in november wordt 
uitgevoerd. Er wordt gerepeteerd in 
het Baken aan de Sportlaan 86 van 
10.00 tot 15.30 uur. Altijd al eens wil-

len zingen? Dan is dit een perfecte 
gelegenheid om uit te proberen of 
de Aalsmeerse Oratoriumvereniging 
bij u/jou past. Een repetitiedag bij 
de ACOV is muzikaal uitdagend en 
leerzaam, maar ook gezellig en ont-
spannen. Kijk voor meer informatie 
op: www.acov.nl of bel voorzitter An-
net de Jong via 06-20644802.

Verlichte boten, artiesten en vuurwerk

Veel publiek verwacht bij 
Vuur en Licht op het water
Aalsmeer - Zaterdag 5 septem-
ber is het jaarlijkse evenement Vuur 
en Licht op het Water. Het sluitstuk 
van dit spektakel is het grote vuur-
werk om 23.00 uur. Vele duizenden 
toeschouwers op het water en op 
de oevers van de Westeinderplas-
sen zijn dan getuige van één van de 
mooiste vuurwerkshows in Neder-
land. Gratis, voor alle bezoekers uit 
Aalsmeer en van buitenaf.

Verlichte boten
De honderden verlichte boten gaan 
om 20.15 uur van start bij het Tops-
voortse bos op de Kleine Poel en 
varen in optocht door ’t Zwet, langs 
Jachthaven Stenhuis naar de Ring-
vaart. Op de Aalsmeerderdijk wordt 
het druk, zorg om uiterlijk 20.15 uur 
aanwezig te zijn, als je daar een 
plaatsje wilt bemachtigen en niks 
wil missen. 
Het is aan te raden niet met de auto 
te komen, maar per fiets of lopend. 
De eerste verlichte boten komen 
rond 21.00 uur aan bij de Aalsmeer-
derbrug en de N196 en keren 
daar. De toeschouwers langs de 
Aalsmeerderdijk kunnen dus twee 
keer genieten van de stoet van ver-
lichte boten. De boten varen daar-
na door naar de Grote Poel via ’t 
Balkengat. De verlichte boten gaan 
voor anker bij de afzetting met boei-
en op de Grote Poel, in afwachting 
van het vuurwerk. Jordy en Arnaud 
Brouwer van Jachthaven Stenhuis 
en hun team zien er hier met vijf bo-
ten op toe dat de boten op veilige 
afstand van het vuurwerk blijven. 

werk afgestoken. Het begint met 
vuurwerk vanaf het dak van de Wa-
tertoren. Daarna ontvouwt zich een 
bijzonder schouwspel. Na het vuur-
werk treedt er op het podium bij de 
Watertoren nog een artiest op, zo-
dat iedereen nog even na kan ge-
nieten.
Het organisatiecomité van Vuur en 
Licht op het Water heeft dit jaar veel 
geïnvesteerd in maatregelen om het 
evenement bij de toenemende pu-
blieke belangstelling veilig te hou-
den. De verkeersregelaars zijn allen 
gecertificeerd, er is een bewakings-
firma ingeschakeld voor toezicht 
tijdens het evenement en daarna, 
de politie en brandweer en ande-
re hulpdiensten zijn goed geïnfor-
meerd zodat ze indien nodig kun-

nen optreden. Bezoekers van het 
evenement worden aangeraden de 
auto te laten staan, maar met de 
fiets of lopend te komen. Nadere in-
formatie is te vinden op www.vuur-
enlichtophetwater.nl. 

Feest bij de Watertoren
De Kudelstaartseweg wordt op za-
terdag om 14.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer tussen de Zwarteweg 
en de Beethovenlaan. Om 20.00 uur 
gaat dit feestterrein open voor pu-
bliek. Er zijn stalletjes voor drankjes, 
een hapje en een ijsje. De weg blijft 
afgesloten tot de volgende dag. Op 
het terrein bij de Watertoren is er 
muziek. Vanaf 20.55 uur zijn er op 
televisieschermen bij de Watertoren 
beelden te zien van de verlichte bo-
ten die door de Ringvaart varen. 

Crown Uitpodium
Na de beelden van de verlichte bo-
ten op de tv schermen start het 
Crown Uitpodium om 21.15 uur. Het 
Crown Theater, dat 5 jaar bestaat, 
zet z’n beste beentje voor met vier 
korte optredens van artiesten die 
in de loop van dit seizoen te zien 
zullen zijn in het Crown Theater. 
De wereldberoemde drummer Ter-
ri Bozzio (van Frank Zappa en ve-
le andere topbands) komt naar het 
Crown Theater in Aalsmeer en het 
eerste optreden bij de Watertoren 
is hierop geïnspireerd, met een ver-
rassende drummer. Het tweede op-
treden is de cast van Suske en Wis-
ke musical, die dit jaar de theaters 
langsgaat, en daarna volgen nog 
Isabel Nolte, finalist van de Voice 
of Holland vorig jaar, en Philip Paar 
die met een big band achtergrond 
Frank Sinatra tot leven laat komen.

Vuurwerk
Om 23.00 uur wordt het grote vuur-
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Wereldwinkel helpt Nepal
Aalsmeer - Dit voorjaar is Ne-
pal meerdere keren getroffen door 
een aardbeving. De Wereldwinkels 
voelen ook de gevolgen; zij verko-
pen onder andere beelden, klank-
schalen, Himalaya zout, zilveren sie-
raden, sjaals, kleding en handge-
maakte kunstvoorwerpen uit Nepal 
en de aanvoer van deze mooie pro-
ducten zal enige tijd stagneren. Zo 
heeft textielproducent Rajesh in Ka-
thmandu scheuren in zijn muren en 
is zijn werkplaats veranderd in een 
ravage. Bij keramiekproducent Hari-
bol in Bhaktapur zijn producten, be-
doeld voor verzending naar Neder-
land, grotendeels gebroken. Dit zijn 
slecht twee verhalen van de elf pro-
ducenten die leveren aan de Neder-
landse Wereldwinkels. Voor de pro-
ducenten en hun medewerkers een 
zware klap naast alle ellende we-
gens verlies van dierbaren en huis-
en-haard. 
De Wereldwinkel in Aalsmeer wil 
graag een steentje bijdragen aan de 
wederop-bouw, zodat de bedrijfjes 

waar mee samengewerkt wordt zo 
snel mogelijk weer kunnen opstar-
ten en de werknemers weer aan de 
slag kunnen. De Wereldwinkel heeft 
op de braderie van zaterdag 5 sep-
tember een kraam voor de winkel 
vol met prachtige producten uit Ne-
pal waaronder een prachtige collec-
tie wintershawls en poncho’s. Van 
alle verkochte Nepalese produc-
ten doneert de Wereldwinkel 15% 
aan de Stichting Madat Nepal. De-
ze stichting is opgericht in 1992 met 
als doel eerlijke handel te drijven 
met vaste producenten en hun fa-
milies in Nepal en zo kleinschalige 
projecten te financieren op het ge-
bied van onderwijs en gezondheids-
zorg. 
In de afgelopen 23 jaar hebben zij 
met veel mensen dierbare vriend-
schappen en betrouwbare samen-
werkingsrelaties opgebouwd. Door 
hun inspanningen komen de gelden 
die naar Nepal overgemaakt worden 
voor de volle 100% op de juiste plek 
terecht. 

Foto: Ed van de Pol fotografie.

Netwerken tijdens 
34ste Borrel Aalsmeer 
Aalsmeer - Donderdag 10 septem-
ber kan eenieder weer zijn of haar 
zakelijke netwerk uitbreiden tijdens 
de 34ste editie van de netwerkbij-
eenkomst Borrel Aalsmeer. Bij mooi 
weer op het dakterras van restau-
rant Welkom Thuis aan de Stom-
meerweg. Iedereen is welkom op de 
netwerkbijeenkomst, ook werkzoe-
kenden, en entree is gratis. Er wordt 
van netwerken een ‘avondje uit’ ge-
maakt, dus neem vrienden, collega’s 
en relaties mee. Netwerken doe je 
samen! Vanaf 17.00 uur zijn belang-
stellenden welkom en kunstenares 
Marianne Zonnenberg exposeert di-
verse Lola di Moda kunstwerken, fo-
tograaf Ed van de Pol legt het event 
vast met de camera en een stand up 
comedian van Badaboom Comedy-

club TV gaat de draak steken met 
de netwerkers! De gastvrouwen van 
het MBO College Airport uit Hoofd-
dorp heten de bezoekers weer wel-
kom. Lever je visitekaartje in bij bin-
nenkomst en maak kans op: 2 kaar-
ten voor een voorstelling van Ba-
daBoom ComedyClub Aalsmeer, 
een videopitch opname aangebo-
den door Miranda Gommans Tekst 
& Kantoor en De Bruijn Videopro-
ductie, 2 vrijkaarten voor de ‘Jandino 
Asporaat – Hoe dan ook show’ na-
mens het Crown Theater Aalsmeer 
en 2 kaarten voor de Van Gogh Ex-
clusive netwerkcruise. Verhinderd? 
Noteer dan 8 oktober, 12 november 
(3 jarig bestaan) en 10 december in 
de agenda, elke tweede donderdag 
van de maand! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Eerste Classic Stars Tour geslaagd
Aalsmeer heeft er een 
museaal kunstwerk bij
Aalsmeer - Zondag 30 augustus 
ging de eerste Classic Stars Tour 
Aalsmeer bij The Beach van start. 
Om 14.30 uur druppelden de eer-
ste klassiekers op het voorterrein 
van de Studio’s Aalsmeer weer bin-
nen. Cor Zomer kreeg de compli-
menten die hij verdiende voor de 
door hem uitgestippelde route. Met 
een pontje de Amstel over en ver-
der door een prachtig natuur ge-
bied. “Het was genieten”, vonden de 
chauffeurs en de bijrijders van de 
50 deelnemende old mobiles. Zelfs 
wanneer de interesse voor oude au-
to’s niet boven aan het lijstje staat, 
was de gestroomlijnde schoonheid 
onweerstaanbaar. “Wat gaaf om dit 
te doen”, glunderde Cor Millenaar. 
Zijn idee om deze Tour te organise-
ren werd door alle deelnemers om-
armd. “Zeker weten, dit moet een 
traditie worden”, was de unanieme 
mening. De organisatie was per-
fect geregeld, Cor Millenaar, Studi-
os’ Aalsmeer, The Beach, Dion V en 
Sylt Support kunnen heel goed met 
elkaar werken en het resultaat geeft 
aan wat je kunt bereiken door sa-
men de handen ineen te slaan. Er 
was goede muziek (met dank aan 
DJ Kees Markman) heerlijke hapjes 
en lekkere drankjes. Mariëlle Bus-
kermolen zorgde samen met een 
aantal danseressen voor een dans-
demonstratie, geheel in stijl van de 
bouwjaren van de klassiekers. 

Veel gefotografeerd
Er werd heel wat af gefotografeerd, 
tenslotte zie je niet iedere dag de 
auto waarin de oprichter van Maar-
se en Kroon heeft gereden. Motor-
kappen werden met trots geopend, 
het is duidelijk, deze klassiekers zijn 
troetelkinderen. Met alle egards en 

veel belangstelling werden de oldti-
mers bekeken. Maar degene die de-
ze middag het meest werd gefoto-
grafeerd was ongetwijfeld Live Ac-
tion Painter Dion V. en de Merce-
des 200D uit 1966 die hij aan het 
beschilderen was. Natuurlijk hoor-
de het ogenschijnlijke gooi en smijt-
werk er ook bij, tenslotte houdt Di-
on van theater maken, is hij een 
entertainer pur sang. De duik die 
hij maakte over de achterbak zou 
Robin van Persie hem niet nadoen. 
Wat het echter extra leuk maakt 
om naar hem te kijken is, dat Di-
on V. exact weet waar hij mee be-
zig is. Iedere streek is van tevoren 
bedacht. Hij moest behoorlijk aan-
poten om de auto helemaal beschil-
derd te krijgen. “De auto is groter 
dan ik dacht”, grapte hij. Maar om 
18.45 uur was het karwei geklaard, 
had Dion V. zijn zwierige handte-
kening op de vier spatborden ge-
zet en was Aalsmeer een museum-
stuk rijker. Een week tijd is er nodig 
om alle verf goed te laten drogen. 
Daarna krijgt de auto een plek en 
is het museale kunstwerk door alle 
Aalsmeerders te bewonderen. 
Cor Millenaar was de gelukkigste 
man deze dag en dat straalde hij 
uit. “Zie je waar samenwerking toe 
leidt? Tot dit soort bijzondere eve-
nementen! Dat is toch prachtig.” Tot 
slot was er de groepsfoto’s van al 
degenen die aan dit vrolijk maken-
de evenement hadden meegewerkt. 
Voor hen was het hard werken ge-
weest maar het was het waard, zo-
veel belangstelling bij een eer-
ste keer is het mooiste bewijs dat 
Aalsmeer toe is aan, zoals Millenaar 
al aangaf, dit soort bijzondere eve-
nementen.
Janna van Zon 

Kunstroute 19 en 20 september
Serene rust in fotostudio 
van Judith Keessen
Aalsmeer - Deze week, in aanloop 
naar de kunstroute, staat fotografe 
Judith Keessen in de schijnwerpers:
Wie naar boven kijkt ontdekt meer.
In de fotostudio van Judith Kees-
sen heerst een serene rust. De op-
pervlakte en de hoogte zijn van een 
perfecte afmeting. De witte en zwar-
te wand liggen in elkaars verleng-
de, ondanks het grote kleur contrast 
vullen zij elkaar aan vloeien als het 
ware in elkaar over. De ruimte hoort 
bij Judith, het is een verpersoonlij-
king van haar wezen. 
Zij straalt rust uit, en praat op een 
manier waarom je graag naar haar 
luistert. Naast bedrijfsreportages 
maakt zij ook fotokunst voor bedrij-
ven, gelukkig weten steeds meer 
mensen haar te vinden. Wellicht 

mede door de foto die zij ooit in Pa-
rijs maakte. Het schaduwbeeld van 
Charles de Gaulle met op de voor-
grond vanaf de rug gezien een on-
miskenbare Parisienne. De foto is 
uitgekozen voor publicatie en op-
genomen in het prestigieuze boek: 
Cohen’s Choise. Daarnaast zijn er 
de niet geposeerde portretten, (for-
maat 13x18) gemaakt tegen een 
zwarte achtergrond waardoor het 
model los komt van de omgeving. 
“Dat is mijn passie! Mensen herken-
nen zich in de door mij gemaakte 
foto’s, voor mij zijn dit cadeautjes.” 
Een ander fotoboek laat haar bijzon-
dere kijk op de wereld zien. “Ik kijk 
vaak naar boven, want wie naar bo-
ven kijkt ontdekt steeds meer.” De-
ze woorden worden nog eens be-
nadrukt door de foto van het Holo-
caust monument in Berlijn. Er zul-
len weinig fotografen zijn die kie-
zen voor deze compositie, maar wat 
een zeggingskracht! Judith is een 
reiziger, zij zwierf over de hele we-
reld, om te ontdekken dat de mens 
overal hetzelfde is. “Het zijn de om-
standigheden en de omgeving die 
het verschil maken. Mensen moe-
ten reizen om te leren, je stapt uit je 
comfort zone.” Zo ervoer zij in Ne-
pal en India haar rijkdom maar be-
nijdde de mensen om hun geestelij-
ke rijpheid en vrijheid. Ondanks die 
reislust vindt zij het toch altijd weer 
heerlijk terug te komen op de Uiter-
weg, want daar liggen haar roots. 
En dat voel je! De studio van Judith 
Keessen is te vinden aan de Uiter-
weg 279. 
Janna van Zon

Komende weken dansbootcamp
Nieuwe dansstijlen bij 
Blackbird Dance Centre
Aalsmeer - De scholen zijn weer 
begonnen en daarmee gaan de 
danslessen bij Blackbird Dance 
Centre binnenkort ook weer van 
start. Blackbird Dance Centre is dé 
nieuwe dansschool van Aalsmeer, 
waar docente Merel Schrama, afge-
studeerd aan Dansacademie Lucia 
Marthas, met veel plezier les geeft in 
diverse dansstijlen voor kids, jonge-
ren en volwassen. Dansplezier staat 
voorop bij deze jonge dansschool, 
die sinds januari 2014 in de tv-stu-
dio’s gevestigd is. “Ik ben mijn ei-
gen dansschool begonnen om mijn 
passie voor het mooie dans- en the-
atervak door te geven aan de en-
thousiaste amateur, maar zeker ook 
aan ambitieuze danstalenten”, al-
dus Merel. Dit seizoen starten er 
een aantal nieuwe cursussen, waar-
onder Kleuterdans, Ballet 8+, Hip-
hop 8+ en Modern 12+. Moderne 
dans is de laatste jaren enorm po-
pulair geworden. Naast de moder-
ne lessen die Blackbird Dance Cen-
tre aanbiedt voor volwassenen, is er 
dit seizoen ook de mogelijkheid voor 
jongeren vanaf 12 jaar om kennis te 
maken met deze dansstijl. Vanaf 29 
september beginnen de dansles-
sen weer bij Blackbird Dance Cen-
tre. Een proefles doen is altijd gratis; 
aanmelden kan via onderstaand e-
mailadres. Omdat de officiële lessen 
dit seizoen wat later van start gaan, 
organiseert Merel de komende we-
ken een dansbootcamp. Een serie 
intensieve danslessen in verschillen-
de dansstijlen om alvast in te trainen 
of om kennis te maken met de dans-

school. Het is mogelijk om het ge-
hele bootcamp te volgen, maar ook 
om per losse les deel te nemen. Voor 
het lesrooster, tarieven, het dans-
bootcamp en overige informatie 
over Blackbird Dance Centre: me-
relschrama@gmail.com of www.fa-
cebook.com/BlackbirdDanceCentre

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Postzegelvereniging start 
seizoen met motoren
Aalsmeer - Maandagavond 7 sep-
tember houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer weer haar eerste maande-
lijkse bijeenkomst in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Na zonnig en 
warme zomermaanden wil men zeker 
weer eens in de albums kruipen om te 
zien welke zegels er nog ontbreken. 
Gastspreker op deze avond is Nico 
Helling, voorzitter van verzamelaars-
vereniging Mijdrecht. Nico heeft een 
internationaal bekroonde postzegel-
collectie die over motoren gaat. Om 
zijn lezing te kunnen volgen hoeft u 
niet in het bezit te zijn van een motor-
rijbewijs. De avond begint om 20.00 
uur, maar de zaal is al om 19.15 uur 
open om te kijken wat er op deze 
avond op de veiling, aan postzegels 
wordt aangeboden. Ook op de site 
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl is de veilinglijst te vinden en zijn 
veel afbeeldingen te zien van zegels 
die deze avond geveild worden. Op 
de site kunt u ook het nieuwe club-
blad bewonderen. Leden krijgen de-
ze gratis toegestuurd. In de septem-
berveiling zitten zegels uit Nederland, 
Nederlandse Antillen, België, Cyprus, 
Engeland, IJsland, Republiek Suri-
name en Diverse stockboeken. Ook 

kunnen deze avond lootjes gekocht 
worden voor één van de vele planten. 
Verder zijn er circa 80 nieuwe stok-
boeken met zegels voor slechts 5 cent 
om in te snuffelen.

Verzameling schepen
Tevens is er een kleine verzameling 
schepen te zien van Cor van Meurs. 
Het is ook mogelijk om met je eigen 
zegels te ruilen, mits je de anekdotes 
bewaard tot na het veilen. Zoals ge-
bruikelijk kunnen nieuwtjes uit bin-
nen en buitenland bij de vereniging 
besteld worden, evenals albumbla-
den, catalogus, etc. De nieuwtjes Ne-
derland worden verzorgd door Wil-
liam Bosdam. Hij heeft nog een re-
delijke voorraad zegels en dat alles 
tegen loketprijs. De nieuwtjes bui-
tenland en verder alle benodigdhe-
den (albums en bladen, catalogi) 
wordt verzorgd door J. Teunen. Met 
hem kan gesproken worden over een 
abonnement of een losse koopop-
dracht. Dus maandagavond 7 sep-
tember naar de Postzegelvereniging 
in het Parochiehuis. Uiteraard is kof-
fie en een drankje verkrijgbaar in de 
zaal en is er volop gratis parkeerge-
legenheid.

Con Amore regionaal present 
op Open Monumentendag
Aalsmeer - Het Aalsmeers man-
nenkoor Con Amore doet traditio-
neel elk jaar mee aan de Open Mo-
numentendag. Deze keer heeft het 
koor er voor gekozen om zich in ei-
gen regio te presenteren aan het 
publiek. Zaterdagochtend 12 sep-
tember is het zover en volgt het eer-
ste optreden in het kader van de ge-
noemde dag, om 11.00 uur in de ka-
rakteristieke watertoren aan de oe-
ver van Westeinderplassen. Een 
klein halfuur zal het mini-concert 
hier duren, waarna wordt door ge-
reden naar het fort bij Kudelstaart, 
ook hier zal vanaf 12.00 uur een 
zevental liederen worden gezon-
gen door de heren. Daarna gaat het 
naar Uithoorn, waar vanaf 13.30 uur 
op nieuw een halfuur wordt gezon-
gen in de Potgieterkerk. Vervolgens 
gaat het koor richting Vinkenveen, 
om daar in de geheel gerestaureer-
de Heilige Hart kerk vanaf 14.45 een 
achttal liederen te zingen. En dan 

volgt om 16.15 uur de finale van de-
ze inspannende dag voor de heren 
en wel in de Urbanuskerk in Ouder-
kerk aan de Amstel. Met het zin-
gen van het Soldatenkoor van Gou-
nod zal na opnieuw ongeveer een 
halfuur deze monumentendag wor-
den afgesloten, door het koor on-
der leiding van dirigent Theo van 
der Hoorn. Luisteren en kijken naar 
de mannen van Con Amore is in al-
le genoemde locaties geheel koste-
loos. Wie weet worden er heren en-
thousiast en wille ze ook zingend lid 
willen worden van dit mooie koor. 
Dan Zij worden van harte uitgeno-
digd, om kennis te komen tijdens de 
reguliere repetities van het koor op 
maandagavond van 19.30 tot 22.00 
uur in The Beach aan de Oostein-
derweg. Daarbij wordt gedacht aan 
mannen vanaf 50-plus. Verdere in-
formatie over Con Amore is te vin-
den via www.amkconamore.nl of bel 
06-24227973.

STERK STAALTJE OPEL.

DE INRUILSENSATIE VAN EUROPA

€ 2.000

ALLEEN VAN 7 T/M 12 SEPTEMBER BIJ VAN KOUWEN
€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE 

+ € 500 GRATIS BRANDSTOF
+ € 250 GRATIS ACCESSOIRES     
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Modeshow meijssen mode
Op maandag 7 september is er een modeshow en verkoop in Zorg-
centrum Aelsmeer. Dit vind plaats in de grote zaal, om 10.30 uur zal er 
worden gestart met een modeshow. Tijdens de modeshow word er een 
leuke attentie verloot. De verkoop zal hierna van start gaan tot 15.30 
uur. Meijssen mode bied een ruime geschakeerde collectie dameskle-
ding in de maten 36 t/m 56, voor ieders wensen. Met dat verschil, dat u 
voor onze mode niet naar de winkel hoeft.

Nieuwe activiteit ‘koken & bakken’
 in het inloopcentrum van Irene

‘Broodjes bakken, gehaktballen draaien, soep maken en 
aardappelen schillen’!

Koken en bakken; voor sommige mensen dagelijks werk, voor anderen 
een ware uitdaging.  In de winkels zijn kant - en - klaar maaltijden te 
koop, het zorgcentrum biedt tafeltje dekje, toch is het fijn om zelf iets 
eenvoudigs op tafel te kunnen zetten. Wilt u een ander leren koken? 
Of heeft u twee linkerhanden als het gaat om koken en wilt u leren hoe 
het er aan toe gaat in de keuken?
U bent van harte welkom op onze wekelijkse kook woensdagochtend. 
Uw ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom, een programma 
maken we met elkaar maar dan moeten we wel eerst een kookgroep 
kunnen vormen. Elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur. 
We drinken eerste een kop koffie om vervolgens aan de slag te gaan.
Jennifer zorgt voor de ingrediënten, zorgt u dan voor de helpende 
hand? U kunt ons bellen als u meer informatie wilt of als u zich bij 
voorbaat aan wilt melden. Ontmoetingscentrum/inloopcentrum 

0622468574, emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl 

Foto: www.kicksfotos.nl

Ruime winkel met riante paskamers
Burgemeester Nobel opent 
modewinkel 44&More
Aalsmeer - Modewinkels 44&More, 
gespecialiseerd in plus size fashion 
heeft haar vernieuwde winkel ge-
opend. Afgelopen zaterdag 29 au-
gustus is de winkel in de Zijdstraat 
21 officieel geopend door burger-
meester Jeroen Nobel. 44&More is 
al jaren actief in plus size fashion. 
De vestiging in Aalsmeer ging eer-
der door het leven als BeauGran-
des. Deze winkel was gevestigd 
aan de Zijdstraat 26a, recht tegen-
over de nieuwe behuizing op num-
mer 21 van diezelfde winkelstraat in 
het centrum. Bij 44&More kunt u te-
recht voor verleidelijke, vrouwelijke, 
vrolijke mode in de maten 44 tot en 
met 60. De vakvrouwen in deze win-
kel staan garant voor goed advies, 
vriendelijkheid, service en vakken-
nis, maar ook voor gezelligheid en 
humor.
44&More heeft winkels in plus size 
fashion in Zoetermeer en Aalsmeer 
en sinds 1 augustus ook in Sassen-
heim. 44&More bewijst dat de con-
sument behoefte heeft aan fijne 
winkels, internet of geen internet, 
crisis of geen crisis. Begonnen in 
Zoetermeer met een eerste winkel 
zijn er inmiddels drie winkels. “We 
zijn een gezond bedrijf, met zeer ge-
zonde groeicijfers”, vertelt Richard 
van de Laak trots. “Kwaliteit, service 
en gezelligheid zijn de pijlers onder 

onze winkels en dat blijkt een pri-
ma basis. De winkel aan de Zijd-
straat 26a werd na 2 jaar al weer te 
klein”, aldus eigenaren Richard en 
Annemiek van de Laak. “Niet alleen 
wilden we meer verkoopoppervlak, 
ook wilden we meer ruimte voor een 
stamtafel, ruimere paskamers, op-
slagruimte, enz. Toen recht tegen-
over onze winkel het pand van de 
schoenenwinkel vrij kwam, wisten 
we dat we daar hét pand zagen dat 
voldeed aan onze eisen. Na maan-
den van verbouwen en klussen is dit 
pand omgetoverd in precies datge-
ne wat we voor ogen hadden. Een 
heerlijke ruime, lichte winkel, met 
riante paskamers, een toilet waar-
in je een feestje zou kunnen geven. 
Een grote stamtafel waar alle tijd 
is voor een goede kop koffie, over-
leg en een goed advies. Ook voor 
een rolstoeler zijn onze paskamers 
groot genoeg.” Sinds begin augus-
tus ‘woont’ 44&More Aalsmeer al in 
het nieuwe pand, maar sinds is het 
officieel een feit. Na de opening was 
er voor iedereen de gelegenheid om 
de winkel te bewonderen, een toast 
uit te brengen en een lekker hapje 
te genieten.
Voor alle klanten is er tot en met 6 
september een leuke attentie, ook 
bij de winkels in Sassenheim en 
Zoetermeer.

Crown Theater en Boekhuis Aalsmeer

Viering 60 jaar Nijntje 
met musical en shop
Aalsmeer - Nijntje bestaat in 2015 
zestig jaar. Het wereldberoemde ko-
nijn van Dick Bruna is onverminderd 
populair; welk kind groeit niet op met 
de verhaaltjes van Nijntje? In het he-
le land zijn er dit jaar activiteiten om 
de verjaardag van Nijntje te vieren 
en ook in Aalsmeer gaat het jubile-
um niet ongemerkt voorbij.
Het eerste boek over Nijntje ver-
scheen in 1955. Dick Bruna vertelde 
tijdens een vakantie aan zijn oudste 
zoon een verhaaltje over het konijn 
dat in de tuin van hun vakantiehuis-
je rondliep. Hij maakte er tekenin-
gen bij en zo werd Nijntje geboren. 
In het logo voor 60 jaar Nijntje zie 
je de ontwikkeling terug die Nijntje 
heeft doorgemaakt: eerst lijkt ze nog 
op een stoffen speelgoeddier, daarna 
wordt de vorm van haar hoofd strak-
ker en kijkt ze de lezer eigenwijs aan. 
Nog later worden haar oren en ge-
zicht wat ronder en komen meer in 
balans. Sinds de verschijning van het 
eerste verhaaltje is Nijntje een ech-
te beroemdheid geworden. Vele ge-
neraties groeiden op met Nijntje en 
de boeken verschijnen over de he-
le wereld. Reden genoeg om Nijntje 
de komende maanden een ereplaats 
te geven. In Aalsmeer gebeurt dat 
op twee manieren. Zaterdag 17 ok-
tober worden in het Crown Theater 
twee voorstellingen van de musical 
‘Nijntje viert feest’ gespeeld, vooral 
geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 

Kaarten voor de voorstellingen zijn 
onder meer te koop in het Boekhuis, 
in de Zijdstraat 12 in het Centrum.

Maak kans op loopauto
Ook in de boekwinkel speelt Nijn-
tje een hoofdrol. Vanaf deze week is 
in het Boekhuis een Nijntje 60 jaar 
shop ingericht met heel veel leuke 
boekjes en andere spullen van Nijn-
tje, zoals knuffels, puzzels, slabbetjes 
en spelletjes. Jonge bezoekers kun-
nen ook meedoen aan een Nijntje-
prijsvraag en maken daarmee kans 
op een leuke prijs. Maar dat is nog 
niet alles. Iedereen die in de boek-
handel een kaart koopt voor de Nijn-
tje-musical in het Crown Theater, 
krijgt een presentje én maakt kans 
op een schitterende Nijntje loopau-
to ter waarde van 85 euro. De auto 
staat alvast in de etalage te pronken! 
De Nijntje-shop is in het Boekhuis te 
vinden van 3 september tot en met 
17 oktober.

In praktijk Catinka Rabbers-Dekker
Open informatie-avond over 
preventief borstonderzoek
Aalsmeer - Een informatie-avond 
over preventief borstonderzoek met 
thermografie wordt op donderdag 
17 september gehouden in de Wil-
genlaan. Francine van Broekhoven 
is gecertificeerd klinisch thermogra-
fe, zij komt een interactieve presen-
tatie geven over borstgezondheid en 
thermografie. Er is ruimschoots ge-
legenheid om vragen over deze me-
thode te stellen. Vrouwen kunnen 
hun borstgezondheid met thermo-
grafie laten screenen in verschillen-
de praktijken in het land, vanaf dit 
jaar kan dit ook in Aalsmeer. Onder-
zoeksmethoden zoals mammogra-
fie, MRI, echo en CT-scan geven een 
anatomisch beeld. Bij mammogra-
fie zal een tumor pas na ongeveer 
6 jaar zichtbaar zijn. Vrouwen wor-
den pas vanaf hun 50ste jaar opge-
roepen voor mammografie. De twee 
bovenstaande redenen vind Franci-
ne alles behalve preventief. 
Thermografie van de borsten laat 
zien wat de fysiologische proces-
sen zijn in de borsten. Een arts be-
oordeelt het zogenaamde thermo-
gram en geeft in een rapport aan-
dachtspunten aan. Zo weet een 
vrouw meer over haar borstgezond-
heid. Indien er naar aanleiding van 
de screening aandachtspunten naar 
voren komen, wordt er overlegd of 
verwijzing voor verder onderzoek 

Nieuwe hal in gebruik
Dorcas-winkel vernieuwd!
Aalsmeer - Als u al een poosje niet 
in de Dorcas-winkel bent geweest 
zal het u meteen opvallen: de win-
kel is uitgebreid met een nieuwe 
hal aan de andere kant van het par-
keerterrein en de ‘gewone’ winkel is 
hier en daar opnieuw ingericht.
Alle meubels en ook woonaccessoi-
res hebben een ruim onderkomen 
gevonden in de nieuwe hal. Ook 
het witgoed is hier te vinden. Van-
af komende zaterdag staan ook de 
kleinmeubelen, die door enkele en-
thousiaste dames zijn ‘gepimpt’, in 
de winkel. Door middel van bijvoor-
beeld whitewash zijn artikelen weer 
aantrekkelijk gemaakt. Op een cre-
atieve manier worden spullen een 
tweede leven gegeven. 
De winkel is beneden voorzien van 
vloerbedekking en daar zijn nu de 
zomer- en camping-spullen te vin-
den, evenals koffers, sportartikelen, 
gereedschap en audio- en video-
apparaten. Ook kussens en gordij-
nen zijn volop verkrijgbaar.
Dit alles doen de vrijwilligers van 
de winkel met groot enthousiasme 
en mede hierdoor wordt het werk 
van Dorcas mogelijk gemaakt. Met 
de opbrengsten uit de winkel kun-

nen projecten gerealiseerd worden 
op gebied van gezondheid, werk-
gelegenheid, onderwijs, noodhulp, 
enz. in diverse landen in Oost Euro-
pa, Afrika en Azië. Meer hierover is 
te lezen op de site: www.dorcas.nl.
Kom zelf kijken! De Dorcas-winkel 
is iedere dinsdag, donderdag en za-
terdag geopend van 10.00 tot 16.00 
uur. Het adres is Turfstekerstraat 15 
en 19. 

Spullen brengen
Tijdens openingsuren kunnen ook 
uw spullen, kleding en meer ge-
bracht worden. Voor meubelen is er 
de mogelijkheid om deze op te la-
ten halen. Hiervoor kan contact op-
genomen worden via 0297-361043.

Dirk Box en Ria Bouwman hopen zaterdag met u/jou hun jubileum te mogen 
vieren. Er is van alles te zien en te doen tijdens de braderie.

Total Copy Service viert 
25 jarig jubileum
Aalsmeer - Total Copy Service be-
staat 25 jaar. Al een kwarteeuw is 
het bedrijf van Ria Bouwman en 
Dirk Box voor velen het vertrouwde 
gezicht op het gebied van printen, 
kopiëren en drukwerk. In 1990 be-
gonnen met voornamelijk clubbla-
den voor onder andere de atletiek-
vereniging, maar al snel uitgegroeid 
tot een professioneel bedrijf met 
een groot klantenbestand. De win-
kel heeft veel veranderingen door-
gemaakt en is met de tijd meege-
gaan. Diverse verbouwingen zijn er 
in die 25 jaar geweest en er zijn al-
leen maar diensten bijgekomen, zo-
als een moderne webwinkel en het 
DHL-servicepunt. Er is 14 jaar ge-
leden ook een filiaal in Amsterdam 
geopend, na een overname van een 
kleine drukkerij. 

Face to face advies
Maar wat altijd hetzelfde is geble-
ven is dat de dienstverlening onver-
anderd hoog in het vaandel staat. Al 
voert het bedrijf tegenwoordig een 
nieuw moderner logo, de naam en 
de kernwaarden zijn niet veranderd. 
De naam Total Copy Service staat 
voor het bieden van een totaalpak-
ket. Het vermenigvuldigen (kopië-
ren) van producten behoort tot de 
kerntaak en de service spreekt voor 
zich. Vooral die persoonlijke service 
vinden ze belangrijk. “Er zijn tegen-
woordig veel aanbieders van druk-
werk, maar we merken dat mensen 
het prettig vinden dat er meege-
dacht wordt”, legt Dirk Box uit. “Dat 
face to face advies wordt gewaar-
deerd door onze klanten. Even sa-
men naar een proefdruk kijken en 
uitleggen wat er eventueel beter 
en anders kan of meedenken over 
een origineel cadeau, dat vinden ze 
prettig.”
Total Copy Service heeft de product-
lijnen duidelijk in kaart gebracht en 
richt zich op copy en scanning, off-
set en digital press, text en design, 
textile en printing, facility en servi-
ces, paper en supplies, promo en 
gifts en finishing en mailing. Met 
andere woorden alles op het gebied 
van druk-, kopieer- en printwerk, 
textielbedrukking, relatiegeschen-
ken en cadeau- en kantoorartike-

len. In de vernieuwde winkel kun-
nen de producten getoond worden, 
wat vooral bij textiel of cadeauarti-
kelen prettig is. 

Maatschappelijk betrokken
“We werken al jaren met dezelf-
de leveranciers en zijn hier trouw 
in. Toch houden we de prijzen en 
kwaliteit zeer scherp in de gaten en 
gaan met de nieuwste ontwikkelin-
gen mee. Al 25 jaar voeren we de-
zelfde range aan producten, maar 
we zijn meer de diepte en breed-
te in gegaan. Printing on demand, 
een breder scala in textiel en papier 
en daarbij zijn we zeer milieube-
wust bezig. Ook zijn we maatschap-
pelijk betrokken, want we steunen 
het verenigingsleven en veel goede 
doelen in en rond het Aalsmeerse. 
Ook voor studenten hebben we spe-
ciale tarieven.”
Dirk Box ziet de toekomst met ver-
trouwen tegemoet. De branche gaat 
met golfbewegingen en het lijkt er-
op dat er op sommige vlakken te-
rug in de tijd gegaan wordt. “Steeds 
minder mensen hebben een printer 
in huis bijvoorbeeld en ook al is het 
digitale tijdperk in ons vakgebied 
niet meer weg te denken, mensen 
vinden het toch prettig om persoon-
lijk met iemand te kunnen overleg-
gen. Technieken en werkwijzen gin-
gen mee in de tijd, maar onze instel-
ling en het dorpse persoonlijke ka-
rakter is altijd gelijk gebleven.” 

Jubileumfeestje tijdens braderie
Op zaterdag 5 september viert Total 
Copy Service het jubileum tijdens de 
braderie in het Centrum. Bij de win-
kel aan de Dorpsstraat 22 is er heel 
de dag live muziek en entertainment 
door DJ Dennis. Er is een Rad van 
Fortuin en voor de kinderen staat er 
een springkussen. Bezoekers kun-
nen meedoen aan een prijsvraag 
waar leuke prijzen te winnen zijn. 
Ook zullen er een unieke DVD en 
foto’s van Oud Aalsmeer te bewon-
deren zijn en de vernieuwde websi-
te wordt dan met trots getoond. Ie-
dereen is uitgenodigd om onder het 
genot van een hapje en een drankje 
het 25-jarige bestaan mee te vieren 
tussen 10.00 en 17.00 uur.

Kunstroute Pop up Art Store 
Aalsmeer - Hansje Havinga zat be-
hoorlijk in haar piepzak, tot voor 
drie weken. Voor de Kunstroute 
had zij nog steeds geen locatie voor 
de Pop up Art Store, een bijna niet 
meer weg te denken onderdeel van 
de kunstroute. Voor het vierde jaar 
wordt aan de deelnemende kunste-
naars gevraagd een kunstvoorwerp 
te maken beneden de 30 euro. De 
belangstelling voor deze hebbedin-
getjes of cadeautjes is groot. Maar 
gelukkig was daar eigenaar Van den 
Bron die zijn locatie (tegenover de 

tabakswinkel) bij het Molenplein 
ter beschikking heeft gesteld en zo 
kunnen de dames rond Hansje Ha-
vinga opgelucht ademhalen. De vrij-
dagavond voor de opening van de 
kunstroute (zaterdag 19 en zondag 
20 september) wordt de winkel door 
hen ingericht met fotocollages, ke-
ramiek, fotolijstjes, sieraden, kleine 
schilderijtjes en kan het publiek bei-
de dagen tijdens de kunstroute van 
12.00 tot 17.00 uur naar hartelust 
struinen en kopen. 
Janna van Zon 

Liedjes Professor Russolo 
vallen in de smaak
Aalsmeer - Op woensdagmiddag 
26 augustus was er een bijzonder 
optreden in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Professor Russolo kwam optreden. 
Totaal zwart wit gekleed met idem 
koffertje en met zijn gitaar, vertolkte 
hij de mooiste liedjes, van de Beat-
les tot aan Vera Lynn. Tussendoor 
speelde hij een riedeltje op de vleu-
gel en vertelde er kleine anekdotes 

bij. De bewoners van het Zorgcen-
trum genoten met volle teugen. Het 
was een ingetogen optreden, en ge-
lukkig maar, want het was te warm 
voor een spektakel. Iedereen ken-
de de liedjes en zong uit volle borst 
mee. De artiest ging met een mooie 
bos zonnebloemen weer op weg 
naar huis. Hij mag volgend jaar ze-
ker nog een keer komen!

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

nodig is, of dat kan worden volstaan 
met preventieve maatregelen. Hier-
van zal Francine er een paar noe-
men. Thermografie is een niet be-
lastend, veilig en pijnvrij onderzoek 
zonder straling, waarbij met behulp 
van een infraroodcamera warm-
tepatronen van de huid zichtbaar 
gemaakt worden. Vrouwen van-
af 23 jaar kunnen al terecht. Ther-
mografie is geschikt voor alle cup-
maten, borsten met implantaten en 
ook na borstamputatie of borstspa-
rende operatie. De informatieavond 
op donderdag 17 september begint 
met een inloop vanaf 19.00 uur, de 
presentatie begint om 19.30 uur en 
duurt tot ongeveer 21.00 uur. De 
avond is gratis en wordt gehouden 
in de praktijk van Catinka Rabbers-
Dekker in de Wilgenlaan 14. Geïn-
teresseerd, vragen of aanmelden? 
Bel dan naar 0297-363848 of stuur 
een mail naar info@catinka.nl. Ook 
als u niet kunt op deze datum, maar 
graag een andere keer komt, kan 
contact opgenomen worden. Kijk 
voor meer informatie op www.ca-
tinka.nl.
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Ontdek je creatief talent
Cursussen bij Cultuurpunt
Aalsmeer - Op maandag 28 sep-
tember start het nieuwe cursussen 
seizoen van Cultuurpunt Aalsmeer. 
In deze oriënterende cursussen 
kunnen kinderen kennismaken met 
de beginselen van muziek, ballet, 
breakdance,toneel, musical en DJ. 
De cursussen bestaan uit 9 lessen 
van 45 minuten en kosten 58 eu-
ro. De lessen vinden plaats op di-
verse locaties in Aalsmeer en Ku-
delstaart op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag in de na-
schoolse tijd. Het cursusaanbod is 
bedoeld voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. Nieuw in het aanbod is 
de jaarcursus Muziek voor leerlin-
gen uit groep 3 en 4 en groep 4 en 
5 en speciaal voor leerlingen uit de 
bovenbouw is er een cursus DJ, to-

neel en breakdance! Wil jij jouw ta-
lent ontdekken? Kom, durf en schrijf 
je in! Meer informatie over de lessen 
en de leslocaties is te vinden op de 
website www.cultuurpuntaalsmeer.
nl. Inschrijven kan tot 16 september. 

‘Aardig molletje’ zondag op 
Broersepark Familiefestival
Amstelveen - Kees en Koos spelen 
op de laatste zondag van het Broer-
separk Familiefestival op zondag 6 
september om 13.30 uur hun voor-
stelling ‘Aardig Molletje’ voor kinde-
ren in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een 
meespeelvoorstelling voor peuters 
en kleuters over gewriemel onder 
de aarde. Boer Kees en Boer Koos 
willen picknicken, maar het molletje 
pikt hun worteltjes, omdat ie beter 
wil kunnen zien. 
Gelukkig is het een aardig molletje. 
Iedereen mag een kijkje komen ne-
men in de gangen onder de grond. 
Spannend hè, kom je mee? De toe-
gang is gratis!

Wereldmuziekspektakel
Banbankune is de tweede, energie-
ke voorstelling van Drumdrumdrum. 
Met dit familieconcert voor alle leef-
tijden doorspekt met ritme, percus-

sie en humor wordt om 15.00 uur 
het Broersepark Familiefestival af-
gesloten. De voorstelling vertelt 
een echt verhaal, en laat kinderen 
en volwassenen kennis maken met 
de mysterieuze klanken uit allerlei 
windstreken. De muzikale reis gaat 
van Australië en Afrika naar Brazilië 
en Curaçao om daar kennis te ma-
ken met de populaire Muzik di Zum-
bi. En tenslotte eindigt de reis met 
een uitbundige muzikale workshop 
voor iedereen. Wereldmuziek op z’n 
best. Muziek en spel door Roël Ca-
lister, Djem van Dijk, Vernon Chat-
lein en Tshepho Pietersz. Locatie is 
op het terrein van de Jeu de Boule-
vereniging Bulderbaan in het Broer-
separk te Amstelveen. De toegang 
is gratis. 
Kijk voor meer informatie over het 
Broersepark Familiefestival op www.
amstelveenspoppentheater.nl.

Cursus bij de Werkschuit
Tekenatelier voor kinderen
Aalsmeer - Op 26 september start 
bij de Werkschuit het Tekenatelier 
voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 13 jaar. De cursus wordt ge-
geven door Wendy Berward, bestaat 
uit tien lessen op zaterdag van 10.30 
tot 12.00 uur. In het tekenen en 
schilderen openbaart elk kind per-
soonlijk zijn beleving van de wereld. 
Fantasierijk, kinderlijk, onbegrijpe-
lijk, maar vooral direct en mooi. In 
het grote atelier staan schilders-
ezels klaar om aan te werken. De 
kinderen worden aangemoedigd om 
op grote vellen papier met diverse 
materialen zoals houtskool, oliepas-
tels en verf te werken. Elke les start 
met een opdracht bijvoorbeeld stil-

levens, portretten, illustraties, die-
ren, het zal in elk geval een geva-
rieerd programma zijn. Er wordt de 
kinderen geleerd hoe je verschil-
lende materialen kan gebruiken en 
ook de technische aspecten, zoals 
vlakverdeling en beeldelementen en 
wat primaire, secundaire en com-
plementaire kleuren zijn. De kinde-
ren worden individueel begeleid en 
op eigen niveau creatief uitgedaagd. 
Aan het eind van elke les worden de 
werkstukken met en door de kin-
deren zelf besproken. Inlichtin-
gen en aanmelden via de website 
www.gklein,org/wsa of telefonisch 
bij Marion Buckert: 06-11864861 of 
Margot Tepas: 06-12459347.

Nieuwe tentoonstelling in het gemeentehuis

Bob zorgt voor verrassing!
Aalsmeer - Vanaf dinsdag 1 sep-
tember exposeert Bob van den Heu-
vel met zijn schilderijen in het ge-
meentehuis. De officiële opening 
wordt vrijdag 11 september om 
16.30 uur verricht door de wethou-
der Gertjan van der Hoeven van 
cultuur. Het is de laatste door Jan-
na van Zon georganiseerde ten-
toonstelling voor de gemeente. In-

grid Koppeschaar gaat het stokje 
overnemen. “Dat Bob van den Heu-
vel deze laatste tentoonstelling af-
sluit en Gertjan van der Hoeven de 
opening verricht is geen toeval. Voor 
beiden is mijn bewondering groot. 
De steun die ik heb ondervonden 
van de wethouder om mijn initiatief 
‘kunst in openbare ruimte’ gestalte 
te kunnen geven is stimulerend en 
inspirerend geweest. Wij delen de 
mening dat kunst op zoveel moge-
lijk plekken te zien moet zijn. 
En bloemist, kunstenaar en men-
senmens Bob van den Heuvel weet 
mij altijd weer te verrassen met 
zijn schilderijen en de wijze waar-
op zij tot stand komen. Meerde-
re malen kreeg ik de kans om het 
schilderij in wording te zien groei-
en. Een fascinerend proces!” Pas 
een goed jaar maakt Bob serieus 
werk van het schilderen. Het begon 
met de Poelgezichten: Het dagelijk-
se uitzicht vanaf zijn woonadres. In 
het kasje stond de ezel met daarop 
een maagdelijk wit doek. Met verf, 
spons, paletmes en vingers werd 
de werkelijkheid van het altijd weer 
veranderende water en de lucht een 

schilderij. Keramiste Anneke Har-
ting zag zijn werk op face book en 
werd daar zo blij van dat zij geen 
moment aarzelde en hem uitnodig-
de mee te doen aan de kunstroute 
van 2014. Even vroeg Bob zich af: Is 
dit nog niet te vroeg, moet ik al met 
mijn werk naar buiten komen? Zijn 
twijfel duurde niet lang gezien de 
positieve reacties. 
Het bleef echter niet bij Poelgezich-
ten, Bob heeft altijd weer een nieu-
we uitdaging nodig en dat werd het 
schilderen van glas. De vazen, in 
doorzichtige tinten geschilderd, to-
nen hun materiaal - kwetsbaarheid. 
De aanwijzingen van zijn lerares 
Kathy van der Meulen pakte hij zo 
goed op dat Gon van Espago hem 
vroeg een aantal van zijn werken in 
de etalage te exposeren. De schil-
derijen vormden een mooie eenheid 
met de keramische vazen en siera-
den. Ook nu waren de reacties posi-
tief. De volgende stap was het schil-
deren van koeien. ‘Als kind was ik 
al dol op koeien en op mensen.’ Die 
liefde is terug te vinden in de schil-
derijen, de blik in de koeienogen. 
Het is op zo een manier getroffen 

dat je onmiddellijk van de dieren 
gaat houden. Vervolgens is het foto-
graaf Patrick Spaander die Bob in-
spireert. Zelfs op zo een manier dat 
Bob portretten gaat maken. En dan 
wordt duidelijk hoe groot zijn talent 
is. In de grote zwart/wit schilderijen 
weet hij, aan de hand van de foto’s 
van Patrick, zijn eigen stijl te vervol-
maken. Door een genuanceerd en 
geraffineerd verfgebruik worden 
gelaatstrekken en gezichtsuitdruk-
king getransformeerd tot karakte-
ristieke portretten. Het zwart/wit is 
veel meer dan dat alleen. Bezoe-
kers aan het gemeentehuis kunnen 
het allemaal gaan bekijken. In de 
spreekkamers worden de Poelge-
zichten getoond en wie de Burger-
zaal betreedt ziet daar in volle kleu-
renpracht de trots van Aalsmeer, de 
watertoren, te pronk hangen. Op 
de omloop zijn het de trouwe ogen 
van de koeien die alle aandacht op-
eisen, vervolgens glanst het glas u 
tegemoet, wuift het gras en dan tot 
slot zijn er de zwart/wit portretten. 
“Met deze tentoonstelling hoop ik 
op een waardige wijze afscheid te 
nemen van dat wat mij zo lief is. En 
wens ik ieder heel veel kijkplezier!”
De tentoonstelling van Bob is nog te 
zien tot begin januari 2016. En ook 
dit jaar exposeert Bob tijdens de 
kunstroute in de loods van keramis-
te Anneke Harting
Janna van Zon

Kunstroute 19 en 20 september: Huiskamermuseum

Tiny Nijssen zorgt voor 
metamorfose 
Aalsmeer - In aanloop naar de 
Kunstroute van zaterdag 19 en 
zondag 20 september besteedt de 
Nieuwe Meerbode de komende 
weken aandacht aan deelnemen-
de kunstenaars. Deze keer staat fo-
tografe Tiny Nijssen in de schijn-

werpers. Tiny Nijssen maakt fo-
to’s die op zijn zachtst gezegd eni-
ge opzien baren. Zij toont geen lie-
ve zoete plaatjes, maar wel de ruwe 
schoonheid van een wereld die ook 
bestaat. ‘Ik mocht als kind nooit zijn 
wie ik was, en daarom ben ik wel-

licht geïnteresseerd in mensen met 
een bijzonder levensverhaal. Men-
sen die, omdat zij nu eenmaal an-
ders zijn, worden bekeken en be-
handeld op een manier die zij niet 
verdienen. Met mijn foto’s wil ik la-
ten zien dat de ogenschijnlijke ab-
surditeit wel degelijk bestaans-
recht heeft. Ieder mens is de moeite 
waard! Ook, of misschien wel juist, 
degenen die niet binnen het ‘nor-
male’ patroon vallen. Want wat is 
normaal. Wie bepaalt dat? Om een 
mooie serie te maken volg ik men-
sen soms wel een jaar. Zoals nu een 
transgender die eindelijk de moed 
heeft om ook in het openbaar vrouw 
te zijn. Moet je je voorstellen wat dat 
betekent voor deze mensen. Altijd 
een geheim met je mee te moeten 
dragen, hoe verschrikkelijk is dat 
niet! Zo zag ik laatst een meisje met 
een bijzonder gezicht, ik vroeg haar 
moeder of ik haar dochter mocht fo-
tograferen zij gaf toestemming maar 
zei er wel bij: ‘Mijn dochter heeft as-
perger.’ Maar als je ziet hoe mooi en 
vrij zij mijn camera verdraagt, het le-

vert zulke bijzondere beelden op. En 
dan mijn eigen manische depressi-
viteit, nu goed onder controle, maar 
een aantal van mijn vaste modellen 
weten de stemmingen van weleer 
raak weer te geven. Soms komen zij 
zelf met ideeën waar ik iets aan heb. 
Al deze mensen zijn een verrijking 
in mijn leven. Ik ben nu met een se-
rie bezig waar vijftig van mijn face-
book vrienden zich als clown laten 
schminken en fotograferen. Mijn fo-
to’s mogen dan een vervreemdend 
karakter hebben, maar niet één is 
er aanstootgevend. Al mijn model-
len staan achter mijn werk. En dat 
is voor mij fantastisch net zoals het 
kunnen exposeren in het Huiska-
mermuseum. De sfeer is hier zo bij-
zonder zo intiem, mijn foto’s komen 
hier zeker goed tot hun recht.’ 
Voor een paar dagen zal het Huis-
kamermuseum aan de Van Cleeff-
kade 12aeen metamorfose onder-
gaan. Naast de schilderijen van de 
fijnschilders worden er ook foto’s 
getoond op pallets, portretten afge-
drukt op door ouderdom vergeelde 
muziekpartituren, hetgeen een bij-
zonder effect oplevert. ‘Mijn man en 
kinderen begrijpen niet veel van wat 
ik doe, maar ik ben veertig jaar heel 
gelukkig getrouwd en heb ook nog 
eens heerlijke kleinkinderen. Ik krijg 
van hen alle ruimte en dat is veel 
meer dan ik mij ooit als kind had 
kunnen wensen.’

Janna van Zon 

Jeffrey Muller van Kaashandel De Osdorper ontving uit handen van wethouder 
Gertjan van der Hoeven (links) en voorzitter Rob Langelaan (rechts) de super-
vriendenaward en bloemen. 

Donderdag feest in Feesttent
Dag van je Leven feest 
heeft sponsors nodig!
Aalsmeer - Donderdag 10 septem-
ber organiseert Stichting Dag van je 
Leven voor honderden mensen met 
een verstandelijke beperking het 
jaarlijks terugkerende feest in de 
feesttent op het Praamplein. Tijdens 
Feestweek Aalsmeer wordt er voor 
ieder wat wils georganiseerd en de-
ze lokale stichting organiseert dit 
grote feest met artiesten voor deze 
speciale doelgroep. Er wordt steeds 
meer bezuinigd op de gehandicap-
tenzorg, waardoor extraatjes zo-
als er een keer op uit gaan, steeds 
moeilijker worden voor deze men-
sen. De vrijwilligers van Stichting 
Dag van je Leven zetten zich al jaren 
met ziel en zaligheid in om wel leu-
ke dingen voor elkaar te krijgen, zo-
als dit feest, de jaarlijkse botendag 
en het in vervulling laten gaan van 
individuele wensen. 
De stichting is voor 100% afhanke-
lijk van giften en roept lokale onder-
nemers op om hen te steunen. Geen 
giften betekent geen activiteiten 
voor deze mensen met een verstan-
delijke beperking. Doordat de stich-
ting met vele vrijwilligers werkt kun-
nen ze met een low budget mooie 
dingen tot stand brengen.
Om mensen en ondernemers die 

veel voor de stichting te bedanken 
is de ‘Supervriendenaward’ in het 
leven geroepen. Tijdens het jaarlijk-
se feest worden twee mensen al-
tijd in het zonnetje gezet en krijgen 
ze deze award met bloemen over-
handigd. Vorig jaar had wethouder 
Gertjan van der Hoeven de eer om 
deze op het podium uit te reiken aan 
de hoofdsponsor van de feestdag 
de Dutch Flower Foundation. De an-
dere award ging naar Kaashandel 
De Osdorper in de Zijdstraat. Jeffrey 
Muller mocht de award in de win-
kel in ontvangst nemen. De stichting 
kan al jaren rekenen op hun steun 
en is daar zeer dankbaar voor. 

Steunen?
Bedrijven of particulieren die stich-
ting Dag van je Leven willen steu-
nen en dus mensen met een ver-
standelijke beperking iets gunnen, 
kunnen hun donatie overmaken op 
de rekening van de stichting: NL 56 
ABNA 0597904448. Donateurs zul-
len bedankt worden met naams-
vermelding in de tent, een bedan-
kadvertentie, de website en krij-
gen toegang tot dit bijzondere feest. 
Meer informatie over de stichting:  
www.dagvanjeleven.org. 

Op 3 oktober voor de vijfde maal
Vitaliteitsmarkt voor 50+
Aalsmeer - Op zaterdag 3 oktober 
is voor de vijfde maal de Vitaliteits-
markt in het gemeentehuis. Vanaf 
11.00 uur zijn in het Raadhuis weer 
volop activiteiten. Dit jaar is het the-
ma veiligheid. Samen met de ge-
meente en de Rabobank is er geko-
zen voor dit thema. Nu steeds meer 
mensen langer zelfstandig wonen is 
het belangrijk dat alle voorzieningen 
om zelfstandig te blijven wonen op-
timaal zijn. Daar zijn veel mogelijk-
heden voor aanwezig. Op de markt 
komen verschillende aspecten van 
veiligheid aan de orde. 
Bij financiële veiligheid kunt u den-
ken aan bijvoorbeeld pinpasfrau-
de, rekening plunderen, bedelbrie-
ven, etc. Ook financiële planning, le-
vensverzekeringen en bijvoorbeeld 
het ‘opeten van een eigen huis’ be-
horen tot de aspecten van je finan-
cieel veilig voelen. De Rabobank zal 
tijdens de Markt daar veel voorlich-
ting over geven. 
Fysieke veiligheid is een ander as-
pect waarbij het van belang is dat 
‘hoe beter je conditie en getraind-
heid is’, je ook langer zelfstandig 
kunt blijven wonen. Fitness en be-
wegingsgroepen c.q. training zijn 
belangrijk om je fysiek in een goe-
de conditie te voelen waardoor je de 
wereld beter aan kan. Ook is uit we-
tenschappelijk onderzoek gebleken 
dat voldoende actieve bewegingen 
per dag, helpen om de geest hel-
der te houden en geheugenproces-
sen te stimuleren waardoor verou-
deringsprocessen zowel lichamelijk 
als geestelijk vertragen. Valpreven-
tie is ook weer een onderdeel van 
de Markt. Hier leren mensen hoe 
te voorkomen dat ze vallen, heup 
of pols breken en daardoor in een 
slechte conditie geraken. 
Sociale veiligheid. In dit huidige 
stelsel waarbij de gemeente verant-
woordelijk is voor uw welzijn wordt 

een groot beroep gedaan op vrijwil-
ligers en mantelzorgers. Deze groe-
pen zijn een belangrijke schakel ge-
worden in de zorg. Steeds meer ou-
deren worden afhankelijk van man-
telzorgers maar kunnen daardoor 
wél zelfstandig blijven functione-
ren. Ook voor mantelzorgers en vrij-
willigers is het van groot belang dat 
zij weten waar ze moeten zijn op 
het moment dat er ergens hulp ge-
vraagd wordt die ze zelf niet meer 
kunnen bieden. Zeker als ze zelf in 
de problemen komen moet er hulp 
geboden worden. Medicijn en al-
coholverslavingen kunnen een pro-
bleem zijn en de Brijder Stichting is 
aanwezig om daar voorlichting over 
te geven. Ouderenadviseurs kun-
nen u helpen wegwijs te maken in 
het doolhof van alle regelingen en 
verordeningen die de gemeente en 
zorgverzekeraars hebben vastge-
steld. 
Voedselveiligheid is ook een be-
langrijk issue op de Markt. Wordt er 
voldoende en goed gegeten en ge-
dronken? De ontmoetingsgroep van 
het Zorgcentrum Aelsmeer zal ac-
te de présance geven waar men-
sen in de dagopvang geleerd wor-
den actief te blijven participeren in 
de samenleving. Ook andere dien-
sten zullen gepresenteerd worden. 
Naast de Markt zal er een sympo-
sium georganiseerd worden waar-
in diverse onderwerpen in het ka-
der van veiligheid gepresenteerd 
worden door de standhouders en 
door sprekers die een bijdrage leve-
ren aan het onderwerp veiligheid. Te 
denken valt aan: politie, brandweer, 
gemeente, VGZ, etc. Er zijn nog een 
aantal plaatsen vrij voor standhou-
ders op 3 oktober en het program-
ma daaromheen. Voor informatie 
kunt u zich wenden tot bernhard-
schellenberger@hotmail.com of 06-
83226784.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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Marconisten, Brulboeien en Ringvaartzangers

Shantyfestival in Leimuiden
Leimuiden - Shantykoor ‘De Mar-
conisten’ uit Leimuiden sluit een 
druk programma af met een shan-
tyfestival in ‘eigen’ dorp op zondag 
13 september. Het shantykoor heeft 
onlangs opgetreden bij de Pre-Sail 
in IJmuiden en op Sail-Amsterdam 
met als hoogtepunt het optreden op 
het hoofdpodium op de kop van Ja-
va-eiland dat life werd opgenomen 
door RTV-NH-radio. Verder is deel-
genomen aan shanty-festivals in 
Vinkeveen en Scheveningen. En nu 
sluit ‘De Marconisten’ de reeks op-
tredens af met het oergezellige Ra-
bo-shanty-festival op het Dorps-
plein. 
Het festival krijgt dit keer een regi-
onaal karakter, want naast ‘De Mar-
conisten’ gaan ‘De Brulboeien’ uit 

Aalsmeer en ‘De Ringvaartzangers’ 
uit Weteringbrug van zich laten ho-
ren. Deze drie koren gaan op een 
groot podium het publiek vermaken 
met vrolijke en soms melancholieke 
zeemansliederen, waaronder diver-
se bekende meezingers. Het festival 
begint ’s middags om 13.00 uur en 
zal worden geopend door de bur-
gemeester van Kaag en Braassem, 
mevrouw Van der Velde-Mentink en 
wordt omstreeks 17.00 uur afgeslo-
ten met een gezamenlijk optreden 
van alle koren. Het festival, dat de 
naam draagt van de hoofdsponsor, 
wordt voor de negende keer geor-
ganiseerd. Mocht het onverhoopt 
slecht weer zijn, dan vindt het fes-
tival binnen plaats nabij het Dorps-
plein.

Veel nieuwe programma’s 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Hoewel voor de mees-
te programma’s de zomerstop al 
voorbij was, is het nieuwe radiosei-
zoen op Radio Aalsmeer officieel op 
1 september van start gegaan. Veel 
blijft er hetzelfde, maar de lokale ra-
diozender brengt ook wat wijzigin-
gen in de programmering aan. Ra-
dio Aalsmeer introduceert een aan-
tal nieuwe programma’s. Zo kun je 
vanaf heden elke zaterdagavond 
tussen 17.00 en 19.00 uur genieten 
van het muziekprogramma ‘Zater-
dag van het Sentiment’, gepresen-
teerd door Cock Bareuh. Elke eer-
ste zaterdag van de maand bezor-
gen Frederik en Niels je een super 
avond met het programma ‘Super-
zaterdag’ van 21.00 en 23.00 uur. Op 
de derde zaterdag van de maand is 
hetzelfde tijdstip gereserveerd voor 
een boeiende liveshow op locatie en 
elke tweede en vierde zaterdag van 
de maand kun je genieten van de in 
juni gestarte show ‘Start-up’. Daar-
naast schuiven twee programma’s 
naar een nieuw tijdstip: op de on-
even zaterdag hoor je tussen 19.00 
en 21.00 uur ‘Met Peter in de ether’, 
in de even weken is het de beurt 
aan ‘Element of House’. Tot slot heb-
ben twee programma’s een naams-
verandering ondergaan. Jeugdpro-
gramma ‘Let’sGo2theDisco’ heet 
vanaf heden ‘Let’s Go!’. Het voorma-
lig ‘Stamtafel Lifestyle & Gezond-
heid’ draagt nu de naam ‘That’s Life’. 

Van orkest tot bloemschikken
Ondanks de wijzigingen blijft de lo-
kale omroep nog steeds radio ma-
ken met een variatie tussen muziek 
en meeslepende interviews. Eén 

van deze meeslepende interviews is 
het interview over de Dutch Dako-
ta Association dat ‘Halte Zwarte-
weg’ donderdag 3 september tus-
sen 18.00 en 19.00 uur uitzendt. Ook 
‘That’s Life’ zit diezelfde avond van 
20.00 tot 22.00 uur vol met gasten. 
Ineke Hoogeveen-Jansen schuift 
aan om te vertellen over haar vrij-
willigerswerk bij het Rode Kruis, met 
Jacqueline Boerma van het Boer-
ma Instituut wordt onder meer te-
ruggeblikt op het Aalsmeer Flower 
Festival, Els Visser spreekt over or-
kest Sursum Corda en Marco Hee-
re wordt geïnterviewd over streek-
producten die worden thuisbezorgd. 
Op vrijdag 4 september besteedt 
‘Let’s Go’ van 18.00 tot 19.00 uur 
aandacht aan de Rabokindermid-
dag. Ron Leegwater komt alles ver-
tellen over deze feestelijke middag 
in de feesttent. Tevens komt Kirsten 
uit de doeken doen wat er voor de 
kinderen te doen is tijdens de Ride 
for the Roses op het Raadhuisplein 
en zullen de nieuwe items voorbij 
komen. Bij ‘Door de Mangel’ is het 
maandag 5 september van 19.00 tot 
20.00 uur de beurt aan Tessa Wes-
terhof, jeugdcoach en jongeren-
werker in Aalsmeer. Thomas Zek-
veld, eigenaar van Feesterij De Bok, 
heeft haar uitgenodigd en noemt 
haar de spil in het Aalsmeerse jon-
gerenwerk. Radio Aalsmeer is de lo-
kale omroep van Aalsmeer en om-
geving. De omroep is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de livestream op de 
website: www.radioaalsmeer.nl. Uit-
zendingen zijn terug te beluisteren 
via de website. 

Kunstroute, locatie Kunstkwekerij
Kijkplezier met werken 
van Willeke en Brigitta
Aalsmeer - In aanloop naar de 
Kunstroute zaterdag 19 en zondag 
20 september besteedt de Nieu-
we Meerbode de komende weken 
aandacht aan deelnemende kunste-
naars. Dit keer staan Willeke Frima 
en Brigitta Sueters in de schijnwer-
pers. Bezoekers aan de Kunstrou-
te doen er goed aan even een klei-
ne omweg te maken om het werk 
van Willeke Frima en Brigitta Sue-
ters te gaan bekijken. Dat Willeke 
een groot dierenliefhebber is laat zij 
zien in haar werk. Tijdens haar ver-
blijf in Frankrijk schilderde zij met 
pastelkrijt de ezeltjes, de trotse stier 
en de limousin koeien, de sfeer is 
van dien aard dat je geen kilome-
ters hoeft te reizen om je toch in het 
buitenland te wanen. Ook de dieren 
dichter bij huis geschilderd hebben 
een grote aaibaarheidsfactor. Daar-
naast zijn er de stillevens die een 
warme realiteit uitstralen, alsof de 
pompoenen zo van het schilderij ge-
pakt kunnen worden. Naast expose-
ren van eigen werk geeft Willeke 
ook les. “Hebben jullie allemaal een 
puntje aan de houtskool geslepen?” 
Het geluid van het slijpen over de 
schuurplankje klinkt rustgevend. Zij 
loopt rond, bekijkt het werk dat op 
de ezels staat en geeft hier en daar 
een kleine aanwijzing. Onmiddellijk 
krijgt het schilderij daardoor meer 
volume. Wie bij de Kunstkwekerij les 
neemt vergeet de tijd en leert kijken, 
kijken en nog eens kijken.
Japanoloog en edelsmid Brigitta 
Sueters is een trouwe leerlinge van 
Willeke. Haar voorgestelde plan om 
tijdens de Kunstroute samen te ex-
poseren viel in goede aarde en zal 
ook zeker de bezoekers aanspre-
ken. Brigitta Sueters (zij woont nu 
met haar gezin in Aalsmeer) heeft al 
heel veel van de wereld gezien, zij 
vertoefde in Japan, New York op de 
Filipijnen en begaf zich in de meest 
uiteenlopende milieus. Deze erva-
ringen maken haar tot een bijzonde-
re vrouw die open staat voor nieu-
we ideeën, altijd in is voor een nieu-

we uitdaging. “Opeens had ik zo een 
zin om iets met glas te gaan doen.” 
En dat ‘iets’ zijn kleurrijke, barokke 
glasschilderijen geworden. Op rom-
melmarkten zoekt zij naar afgedankt 
gekleurd glaswerk, zij is een fan van 
de Dorcas. De lelijkste kitsch wordt 
door haar bewerking beeldschoon. 
In de glasoven worden de glazen 
omgesmolten tot amorfe, grillige 
vormen. “Glas doet nooit wat je wilt 
maar dat maakt het werken met glas 
er alleen maar leuker op. De vrij-
heid die ik heb om te kunnen spe-
len met een compositie is verrukke-
lijk. Wanneer mijn ‘puzzel’ klaar is, 
smeed ik door middel van tin het 
glas aaneen.” Ook daar maakt Bri-
gitta weer een apart kunstwerk van. 
Tenslotte is zij niet voor niets edel-
smid. En dan zijn er ook nog de ge-
brandschilderde glazen schilderij-
en. Daar kan de mens alleen maar 
stil van worden. Wat een precisie 
en wat een schoonheid! Een uurtje 
doorbrengen in het atelier van Wil-
leke Frima is een uur lang kijkple-
zier en heel goed voor de geest! De 
Kunstkwekerij is te vinden aan de 
Hornweg 196d.

Janna van Zon

Aalsmeer - Man, man, man, wat 
een tuig. Twee kleine boefjes heb-
ben ons huis veroverd. De vitrage bij 
het voorraam is een leuk rafelgor-
dijntje geworden waar wellicht een 
knutselclub nog iets mee kan, de 
planten zijn verplaatst naar de groe-
ne bak, omdat ik geen zin heb om 
meerdere malen per dag potgrond 
op te vegen en te zuigen, het gor-
dijntje aan de achterzijde hangt ho-
ger dan normaal, omdat ik niet wil 
dat die sneuvelt en de muziekboks 
heb ik nog net weten te redden van 
de ondergang. Ik heb hem maar om-
gedraaid, want dát was toch wel een 
hele fijne krabpaal. De muziek komt 
nu wat bedompt onze oren binnen, 
maar beter dat dan kaduuk. Ja, Giz-
mo en Tinky ‘rulen’ de woonkamer. 
Dat is inmiddels duidelijk. Als wij 
thuis zijn mogen ze niet op de eet- 
en salontafel, maar zodra ik mijn 
hielen licht hebben ze daar natuur-
lijk maling aan. Op het aanrecht ko-
men ze echt nog niet, maar hoe lang 
gaat dat duren. Verder mogen ze al-
les van ons. Mi casa e Su casa! Ge-
lukkig waren wij na twaalf jaar toch 
van plan om eens wat nieuwe meu-
beltjes aan te schaffen dus over een 
paar maanden gaan we eens kijken 
wat er nog een beetje knap uitziet of 
zéker aan vervanging toe is. De le-
ren fauteuil staat in ieder geval bo-
venaan dat laatste lijstje. Onze twee 
spanden overigens wel de kroon 
met het ‘in de lampen hangen’.. (en 
nee, dat hebben ze níet van hun ba-
zin!) Hoe lang duurt eigenlijk dat 
speel (lees sloop-) gedrag? Ze blij-
ven ondanks alles ontzettend grap-
pig om te zien hoor. Ze zijn ook zó 
leuk samen. Vooral als ze slapen. Té 
schattig. Het mannetje heeft slechts 
één keertje naast de bak gepiest, 
heerlijk op het dekbed van mijn 
zoon die hem zo graag in zijn ka-
mer wilde.. Nu wil hij dat iets min-
der graag, want de puber moest zelf 
de wasmachine bedienen en zijn ei-
gen bed verschonen. Dat zijn con-
sequenties. Ook het verschonen van 

Kattenkwaad XL

M iranda’s
omentenm

de kattenbak, een dagelijkse bezig-
heid met twee poezenbeesten, be-
hoort tot zijn dagtaak. Dat wil zeg-
gen; We wisselen af. Eerlijk is eer-
lijk. Stofzuigen moeten we nu ook 
vaker dan anders. En alle taken zijn 
goed verdeeld. Maar het belangrijk-
ste van de rolverdeling is dit: wel-
ke kat springt er bij wie op schoot 
’s avonds? En nog belangrijker: Laat 
de kat dan rustig liggen en probeer 
hem niet van die schoot af te lok-
ken met snoepjes of een speeltje. Ja, 
want daar krijgen de drie bazen on-
derling soms nog wel eens onenig-
heid over. ‘Ach.. ze lag net zo lekker 
bij mij.’ Of ‘Hij vindt mijn schoot lek-
kerder dan die van jou.’ Te kinder-
achtig voor woorden, maar wij snak-
ken naar die luidruchtig spinnende 
warme lijfjes tegen ons aan. Daar 
is het ons drietjes om te doen. Er 
breekt bijna jaloezie uit als er een 
gezinslid katloos is. Oeps! Mijn vo-
rige column ging over het feit dat 
ik, in plaats van één, plots twee kat-
ten had genomen en nu verlang 
ik er zowat naar drie? Nee hoor, is 
maar gekkigheid, gaat niet gebeu-
ren. Twee keer per dag die katten-
bak verschonen gaat ons allen te 
ver. En dat ons bankstel nog onaan-
getast blijkt, is me zeker wat waard. 
Vriendinnen van ons hebben negen 
katten én een hond. Toen wij daar 
een paar jaar geleden voor het eerst 
kwamen wisten we niet wat we za-
gen. Een kattenhotel was er niets bij! 
Nu begrijp ik ze eigenlijk een stuk 
beter, maar négen? Nee, daar trap 
ik niet in. Al zijn ze nog zo snoezig. 
Kattenkwaad XXL wordt me toch 
net ff te gortig.. 

Thuisblijvers hoeven niets te missen
Feesten met Radio Aalsmeer
Aalsmeer - In de maand september 
is er heel veel te doen in Aalsmeer. 
Uiteraard feest Radio Aalsmeer 
mee! Dat betekent dat de radioma-
kers een drukke periode voor de 
boeg hebben, maar dat u thuis niets 
hoeft te missen. In het eerste week-
end is het al direct raak: zaterdag 5 
september de braderie in het cen-
trum van Aalsmeer. 
De radio-omroep zal daar de he-
le dag aanwezig zijn. Er wordt een 
locatiestudio opgebouwd en van-
af 11.00 uur zullen de program-
ma’s live vanaf het Molenplein ko-
men. Zondag 6 september zal door 
de Ride for the Roses het verkeer in 
Aalsmeer behoorlijk ontregeld zijn, 
maar Radio Aalsmeer is al op tijd 
op pad en zal weer live vanaf loca-
tie uitzenden. Dit keer wordt de stu-
dio opgebouwd in de Flora Bloe-
menveiling en komen (een deel van) 
de programma’s daarvandaan. Er zal 
verslag worden gedaan van de start 
en terugkomst van de fietstocht met 
tussendoor sfeerimpressies en in-
terviews. Ook zal er een razende re-
porter rondrijden over het parcours. 
Traditiegetrouw zal de lokale om-
roep ook veel aandacht besteden 
aan de Pramenrace. Er zal meege-
varen worden met een heuse Ra-
dio Aalsmeer-sloep en het unieke is 
dat daarvandaan de uitzending ver-

zorgd gaat worden. Natuurlijk ook 
hier weer sfeerimpressies van di-
verse verslaggevers langs de rou-
te. De thuisblijvers hoeven dus niets 
te missen! Ook de feestweek zal de 
nodige aandacht krijgen, wordt er 
live uitgezonden vanaf de Kunstrou-
te en zijn er plannen voor een uit-
zending vanaf de Hibra. Houd de 
website in de gaten voor het laatste 
nieuws. Radio Aalsmeer is te beluis-
teren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel en via de livestream 
op de website: www.radioaalsmeer.
nl. Elke avond en in het weekend 
overdag brengt Radio Aalsmeer in-
formatieve en interessante pro-
gramma’s. In de nacht en doorde-
weeks overdag kunt u genieten van 
fijne muziek. Uitzendingen zijn terug 
te beluisteren via de website.

2e katern

“Er wordt ontzettend veel georganiseerd” 

Nivon viert 90 jarig jubileum
Aalsmeer - Wandelen, fietsen, zin-
gen, boottochtjes maken, museum-
bezoek, dansen, kanovaren, dagac-
tiviteiten, weekendjes weg of zelfs 
vakantievieren. Het kan allemaal bij 
het Nivon. Bestuurslid Riet Dol is al 
drieënveertig jaar lid en samen met 
voorzitter Ineke van der Aa, zij is 
vierentwintig jaar lid van de stich-
ting, praten zij enthousiast over de 
afdeling Aalsmeer die dit jaar ne-
gentig jaar bestaat. Mevrouw van 
der Aa begint: “Ik heb het een en 
ander opgezocht over het landelij-
ke Nivon dat dit jaar al eenenne-
gentig jaar bestaat. Zij zijn begon-
nen in 1924 als het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling (IvAO) dat 
voortkwam uit de SDAP (voorlo-
per PvdA). Ze wilden de arbeiders, 

naast scholing en vorming, tevens 
ontspanning bieden. In 1928 kwam 
de NARV erbij, dat is de Nederland-
se Arbeiders Reis Vereniging, en dat 
is de link naar de vakantiehuizen, 
oftewel natuurvriendenhuizen die zo 
bekend zijn bij het Nivon. Bedoeld 
voor arbeiders die het destijds niet 
zo breed hadden om met vakantie te 
gaan. Vanaf 1959 heet de vereniging 
Nivon en dat betekent om precies te 
zijn Nederlands Instituut voor Volks-
ontwikkeling en Natuurvrienden-
werk. Ja, ik heb mijn huiswerk goed 
gedaan hè?” 
Het Nivon is dus van oudsher ver-
bonden met de Nederlandse arbei-
dersbeweging. De activiteiten en de 
sfeer van het Nivon spreken men-
sen uit alle lagen van de bevolking 

aan. Wat is er zoal te beleven voor 
nog geen veertig euro aan lidmaat-
schap per jaar? Mevrouw Dol ver-
telt: “Er wordt ontzettend veel geor-
ganiseerd door afdeling Aalsmeer. 
Zoals regelmatig zondagwandelin-
gen van en maandelijkse fietstoch-
ten, er is ook wekelijks een LAW 
groep, die maken lange afstands-
wandelingen. Er worden jaarlijks 
herfstweekenden georganiseerd, 
maar ook wintersportreizen en voor-
jaarsreizen.” 
Er bestaat weleens een misverstand 
over het Nivon, dat het alleen voor 
ouderen interessant is, maar dat is 
niet waar. Veel gezinnen met jon-
ge kinderen kunnen zich aanmel-
den. In alle vakantiehuizen en op de 
kampeerterreinen kan er dan geno-

Links bestuurslid mevrouw Riet Dol en rechts voorzitter Tineke van der Aa van Nivon Aalsmeer.

ten worden van een flinke reductie 
op de prijzen. “We hebben onge-
veer tweehonderd leden”, aldus In-
eke, “en dat zijn er behoorlijk veel 
van een jaar of tachtig. We heb-
ben zelfs een aantal ereleden, lan-
ger dan zestig jaar lid, die behoeven 
geen contributie meer te voldoen. 
Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar 
nieuwe leden, van alle leeftijden!”

Maandbericht
De meeste leden van de afdeling 
Aalsmeer komen uit Aalsmeer, Ku-
delstaart, Uithoorn, Amstelveen, Rij-
senhout en Hoofddorp. Het bestuur 
van de afdeling Aalsmeer bestaat 
uit vijf leden en er is een activitei-
tencommissie. Er wordt een boek-
je uitgegeven dat maandelijks ver-
spreid wordt onder de leden. In het 
‘maandbericht’ staat informatie over 
alle activiteiten die plaatsvinden. 
Het is in dit artikel bijna te veel om 
op te noemen. Eens per twee we-
ken vindt er werelddansen plaats in 
het buurthuis van De Roerdomp in 
de Hornmeer, maar u kunt zich ook 
opgeven voor de zanggroep, muse-
umbezoeken en diverse concerten. 
Er is maandelijks een ‘Komin’ waar-
bij knutselactiviteiten worden geor-
ganiseerd, soms opera wordt beke-
ken op een groot scherm en lezin-
gen worden gegeven. 
Op 19 september vindt er een vaar-
tocht plaats ter ere van het negen-
tigjarig jubileum. Mensen met een 
lidmaatschap mogen gratis mee 
met deze unieke tocht, inclusief 
lunch. De dames vertellen nog hon-
derduit over hun belevenissen en 
ervaringen die zij de afgelopen ja-
ren bij de mooie vereniging heb-
ben meegemaakt. Over de natuur-
vriendenhuizen die altijd midden in 
de bossen te vinden zijn, de stapel-
bedden waar vroeger in geslapen 
werd, de slaapzalen, de grote keu-
kens, enzovoort. Bezoek de website 
van Nivon www.nivon.nl voor meer 
informatie of volg Nivon Aalsmeer 
op Facebook. 

Door Miranda Gommans 
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CDA: ‘Dat winnen we op onze sloffen’

Deelname Aalsmeer aan 
verkiezing sportgemeente?
Aalsmeer - De sportnota Aalsmeer 
Bewegen is afgelopen donderdag 27 
augustus besproken in de vergade-
ring van de commissie Maatschap-
pij en Bestuur. De vergadering, on-
der voorzitterschap van Bram Heijs-
tek van HAC, had een korte agen-
da. Buiten de sportnota werd de 
fracties gevraagd in te stemmen 
met het jaarverslag van de stich-
ting Auro. De financiële huishou-
ding van het openbaar primair on-
derwijs kreeg goedkeuring van de 
politiek. Ook was er alle lof over de 
sportnota. Robbert-Jan van Duijn, 
fractievoorzitter van het CDA hield 
een heel positief betoog. “Voorzitter, 
wij hebben het maar mooi voor el-
kaar hier in Aalsmeer. Als ik, op een 
mooie dag, zoals vandaag, door on-
ze gemeente fiets en kijk wat voor 
prachtige sportaccommodaties wij 
hebben, en als ik dan bedenk wat 
daar allemaal nog bij komt, dan ver-
vult mij dat met trots. Voetbalvelden, 
korfbalvelden, een prachtig zwem-
bad, een nieuwe sporthal. Ja, we 
hebben wat sportaccommodaties 
betreft niets te klagen in Aalsmeer 
en het leuke is dat we er nog best 
wel goed in zijn ook, in sport! Voor-
zitter, wij vragen ons dan ook af 
waarom de gemeente Aalsmeer ei-
genlijk niet meedoet met de verkie-
zing sportgemeente van het jaar? Ik 

heb even gekeken welke gemeen-
ten er dit jaar meedoen en, met al-
le respect meneer de voorzitter, 
maar dat winnen we op onze slof-
fen! Als CDA zouden wij graag zien 
dat we als gemeente Aalsmeer vol-
gend jaar meer bij dit soort initia-
tieven aansluiten. Wij denken aan 
sportgemeente van het jaar, maar 
ook de nationale sportweek 2016 is 
een mooi evenement waar Aalsmeer 
eigenlijk niet mag ontbreken. Over 
goede initiatieven gesproken: in de 
sportnota is gelukkig ook weer aan-
dacht besteed aan het jeugdsport-
fonds Aalsmeer. Mede dankzij de-
ze stichting kunnen zoveel kinde-
ren in Aalsmeer sporten en daar 
zijn wij, uiteraard, erg blij mee. Ko-
mend jaar bestaat het jeugdsport-
fonds in Aalsmeer alweer 10 jaar en 
vanaf deze plaats wil ik ze, namens 
het CDA, een groot compliment ge-
ven en veel succes wensen. Het per-
centage sportende mensen ligt in 
Aalsmeer vrij hoog. Maar toch is het 
de afgelopen jaren licht afgenomen. 
Van onze jongeren sport nog steeds 
zo’n 86% en dat is hoog, maar wat 
het CDA betreft houden we dit ook 
zo hoog.” Ook de fracties AB, PACT, 
HAC en de VVD waren positief over 
de Sportnota en deze gaat nu ter 
besluitvorming naar de raadsverga-
dering op donderdag 10 september.

Vrolijke kunst in ‘Jij en ik’
Amstelland - Nieuwsgierig naar 
mooie, leuke of vrolijke kunst? 
Kom dan naar de expositie van Ons 
Tweede Thuis: ‘Jij & Ik exposeren’. 
Mensen met een beperking van de 
dagcentra Floriande in Hoofddorp 
en Middelpolder in Amstelveen ma-
ken de mooiste werken. Deze zijn 
te zien in het Pop-Up Kunsthuis op 
speelboerderij Elsenhove in Amstel-
veen. Mooie kunst op een mooie lo-
catie, wat wil je nog meer? Florian-
de en Middelpolder zijn onderdeel 
van Ons Tweede Thuis. ‘Jij & Ik’ is 
de slogan van Ons Tweede Thuis. Jij 
en ik ontmoeten elkaar in winkels, 
op het werk, op straat of bij de ex-
positie in het Kunsthuis. De expo-
sitie vindt plaats in samenwerking 
met Han Schooneman van de on-
dernemersvereniging Amstelveen 

en met Karina Tan, beeldend kun-
stenaar en voorzitter van de Vereni-
ging Amstelland Kunst. De exposi-
tie is van 6 tot en met 20 septem-
ber in het Pop-Up Kunsthuis Am-
stelveen, op speelboerderij Elsenho-
ve aan de Bankrasweg 1 in Amstel-
veen. De openingstijden zijn: vrij-
dag en zaterdag 10.00 tot 17.00 uur 
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
Op zondag 6 september is de ope-
ning om 14.30 uur door burgemees-
ter Mirjam van ’t Veld. Maak kennis 
met de kunstenaars van Ons Twee-
de Thuis en hun creatieve en kunst-
zinnige talenten. Bij de expositie is 
een winkeltje waar leuke cadeautjes 
te koop zijn, gemaakt door cliënten 
van Ons Tweede Thuis. Verder is er 
een speurtocht voor de jongste be-
zoekers. 

Extra handen nog welkom!
Geslaagde bijeenkomst voor 
vrijwilligers Ride for Roses
Aalsmeer - Ruim 100 vrijwilligers 
van Ride for the Roses verzamelden 
zich afgelopen donderdagavond 
enthousiast in de kantine van Flo-
raHolland. Midden in de Aalsmeer-
se bloemenveiling waar op 6 sep-
tember dit fietsevenement voor KWF 
gaat plaatsvinden kregen ze een 
uitleg over hetgeen hen te wachten 
staat. Er werd meteen duidelijk dat 
iedereen hard nodig is om dit gro-
te evenement van de grond te krij-
gen. Want met bijna 10.000 fietsers 
die starten vanuit deze bloemenvei-
ling is er uiteraard veel te regelen. 
Opbouw van dranghekken, informa-
tie geven aan deelnemers, uitdelen 
rode rozen, opruimen. Het zijn maar 
een paar voorbeelden van zaken 
die door deze mensen toch maar 
even opgepakt worden. En daar is 
veel waardering voor. Een paar ex-
tra handen zijn nog wel nodig. Voor-
al sterke handen. Een aantal man-
nen of vrouwen die willen helpen 
bij het plaatsen en opruimen van de 
dranghekken. Aanmelden daarvoor 
kan via vrijwilligers@rideforthero-
ses.nl. 

Fietsenmakers aanwezig
Daarnaast kregen de vrijwilligers 
deze avond meer te horen over de 
opstelling en de route vanuit Flora-
Holland en gaf het hoofd van Brand-
weer en EHBO van FloraHolland uit-

leg over het veiligheidsplan. Want 
veiligheid staat voorop tijdens de-
ze dag. Dat het niet handig is om op 
slippers of hakken te komen helpen 
dat begrepen de aanwezigen uiter-
aard wel, maar dat er bij calamitei-
ten een speciaal alarmnummer be-
schikbaar is en dat er zelfs fietsen-
makers aanwezig zijn die dag, dat is 
belangrijk om te weten. Ook kregen 
de vrijwilligers een rondleiding over 
de veilingvloer zodat men een goed 
inzicht kreeg in het parcours en de 
routes binnen FloraHolland. 

Mooie dag
Vanuit de Ride fort he Roses orga-
nisatie werd verder duidelijk stil ge-
staan bij het gegeven dat men die 
dag echt gastvrouw of gastheer is. 
Een belangrijke taak met veel lief-
de en geduld. Het moet een mooie 
dag worden! 
Meer informatie en aanmelden als 
fietser via www.ridefortheroses.nl 
Er is een cycletour van 100 kilome-
ter en twee toertochten van 25 en 50 
kilometer. Het evenement is inmid-
dels een begrip in de Nederlandse 
wielerwereld. De Ride for the Roses 
is een fietstocht in de strijd tegen 
kanker waaraan iedereen kan mee-
doen en met voor iedere deelnemer 
aan de finish een roos. De roos staat 
symbool voor een morgen voor ie-
dereen. Voedselbank op braderie

Aalsmeer - Ook dit jaar heeft de 
Voedselbank Aalsmeer een kraam 
op de braderie en wel in de Zijd-
straat, naast de Wereldwinkel, te-
genover Het Boekhuis. In de kraam 
wordt van alles aangeboden en het 
zijn weer allemaal artikelen die in 
kerstpakketten zaten of door win-
kels zijn gedoneerd. Allemaal nieu-
we, ongebruikte artikelen die voor 
heel speciale, lage prijzen worden 
aangeboden. De opbrengst stelt de 
Voedselbank in staat om voedsel 
kopen voor de mensen die wekelijks 
gebruik maken van een voedselpak-
ket. Helaas is het nog steeds nodig 
omdat er heel veel gezinnen zijn die 
door omstandigheden niet in staat 
zijn om zelf voedsel te kopen. Na 
een piek van 60 gezinnen in decem-
ber staat de teller nu op 50 gezinnen 
oftewel 170 personen.
De kraam op de braderie is bij uit-
stek ook een plaats waar men vra-
gen kan stellen over bijvoorbeeld 
de werkwijze van de Voedselbank. 
Wie krijgen de voedselpakketten? 

En hoe wordt dat bepaald? Maar 
ook vragen over hoe men voedsel 
of geld kan doneren en of dat niet 
alleen eenmalig kan of ook op re-
gelmatige basis. De Voedselban-
ken kunnen hun werk alleen doen 
op basis van donaties, zowel wat 
voedsel als ook financiële midde-
len betreft. Daarom hoopt Voedsel-
bank Aalsmeer op een enorme aan-
loop bij de kraam zaterdag. Voor 
meer informatie: www. voedsel-
bankaalsmeer.nl.

Op de fiets voor kankerbestrijding
Aalsmeer klaar voor de 
Ride for the Roses!
Aalsmeer - Op zondag 6 septem-
ber staat Aalsmeer in het teken van 
de Ride for the Roses. Veel inge-
schreven deelnemers hebben hun 
laatste trainingsrondjes gemaakt, 
de vrijwilligers zijn geïnformeerd 
over hun taken komend weekend, 
lokale ondernemers en horeca com-
municeren hun speciale sponsorac-
ties en hangen spandoeken op om 
de fietsers een hart onder de riem te 
steken en de organisatie is druk met 
het inpassen van de laatste puzzel-
stukjes. De start en finish zijn bij de 
bloemenveiling van FloraHolland, 
maar de tochten gaan door de hele 
regio. Bij terugkomst rijden de fiet-
sers over de speciaal voor de Ri-
de versierde promenade, de Boule-
vard of the Roses. Die zondag stap-
pen zo’n 10.000 mensen op de fiets 
om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor KWF kankerbestrijding, waar-
onder Ride for the Roses ambas-
sadeur Frits Barend, Bobbie Trak-
sel en Brian Bulgaç van Team Lot-
toNL-Jumbo, het Sterrenfietsteam, 
burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer en een aantal wethouders 
van de routegemeenten, zoals Pieter 
Litjens van Amsterdam. Doet u ook 
mee? Met tochten van 25, 50 en 100 
kilometer is er voor iedereen een 
passende afstand. 

Inschrijven nog mogelijk
Inschrijven is nog steeds mogelijk. 
Wilt u niet meefietsen, dan kunt 
u de fietsers natuurlijk ook komen 
aanmoedigen langs de route. Ver-
der is er in de middag een feestelijk 
programma met optredens van di-
verse artiesten en kunnen kinderen 
zich vermaken op het Raadhuisplein 
tussen half 12 en 14.00 uur met een 
steprace en spelletjes. Tussendoor is 
het goed toeven bij een van de ver-
schillende horeca-aangelegenhe-
den die langs de routes liggen. Ve-
len doneren zelfs een percentage 
van de opbrengst aan de Ride for 
the Roses. Om 9.30 uur begint bij 
veiling FloraHolland de ceremonie 
voor de cycletour van 100 kilome-

ter, waarna de wielrenners om 10.00 
uur mogen starten. De deelnemers 
aan de 25 en 50 kilometer toertoch-
ten mogen opstappen vanaf 11.00 
uur. De eerste deelnemers worden 
rond 13.30 uur verwacht op de Bou-
levard of the Roses (Kudelstaartse-
weg). De Ride wordt besloten met 
een slotmanifestatie, eveneens bij 
FloraHolland, met optredens van 
onder andere New Timeless, Rick 
van der Kroon, Grada Otten en The 
Lounge Factory. Hier zijn niet-deel-
nemers welkom. Dit feestje begint 
rond 16.00 uur en wordt besloten 
met de bekendmaking van de eind-
opbrengst. 

Verkeersmaatregelen
Voor een veilig verloop van de 100 
kilometer route op 6 september zijn 
verkeersmaatregelen nodig. Voor de 
100 kilometertour wordt een aan-
tal wegen tijdelijk (ongeveer drie-
kwartier) afgesloten voor alle ver-
keer, ook het openbaar vervoer. Er 
staan gele borden bij de afzettingen 
en er zijn verkeersregelaars om het 
verkeer om te leiden. Als het gro-
te peloton voorbij is, worden we-
gen zo snel mogelijk weer openge-
steld voor het verkeer. Hulpdiensten 
hebben wel toegang tot de afgezet-
te gebieden. De toertochten van 25 
en 50 km gaan over gewone fietspa-
den. In verband met de Pre-Ride en 
Vuur en Licht op het Water op zater-
dag zal de Boulevard of the Roses 
bij de Watertoren een groot gedeel-
te van het weekend afgesloten zijn. 

Dinsdagavond in Ontmoetingscentrum
Gespreksgroep voor kinderen 
van mensen met dementie
Aalsmeer - Dinsdagavond 8 sep-
tember is er vanaf 19.30 uur een bij-
eenkomst in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat waarbij men met elkaar 
in gesprek kan gaan over zorgen en 
ervaringen met betrekking tot hun 
ouder. Ouders worden ouder en on-
dervinden steeds meer beperkin-
gen, soms worden kinderen belast 
met praktische zaken of emotionele 
zorgen terwijl het eigen leven al be-
hoorlijk druk is. Wat is er nodig om 
zorg voor eigen gezin en ouder(s) 
te combineren. Deze avond staat in 

het bijzonder in het teken van koes-
termomenten. Naast het negatieve 
kunnen er momenten zijn die waar-
devol zijn, kunnen we die momen-
ten creëren of beter leren zien? De 
gespreksgroep is voor iedereen toe-
gankelijk en wordt begeleid door 
Hanneke ten Brinke van Mantel-
zorg en Meer en Ellen Millenaar, co-
ordinator van het ontmoetingscen-
trum, onderdeel van zorgcentrum 
Aelsmeer. Voor informatie en aan-
melding: 06-22468574 of emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl 

Rondvaart met Zonnebloem
Aalsmeer - Op 27 augustus is de 
afdeling Aalsmeer van de Zonne-
bloem naar Amsterdam gegaan met 
gasten voor een rondvaart door de 
grachten. Eerst allemaal met de bus 
naar Amsterdam, waar op de Prins 
Hendrikkade op de boot gestapt 
werd. De schipper en de gids ston-
den al op te wachten en al heel snel 
had iedereen een plekje om te zitten 
en de tocht kon beginnen. De gids 
vertelde aan één stuk door over alle 
bezienswaardigheden, maar er werd 
zoveel gepraat. Het was dus wel-
eens moeilijk alles te volgen wat hij 
vertelde over alle gebouwen en be-
zienswaardige plekken waar voorbij 
gevaren werd. 

Voor een aantal mensen was het 
meevaren de eerste keer, voor ande-
re was het nostalgie omdat ze vroe-
ger ook in de stad hun opleiding de-
den of dat ze er tijd gewoond had-
den! Er is onder heel wat bruggen 
doorgevaren die dag. Er zijn ook wel 
500 bruggen in de binnenstad. De 
catering was in handen van Catin-
ka en de vrijwilligers die meewaren 
assisteerden haar. Bij het eindpunt 
begon het flink te regenen, maar de 
dag kon al niet meer stuk. Iedereen 
keerde tevreden naar huis! Meer 
weten over het werk van de Zon-
nebloem? Neem dan contact met 
Ceciel Sanders via 06-24271405 of 
mail naar: ceciel@emma2.nl.

Meeste klachten over geluidsoverlast

Buurtbemiddeling een 
groeiend succes
Aalsmeer - Het aantal bewoners 
dat zelf aan de bel trekt bij buurtbe-
middeling is de afgelopen jaren flink 
toegenomen. In 2007 kwam 23% 
van de aanmeldingen direct van be-
woners zelf. In 2014 is het aantal 
zelfmelders landelijk gestegen naar 
45%. Dit blijkt uit de jaarlijkse ben-
chmark van het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). Bewoners zoeken kenne-
lijk zelfstandig naar een oplossing 
voor de burenoverlast, zonder zich 
direct als vanzelfsprekend te wen-
den tot instanties als de politie. In 
2014 verwees de politie minder be-
woners met een burenconflict door 
naar buurtbemiddeling. Dat be-
spaart tijd en inspanning. Vorig jaar 
kregen de buurtbemiddelingsorga-
nisaties in totaal 12.000 meldingen 
van burenoverlast binnen. Daarvan 
bleek 90% geschikt voor een be-
middelingstraject. Landelijk werd 
in 2014 gemiddeld 68% van de za-
ken opgelost. De kans op een oplos-
sing is het grootst als buurtbemid-
deling in een zo vroeg mogelijk sta-
dium van de woonoverlast wordt in-
gezet. Dan kunnen buren vaak nog 
een normaal gesprek met elkaar 
voeren. Veruit de meeste klachten 
gaan over geluidsoverlast door hard 
praten, luidruchtig gedrag en har-
de muziek. Ruzie door overhangen-
de takken, rookoverlast door bar-
becue of vuurkorf en ander leed in 
de tuin zorgen ook voor veel klach-
ten, gevolgd door overlast van die-
ren. Buurtbemiddeling drijft groten-
deels op de inzet van getrainde vrij-
willigers. Zij helpen buren hun con-
flicten op te lossen. De lokale buurt-
bemiddelingsorganisatie wordt in 

goede banen geleid door een pro-
fessionele kracht. Bewoners kunnen 
een beroep doen op de hulp van 
buurtbemiddelaars in 216 gemeen-
ten; een aantal dat gestaag groeit. 
In 2007 waren dat er 77. Beterbu-
ren is de stichting die onder ande-
re in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-
Amstel en Uithoorn buurtbemidde-
ling verzorgd. In het Amstellandge-
bied zijn twee teams continu bezig 
om bewoners bij te staan in hun ge-
sprekken tot oplossing. Zij doen dit 
onbetaald, zonder partij te kiezen 
en alles op vertrouwelijke basis. Er 
worden jaarlijks tussen de 180 en 
190 meldingen behandeld. 2/3 hier-
van wordt opgelost. Dit kan via een-
voudige adviezen tot en met een be-
middelingsgesprek waar de buren 
zelf tot verbeteringsafspraken ko-
men. De bereidheid van de betrok-
kenen om met elkaar de zaken uit te 
spreken en naar oplossingen te zoe-
ken is hierbij de succesfactor. Het 
advies is om niet te wachten tot de 
boel escaleert, maar tijdig contact 
te zoeken. Een hoop leed kan hier-
mee voorkomen worden. Gemeen-
te, politie en woningbouwvereni-
ging Eigen Haard verwijzen regel-
matig door naar buurtbemiddeling. 
Het blijkt dat buren die samen het 
probleem aanpakken de situatie be-
ter in eigen hand kunnen houden en 
tevens de burenrelatie kunnen ver-
beteren. Dit geeft meer rust en ver-
groot het woongemak. Iedereen kan 
Beterburen bellen met een vraag 
over een burenprobleem. Meer in-
formatie over Beterburen buurtbe-
middeling via info@beterburen.nl 
of via 085-9022810. Bekijk ook de 
website www.beterburen.nl

Leerlingen Voortgezet Onderwijs
Project ‘Jij en Social Media’
Aalsmeer - Voor het derde jaar op 
rij organiseerde De Binding in sa-
menwerking met React partner in 
Sociale Veiligheid en de Groen-
strook het project ‘Jij en Social Me-
dia’. Afgelopen vrijdag 28 augustus 
hebben 175 leerlingen uit de eer-
ste klassen van het Voortgezet On-
derwijs deel genomen aan de trai-
ning ‘Jij en Social Media’. Tijdens de-
ze training werd dieper ingegaan op 
de kansen en bedreigingen van So-
cial Media. Hoe kun je hier het bes-
te mee omgaan? Wat zijn de Do’s en 
wat zijn de Don’ts? 
Over een half jaar gaan De Binding 
en React partner weer bij deze leer-
lingen terug komen om te bespre-
ken hoe het is gegaan, waar ze te-
gen aan lopen en waar ze verder 

mee geholpen zouden willen. Ook 
de tweedejaars leerlingen worden 
bij dit project betrokken. Rond fe-
bruari wordt met hen in gesprek ge-
gaan. 
Omdat Social media een hot item is 
en de nodige aandacht vraagt gaat 
ervoor gezorgd worden dat alle be-
trokkenen in het programma wor-
den opgenomen. In dit verband zul-
len ook de docenten van de Groen-
strook weer een training krijgen en 
op 7 september vindt er ’s avonds 
een informatiebijeenkomst voor de 
ouders plaats. Op deze manier kan 
gewaarborgd worden dat iedereen, 
die zich om de leerlingen heen be-
weegt, op de hoogte is van alles 
wat op het gebied van Social Me-
dia speelt.

Aalsmeer - In de afgelopen com-
missievergadering Maatschappij en 
Bestuur is de sportnota ‘AalsMeer 
Bewegen’ behandeld. De inzet van 
de VVD was gericht op het onder-
steunen van verenigingen en vrijwil-
ligers proberen te koesteren. Waar 
de VVD, bij monde van fractie-assi-
stent Jason Pijnaker, echter expliciet 
aandacht voor vroeg was het tekort 
aan sportvoorzieningen in Aalsmeer-

VVD pleit voor meer 
sport in Aalsmeer-Oost

Oost. “Oost is een jonge buurt met 
een gebrek aan verenigingsleven. 
Een buurt gaat nog meer leven als 
wij kunnen zorgen dat er ruimte komt 
voor sport in Oost”, aldus Pijnaker 
over de sportvoorzieningen. De wet-
houder heeft aangegeven dat hij het 
standpunt van de VVD wil overne-
men, maar kon geen concrete oplos-
singen aanreiken of aangeven wan-
neer dit gerealiseerd kon worden.
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4 Weken groot onderhoud 
aan de Aalsmeerbaan!
Aalsmeer - Vanaf heden is het 
baangebruik op Schiphol aange-
past tot en met 27 september 16.00 
uur (met een mogelijke uitloop t/m 
4 oktober 16.00 uur). In deze perio-
de worden de Aalsmeerbaan en de 
taxibanen daar omheen buiten ge-
bruik gesteld voor de vernieuwing 
van het lichtbesturingssysteem en 
gelijktijdig groot onderhoud. Naar 
verwachting worden de Zwanen-
burgbaan en Buitenveldertbaan in 
deze periode vaker ingezet.
Amsterdam Airport Schiphol ver-
nieuwt dit jaar de lichtinstallaties op 
alle start- en landingsbanen. Gelijk-
tijdig wordt het onderhoud aan de 
banen uitgevoerd, zodat de banen 
niet langer dan noodzakelijk buiten 
gebruik hoeven te zijn. Door het on-

derhoud aan de Aalsmeerbaan en 
de taxibanen daar omheen kunnen 
de Zwanenburgbaan en Buitenvel-
dertbaan vaker ingezet worden voor 
vliegverkeer. Hiervoor is ontheffing 
aangevraagd en verleend. Het afwij-
kende baangebruik kan leiden tot 
extra hinder voor omliggende ge-
meenten, maar niet in Aalsmeer. Het 
wordt bijna vier weken een stuk rus-
tiger!
Voor meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werk-
zaamheden kan contact worden op-
genomen met het Bewonersaan-
spreekpunt Schiphol (Bas). Dit kan 
via telefoonnummer: 020-6015555 
of door het raadplegen van de web-
site: www.bezoekbas.nl - Planning 
Baanonderhoud.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - In tegenstelling tot 
voorgaande jaren is er op de Wmo-
raad deze zomer nauwelijks een be-
roep gedaan advies uit te brengen. 
Wel heeft de Wmo-raad op verzoek 
van de achterban een advies uit-
gebracht aan Connexxion over een 
halteplaats van lijn 340 R-net bij het 
gezondheidscentrum De Waterli-
nie tussen Aalsmeer en Uithoorn. 
Connexxion heeft dit advies beargu-
menteerd en niet overgenomen.
De Wmo-raad vergadert iedere 
tweede woensdag van de maand in 
het gemeentehuis. De eerstvolgen-
de vergadering is op woensdag 9 
september om 15.00 uur. Deze ver-
gadering staat voor een belangrijk 
gedeelte in het teken van de over-

dracht van het voorzitterschap en de 
benoeming van nieuwe leden.
Vanaf de oktobervergadering zal 
weer de gelegenheid geboden wor-
den om leden van de Wmo-raad 
deelgenoot te maken van ervarin-
gen met de Wmo. De Wmo-raad 
handelt geen individuele vragen en 
klachten over toekenning, weige-
ring of uitvoering van hulp af, maar 
kan wel een luisterend oor bieden 
met als doel het optimaliseren van 
het Sociaal-loket en de Wmo voor-
zieningen/diensten. In voorkomen-
de gevallen zullen de bevindingen 
van de WMO-raad zo nodig ano-
niem besproken worden met het 
Sociaal-loket of de desbetreffende 
beleidsambtenaren.

Aanleg nieuwe ‘stille’ asfaltlaag
Waterwolftunnel tot zondag 
in avond en nacht dicht
Aalsmeer - Tot zondag 6 septem-
ber wordt de Waterwolftunnel onder 
de Ringvaart tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Haarlemmermeer vier 
nachten afgesloten voor verkeer. 
De provincie legt in vier avonden en 
nachten nieuw asfalt aan in de tun-
nel. Verkeer op de N201 wordt deels 
omgeleid en moet rekening hou-
den met enige vertraging. De Wa-
terwolftunnel wordt voorzien van 
zogenaamd ‘stil’ asfalt. De nieuwe 
asfaltlaag absorbeert beter het ge-
luid van de motorvoertuigen, waar-
door de omgeving minder geluids-
overlast ondervindt. Vanwege de-
ze werkzaamheden in de Water-
wolftunnel, is de tunnel afgesloten 
sinds dinsdag 1 tot en met zondag 
6 september tussen 19.00 en 07.00 
uur (met uitzondering van donder-
dagnacht, waarin er niet wordt ge-
werkt). Door de afsluiting kan het 
verkeer geen gebruik maken van 
de N201 tussen de Legmeerdijk 
in Aalsmeer en de aansluiting met 
de Fokkerweg in Haarlemmermeer. 
Met behulp van borden worden de 
omleidingsroutes aangegeven. Bij 
vragen over werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwonen-
den bellen naar het provinciale Ser-
vicepunt Wegen en Vaarwegen via 
0800-0200 600 (gratis).

CDA Noord-Holland is ingenomen 
met het nieuwe en vooral stillere as-
falt, dat provincie Noord-Holland in 
de eerste week van september laat 
aanleggen in de vorig jaar geopen-
de Waterwolftunnel. CDA-staten-
lid Hermen de Graaf: “Een jaar ge-
leden hebben we er vragen over ge-
steld op basis van klachten van be-
woners. Vervolgens heeft de provin-
cie dit nader onderzocht. Dat heb-

Kneuzingen na 
mishandeling

Aalsmeer - Op zondag 30 au-
gustus rond half twaalf in de 
avond is op het Flora-Zuid terrein 
een 33 jarige chauffeur uit Slove-
nië mishandeld door twee broers 
van 27 en 29 jaar uit eveneens 
Slovenië. De chauffeur verbleef 
met een groot aantal collega’s 
rond de vrachtwagens en had-
den het, volgens zijn zeggen, heel 
gezellig. Volkomen onverwacht 
werd hij door de broers tegen de 
vlakte geslagen. Waarom ze hem 
aanvielen, is voor hem onbekend. 
De 33 jarige is overgebracht naar 
het ziekenhuis. Hij heeft een flink 
aantal kneuzingen opgelopen, is 
twee tanden kwijt en enkele tan-
den zitten los. De broers zijn aan-
gehouden en voor verhoor mee-
genomen. Waarschijnlijk worden 
ze overgedragen aan de Vreem-
delingendienst.

Handhavers de Westeinder op
Strengere controle op te 
lang afgemeerde boten!
Aalsmeer - De handhavers van de 
gemeente signaleren de afgelopen 
jaren steeds meer boten die te lang 
afgemeerd liggen in bijvoorbeeld 
het prachtige gebied van de West-
einderplassen en de Bovenlanden. 
De booteigenaren meren hun ka-
juitboot onbeheerd af aan de diver-
se eilanden of oevers, terwijl het lan-
ger afgemeerd liggen dan 48 uur al-
leen toegestaan is in officiële jacht-
havens of bij de eigen woning. De 
her en der illegaal verspreid liggen-
de boten verstoren het beeld van de 
ongerepte natuurgebieden en de 
gemeente ontvangt er dan ook veel 
klachten over van o.a. watersporters 
en jachthaveneigenaren.
In het Uitvoeringsprogramma Toe-
zicht en Handhaving 2015 is als één 
van de speerpunten handhaving 
van de 48-uursregeling genoemd 
en op korte termijn wordt daarom 
als eerste het plassengebied ge-
schouwd. De gemeentelijke hand-

havers starten binnenkort met een 
intensief controletraject op te lang 
afgemeerde kajuitboten (motorbo-
ten en zeilboten). In eerste instan-
tie delen zij waarschuwingen uit, die 
door middel van een brief op de bo-
ten wordt achtergelaten. De boot-
eigenaren wordt dan de gelegen-
heid gegeven om hun boot weg te 
halen en af te meren op een legale 
plek. Mocht bij een tweede controle 
blijken dat de boot er nog ligt of op 
een andere illegale plek afgemeerd 
liggen dan wordt een proces-ver-
baal (boete) uitgeschreven. Mocht 
dat nog niet voldoende blijken dan 
wordt een bestuurlijk handhavings-
traject gestart. Voor meer informatie 
over dit handhavingstraject voor te 
lang afgemeerde kajuitboten kunt u, 
bij voorkeur per email, contact op-
nemen met handhaving.buitenruim-
te@amstelveen.nl. U kunt ook bel-
len met de gemeente Aalsmeer 
0297-387575.

Hoofdwond na 
val in huis

Aalsmeer - Op dinsdag 25 au-
gustus om kwart voor tien in de 
avond kregen de hulpdiensten 
een melding dat een bewoonster 
in de Oranjestraat onwel gewor-
den was. De 52 jarige inwoonster 
bleek te zijn gevallen en had een 
flinke hoofdwond opgelopen. Ze 
is enige tijd bewusteloos geweest. 
De vrouw is per ambulance naar 
het VU ziekenhuis vervoerd. 

Winkeldief steelt 
boormachine

Aalsmeer - Op woensdag 26 au-
gustus om vier uur in de middag 
is een winkeldief betrapt bij een 
bouwmarkt in de Lakenbleker-
straat. Op camera’s zagen per-
soneelsleden dat de man een ac-
cu boormachine weg pakte en 
een dure dopsleutelset in zijn zak 
stopte. De man verliet vervolgens 
via de nooddeur de winkel. Per-
soneelsleden zijn achter de man 
aan gegaan. Hij stapte echter in 
een auto waarvan de kenteken-
platen waren afgedekt. De politie 
heeft een zoektocht gehouden in 
de omgeving, maar de auto met 
de winkeldief is niet aangetroffen. 
De man droeg een rood shirt, een 
dikke witte jas en droeg zwarte 
handschoenen. Mogelijk zijn er 
getuigen van de diefstal. Zij wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Koeien ‘gewoon’ 
in de wei

Aalsmeer - Op donderdag 27 
augustus om elf uur in de och-
tend kreeg de politie een mel-
ding dat er twee jonge koeien in 
de Lakenblekerstraat zouden lo-
pen. Agenten zijn ter plaatse ge-
gaan, maar troffen de dieren niet 
aan op de weg, maar ‘gewoon’ in 
de wei, in het land naast de La-
kenblekerstraat richting de pro-
vinciale weg. Waarschijnlijk heeft 
de melder het niet goed gezien. 

Weer vernieling 
aan fiets

Aalsmeer - Voor de tweede keer 
binnen een maand is op donder-
dag 27 augustus de fiets van een 
bewoonster van de Vlasakkerlaan 
vernield. De fiets was beide keren 
neergezet bij de stalling nabij de 
bushalte bij de Dorpsstraat langs 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
Vorige maand was de koplamp 
van de fiets van de inwoonster af-
getrokken, ditmaal zijn vandalen 
er vandoor gegaan met het zadel, 
inclusief zadelstang en zadelhou-
der. Mogelijk zijn er getuigen. Zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Sleutelbos uit 
mand gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 27 
augustus is rond kwart voor vijf 
in de middag de sleutelbos van 
een inwoonster gestolen. De Ku-
delstaartse was boodschappen 
aan het doen bij een super in de 
Beethovenlaan. Haar sleutels had 
zij in het mandje gelegd. De sleu-
telbos, met onder andere de au-
tosleutel, is voorzien van een geel 
helmpje met hierop de letters 
CAT. Mogelijk is de bos gevon-
den. De vinder kan contact opne-
men met de politie via 0900-8844.

Invalidewagen 
ontvreemd

Kudelstaart - Op vrijdag 28 au-
gustus is tussen half acht en half 
negen in de ochtend een invali-
denwagen gestolen uit de Edi-
sonstraat, ter hoogte van nummer 
28. De Canta is rood van kleur en 
kenteken is CA-3183. Mogelijk 
heeft iemand iets gezien, de ei-
genaar hoopt zijn vervoermiddel 
terug te krijgen. De politie is be-
reikbaar via 0900-8844.

Mountainbike 
uit tuin weg

Aalsmeer - Op zaterdag 29 au-
gustus is tussen half twaalf in de 
ochtend en twee uur in de mid-
dag een mountainbike gestolen 
uit een tuin in de Sweelinckstraat. 
De fiets is van het merk Nona-
me, type B-twin en is zwart van 
kleur. De mountainbike heeft op-
vallende, helderblauwe handva-
ten en is voorzien van schijfrem-
men. De fiets stond op slot met 
een kabelslot. 

ben we goed gevolgd. Hopelijk on-
dervinden de direct omwonenden 
nu inderdaad minder overlast. Bij 
de aanleg van de Waterwolftunnel, 
onderdeel van de vorig jaar in ge-
bruik genomen omgelegde N201, is 
in het open gedeelte van de tunnel-
bak ander asfalt gebruikt dan was 
afgesproken. Dat type is weliswaar 
veiliger, maar bleek veel meer ge-
luid te maken. Het nieuwe asfalt ab-
sorbeert dit geluid beter.”

Vermiste jongen speelde 
‘gewoon’ bij vriendje

Aalsmeer - Burgernet werd 
woensdag 26 augustus rond vijf 
uur in de avond ingeschakeld 
om inwoners te vragen uit te kij-
ken naar een 7 jarige inwoner. De 
jongen was ‘s middags niet thuis 
gekomen bij zijn ouders in de Sie-
boldlaan. 
De politie is een zoektocht in de 
buurt gestart. De politieheli arri-
veerde ter versterking. De vermis-
te 7 jarige bleek ‘gewoon’ bij een 
vriendje te zitten. De jongen was 

bij een vriendje gaan spelen en 
heeft hier gegeten. Omdat het zo 
slecht weer werd, er werd onweer 
voorspeld, gaf de vader van zijn 
vriendje aan dat het beter was dat 
hij naar huis ging. Eenmaal buiten 
de woning werd de politieheli op-
gemerkt en stond de 7 jarige oog 
in oog met enkele agenten. Hij is 
met de politieauto veilig thuis ge-
bracht, waar hij rond kwart over 
zeven in de armen gesloten kon 
worden.

Plasticcontainer 
uitgebrand

Aalsmeer - Op zondag 30 au-
gustus zijn de politie en de 
brandweer tussen half drie en 
drie uur in de middag actief 
geweest om een in de brand 
staande container te blussen. 
Het vuur in de container met 
plastic is waarschijnlijk aange-
stoken. De brandweer heeft het 
brandje geblust en kon snel het 
sein meester geven. Agenten 
hebben een onderzoek gehou-
den, maar vooralsnog heeft dit 
niets opgeleverd. De container 
staat op het terrein van sport-
hal De Bloemhof aan de Horn-
weg. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie via 
0900-8844.

Sienergie zaterdag op braderie
Isolatieproject Hornmeer 
in uitvoeringsfase
Aalsmeer - In de Hornmeer is de 
uitvoeringsfase van het buurtiso-
latieproject van Sienergie en ge-
meente Aalsmeer gestart. De eige-
naren van 26 woningen, waarvan 3 
huurwoningen doen tot nu toe mee. 
Die worden nu geïsoleerd. Deelna-
me aan dit collectieve isolatieproject 
betekent voor de deelnemers een 
hoge korting en geen rompslomp. 
Want Sienergie verzorgde de voor-
lichting, het offertetraject, de in-
koop en de subsidieaanvraag. Ulla 
Eurich, programmamanager van Si-
energie: “Zien doet geloven. Nu er 
in de Hornmeer echt iets gebeurt 
tonen ook andere woningeigenaren 
opeens interesse. Zij kunnen nog 
steeds meedoen. Graag zelfs. Wo-
ningeigenaren in de Hornmeer die 

dus alsnog belangstelling hebben 
voor woningisolatie kunnen zich bij 
ons melden. Dan zitten ze er de ko-
mende wintermaanden al warmpjes 
bij en is hun energierekening stuk-
ken lager.” Woont u in een ande-
re wijk en heeft u er oren naar om 
samen met Sienergie en uw buren 
een buurtisolatieproject op te star-
ten? Contact met Sienergie kan via 
info@sienergie.nl. Of kom op een 
woensdagmiddag vanaf 15.00 uur 
naar het Energieloket van Sienergie 
in het Boekhuis in de Zijdstraat 12. 
En natuurlijk staat Sienergie zater-
dag 5 september aanstaande weer 
met een stand op de Corsobraderie, 
aast het Boekhuis. Kom langs met 
al uw vragen over woningisolatie en 
zonnepanelen. 

Dienstverlening verder verbeteren
Gemeente: Flink aantal 
nieuwe diensten online
Aalsmeer - Wist u dat er sinds de-
ze zomer weer een flink aantal nieu-
we formulieren op de website www.
aalsmeer.nl beschikbaar is, waar-
mee u zelf uw zaken met de ge-
meente kunt regelen? U kunt bij-
voorbeeld via Melding uw meldin-
gen over de openbare ruimte door-
geven. Ook kunt u online uw verhui-
zing naar of in Aalsmeer doorgeven, 
uittreksels bestellen, bezwaar ma-
ken, een incidentele festiviteit mel-
den of uw hond aan- of afmelden. 
Burgemeester Jeroen Nobel: “Uit-
breiding van het aantal digitale 
diensten past bij het streven van de 
gemeente om haar dienstverlening 
verder te verbeteren. Inmiddels zijn 
er 30 formulieren beschikbaar die 
inwoners op de website kunnen in-

vullen. Zo kunnen zij thuis hun za-
ken met de gemeente regelen op 
het moment dat het hen uitkomt.”

De digitale formulieren zijn te vin-
den op de pagina’s waar u ook de 
overige informatie over het betref-
fende product kunt vinden. Mel-
dingsformulieren vindt u onder de 
banner Melding op de homepage 
van de website. Bij de meeste for-
mulieren kunt u kiezen of u gebruik 
maakt van DigiD of niet. Als uw ge-
gevens bij de gemeente bekend zijn, 
worden deze direct ingevuld. Bij en-
kele formulieren is het gebruik van 
DigiD verplicht. Wanneer u voor een 
uittreksel of afschrift moet beta-
len, kan dit met Ideal, visa of mas-
tercard.

Voor aanleg en herinrichting
Tijdelijke bouwweg op de 
Burgemeester Kasteleinweg
Aalsmeer - Deze week is begon-
nen met de aanleg van de tijdelijke 
bouwweg tussen de Burgemeester 
Kasteleinweg en het Hornmeerpark. 
Deze bouwweg is nodig voor de 
aanleg van twee natuurgrasvelden 
van FC Aalsmeer en voor de herin-
richting en renovatie van het Horn-
meerpark. Dit betekent dat een deel 
van de tweede rijbaan van de Bur-
gemeester Kasteleinweg ter hoog-
te van de kinderboerderij tijdens 
de bouwwerkzaamheden wordt ge-
bruikt als afrit voor het bouwver-
keer. In de praktijk houdt dit in dat 
op werkdagen overdag het verkeer 
richting Uithoorn over één rijbaan 
geleid wordt. Als de bouwweg over-
dag in gebruik is voor het bouwver-
keer zijn sommige doorgaande pa-
den in het Hornmeerpark tijdelijk af-
gesloten. Aan het eind van de dag 
en in het weekend worden de paden 
weer opengesteld voor wandelaars.
Hoelang de bouwweg nodig blijft 
voor de diverse bouwwerkzaamhe-
den is op dit moment nog niet he-
lemaal duidelijk. De aanleg van de 
voetbalvelden en de herinrichting 
en renovatie van het Hornmeerpark 
zijn complexe werken. Watergan-

gen tussen de sportvelden en het 
Hornmeerpark moeten worden ge-
graven en andere watergangen ge-
dempt. De te dempen watergangen 
moeten de tijd krijgen om te ‘zetten’ 
om nazakking in de toekomst te mi-
nimaliseren. Pas daarna kunnen de 
velden speelklaar gemaakt worden 
en het park heringericht. Naar ver-
wachting worden de natuurgrasvel-
den in augustus 2016 opgeleverd. 
FC Aalsmeer kan het voetbalseizoen 
2016-2017 dan starten op een vol-
ledig vernieuwd sportpark, inclu-
sief kantine, kleedkamers en bui-
tenruimte.

Verkeersmaatregelen
Op de Burgemeester Kasteleinweg 
wordt het verkeer door middel van 
de gebruikelijke verkeersmaatrege-
len naar één rijbaan geleid. In het 
park worden de wandelaars door 
informatieborden op de hoogte ge-
houden van de vorderingen van de 
werkzaamheden. Verder worden er 
bewonersbrieven bezorgd in de om-
geving en belanghebbenden wor-
den per mail op de hoogte gehou-
den. De laatste stand van zaken is 
te lezen op www.aalsmeer.nl.

Oproep voor inwoners Rijsenhout
Bezoek beroepszaak Piet 
Lanserhof II in Haarlem
Rijsenhout - In oktober 2014 heeft 
het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu medewerking geweigerd aan 
de bouw van 27 woningen bij de 
Piet Lanserhof in Rijsenhout. De met 
veel succes verkochte woningen 
zijn door bewoners zeer gewenst. 
Bij het werkbezoek van staatssecre-
taris Mansveld aan Rijsenhout in ja-
nuari dit jaar hielden bewoners, de 
dorpsraad en de regiegroep Rijsen-
hout nog een warm pleidooi voor 
medewerking aan kleinschalige in-
breidingsplannen om de leefbaar-
heid in stand te houden. De dorps-
raad en regiegroep Rijsenhout roe-
pen direct betrokkenen en ande-
re belangstellenden voor de be-
roepszaak Piet Lanserhof II op om 
op dinsdag 22 september aanstaan-
de naar de rechtbank van Haarlem 
te komen. Hiermee wordt zichtbaar 
dat het onderwerp leeft en belang-
rijk is voor het dorp. De uitspraak 
heeft immers ook gevolgen voor an-

dere bouwplannen in Rijsenhout en 
daarmee voor de toekomst van het 
dorp. De beroepszaak, die het col-
lege van B&W van gemeente Haar-
lemmermeer en de ontwikkelaar van 
het plan hebben aangespannen te-
gen de staatssecretaris van Infra-
structuur & Milieu vanwege de af-
wijzing voor woningbouwproject 
Piet Lanserhof II, dient om 11.00 uur 
in de rechtbank in Haarlem. De zaak 
wordt behandeld door een meer-
voudige kamer van drie rechters. 
Zittingen van de rechtbank zijn 
openbaar; iedereen vanaf 18 jaar 
kan deze bijwonen. 
Het adres van de rechtbank is Sta-
tionsplein 80 in Haarlem en de be-
handeling van het beroep duurt 
ruim 1,5 uur. Er is geen mogelijk-
heid tot spreken. Komt u in groe-
pen van meer dan 5 personen, dan 
is het raadzaam uw bezoek per mail 
aan te melden via groepsbezoek.rb-
nho@rechtspraak.nl.
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Aalsmeer - Volgens velen is een bezoek aan de 200 beroemdste 
schilderijen het beste dagje uit en een buitengewone, unieke erva-
ring. Sinds 14 mei vindt de expositie met deze beroemdste schilde-
rijen plaats in Studio’s Aalsmeer. Wereldberoemde schilderijen als 
De Mona Lisa, De Nachtwacht, Het Meisje met de Parel en Ameri-
can Gothic zijn hier van dichtbij te bewonderen en men mag met de 
meesterwerken op de foto gaan en ze zelfs aanraken. 

Het geheim van deze expositie, waar tweehonderd kunstwerken te bewon-
deren zijn, is dat alle schilderijen digitale replica’s zijn. De geselecteerde 
meesterwerken zijn digitaal, via fotodruk, 3D printing en onder andere can-
vasprint. Voor elk werk is de mooiste afdrukwijze gekozen.  Tijdens deze ex-
positie zijn veel werken te zien, die ook in het Amsterdamse Rijksmuseum 
hangen. Wim Pijbes, de directeur van Rijksmuseum, ergerde zich onlangs 
nog aan de klachten van bezoekers die de wachtrijen voor het museum te 
lang vonden. “Koop dan zelf een Rembrandt”, liet hij weten. Met de exposi-
tie in Aalsmeer heeft de kunstliefhebber een extra mogelijkheid om, tegen 
een lagere toegangsprijs, dezelfde beroemde schilderijen te bewonderen. 

Je wandelt letterlijk door de tijd heen. De expositie is geordend in de zeven 
tijdvakken van de Nederlandse geschiedeniscanon: van de Middeleeuwen 
tot nu. Educatief en overzichtelijk. Elk werk is afgebeeld op ware grootte en 
zorgt voor een echte belevenis. Er is gebruik gemaakt van de allerbeste re-
productietechnieken. De kracht van het oorspronkelijke werk komt verbluf-
fend goed over. De werken, genummerd van 1 tot en met 200 zijn opgehan-
gen op jaartal. Zo zie je hoe de kunst steeds verder is veranderd. Er is vol-
op informatie bij elk werk. Naast de gangbare feiten lees je ook weetjes die 
normaal niet vermeld worden in museums. En voor wie nog meer wil we-
ten: op meer dan 70 plekken staat uitleg over de verbinding tussen histori-
sche feiten, kunststromingen en de schilderijen. Kortom, alles wat je weet 
van geschiedenis krijgt extra kleur en vaart met 200 Greatest Paintings.

In de oude televisiestudio’s aan de Van Cleeffkade 15 is ‘200 Grea-
test Paintings’ helemaal op zijn plek. De expositie kan, met uitzon-
dering van de maandag, dagelijks (dinsdag tot en met zondag) be-
zocht worden tussen 10.00 en 17.00 uur. Laatste expositiedag is 31 
december. 

Rembrandt, Van Gogh en
Da Vinci in Studio’s Aalsmeer

Expositie 200 beroemdste schilderijen
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Sponsor voor FCA dames1
Aalsmeer - FC Aalsmeer is een 
nieuwe sponsor rijker! Het enige 
dames voetbalelftal van Aalsmeer 
wordt vanaf dit seizoen gesponsord 
door Aalsmeer Service B.V. en W. 
van der Laarse B.V. 
Middels een gezellige vrijdagmid-
dagborrel hebben alle partijen met 
elkaar kennis gemaakt, zijn de am-

bities voor het aankomende voet-
balseizoen besproken en zijn de of-
ficiële elftalfoto’s gemaakt. 
Nieuwe tenues, nieuwe trainings-
pakken en een mooie teamtas ge-
ven een prachtig mooi plaatje waar-
bij, als u goed kijkt, ook de toekomst 
van het damesvoetbal gewaarborgd 
is!

Totaaloverwinning voor Frank de Haan (bovenste rij, tweede van rechts).

Totaaloverwinning Frank de Haan
Schutters van HBV Target 
succesvol in Mierlo
Kudelstaart - In het weekend van 
22 en 23 augustus zijn enkele le-
den van handboogvereniging Target 
uit Kudelstaart afgereisd naar Mier-
lo in Noord-Brabant voor een 3-D 
wedstrijd die werd georganiseerd 
door de plaatselijke schutterij. Een 
3-D wedstrijd is een wedstrijdvorm 
waarbij de schutters in het open 
veld verschillende doelen moe-
ten raken op verschillende afstan-
den. Dit is schieten in z’n oervorm, 
zonder richtmiddelen zoals bijvoor-
beeld een vizier. De acht schutters 
van HBV Target hebben er onder 

een Brabants zonnetje gezamen-
lijk een gezellig weekend van ge-
maakt. Buiten de gezelligheid is er 
door de leden van handboogvereni-
ging Target overigens ook goed ge-
scoord. Topschutter Frank de Haan 
mocht na twee dagen schietactivi-
teiten de totaaloverwinning op zijn 
palmares bijschrijven. HBV Target is 
een actieve vereniging en komt we-
kelijks bijeen in haar accommoda-
tie op sportpark Calslagen. Nieuws-
gierig, handboogschieten iets voor 
jou/u?: Kijjk voor meer informatie 
op www.hbvtarget.nl

Dikke banden wedstrijd voor jeugd
Ronde van Uithoorn zondag
Amstelland - De wielerronde van 
Uithoorn wordt op zondag 6 sep-
tember georganiseerd door UWTC 
in Thamerdal in Uithoorn. Het par-
cours (1160 meter) loopt over de 
Admiraal de Ruyterlaan, Thorbec-
kelaan, Prinses Christinalaan, Ka-
rel Doormanlaan, Prinses Christina-
laan en Johan de Wittlaan. Start/fi-
nish is op de Admiraal de Ruyter-
laan. Het parcours wordt van circa 
8.00 uur tot circa 17.00 uur voor het 
verkeer afgesloten. Voor deze dag 
geldt in deze straten een parkeer-
verbod. Om 10.00 uur bijten de ve-
teranen 60+ de spits af en zij strij-
den om de Theo Oudshoorn memo-
rial. UWTC heeft een aantal trouwe 
deelnemers in deze leeftijdscatego-
rie en Guus Zantingh, Ben de Bruin 
en John Tromp hebben al mooie uit-
slagen gereden dit seizoen. Komt u 
ze ook aanmoedigen? Om 11.15 uur 
starten de veteranen 50+. 

Hierna is het tijd voor de plaatselijke 
jeugd, want om 12.30 uur klinkt het 
startschot voor de Rabobank Dik-
ke banden wedstrijd. De dikke ban-
denrace is een officiële fietswed-

strijd voor alle jongens en meisjes 
van 7 tot 12 jaar, die geen wielerli-
centie hebben bij de KNWU. Je mag 
eraan meedoen op je eigen fiets. 
Het maakt niet uit of je een gewone 
fiets, mountainbike of citybike hebt, 
als het maar geen racefiets is. Die 
heeft namelijk geen dikke banden! 
De Rabobank zorgt voor helmen 
voor de deelnemers. Heb je zelf een 
goede helm, dan mag je daar mee 
rijden. Kom je tijdig inschrijven (tus-
sen 11.45 en 12.15 uur) in cafetaria 
de Bokkesprong op Prinses Christi-
nalaan 125. Er wordt in 3 verschil-
lende categorieën gereden. De bes-
te jongen en meisje per categorie 
mogen door naar de landelijke fina-
le op 3 oktober in Berghem. 
Om 13.30 uur mogen de nieuwelin-
gen van start. Deze jongens van 15 
en 16 jaar staan altijd garant voor 
spektakel. De UWTC leden Sven Nij-
huis, Menno van Capel en Stijn Ruij-
ter zullen zich zeker mengen in dit 
strijdgeweld. De dag wordt afgeslo-
ten met de sportklasse die om 15.00 
uur start. UWTC lid Harry van Pier-
re zal u aanmoedigingen goed kun-
nen gebruiken.

Start handbalseizoen jongens
Spannend duel C1 en C2
Aalsmeer - Na een week gezamen-
lijk getraind te hebben stonden de 
C2, thuis spelend in de zwarte FI-
QAS shirts tegenover de C1 in de 
witte uitshirts in de eerste compe-
titiewedstrijd van het buitenseizoen. 
Aangezien de buitenvelden afge-
keurd zijn en het dus niet veilig is 
om op te trainen en spelen, zal het 
buitenseizoen in de Bloemhof ge-
speeld worden. Net als de spelers 
hadden de ouders er ook weer zin 
in en gingen er eens goed voor zit-
ten. Qua leeftijd en dus ook lengte 
en kracht waren de C2 in het voor-
deel, maar wiens conditie is beter en 
wie staat er al op scherp? Na 2 mi-
nuten opende Thijs de score, terwijl 
na twee schoten op de paal, Ian dan 
toch de gelijkmaker maakte. Ook de 
C1 miste wat kansjes, Matt’s bei-
de pogingen vanaf de rechterhoek 
waren niet zuiver genoeg. In de be-
ginfase van de wedstrijd waren de 
teams aan elkaar gewaagd en ging 
de score gelijk op. C2 kwam op 
voorsprong waarna de score door 
Jeromy en Wessel gelijk getrokken 
werd. Na 10 minuten spelen kwam 
de C1 weer op voorsprong door een 
doelpunt van Armando, zijn eer-
ste balcontact omdat hij als wis-
selspeler aan de wedstrijd begon-
nen was. Jeromy scoorde snel daar-
na door een mooie break, 4-6. Co-
dy, die al wat mooie reddingen ge-

maakt had, liet zich verrassen met 
een afstandschot van Thomas, 5-6. 
De C1 voerde toen het tempo iets 
op en was net even alerter dan hun 
tegenstander. Het team bouwde de 
voorsprong uit naar 4. Matt wist dan 
toch ook te scoren en Stan maakte 
er zelfs drie op rij. De C2 deed iets 
terug, maar kon niet voorkomen dat 
Armando zich sterk losdraaide op 
de cirkel en goed afrondde: 8-11. 
De C1 jongens wisten elkaar goed 
te vinden wat resulteerde in mooie, 
snelle aanvallen en breaks. De C2 
kon de achterstand niet verkleinen 
en met een stand van 10-14 in het 
voordeel van de C1 werd er afgeflo-
ten voor de rust. De nieuwe coaches 
Mark van de Ban en Jeffrey Groene-
veld lieten hun tevredenheid in de 
kleedkamer blijken en de opdracht 
leek dan ook simpel, blijf vooral zo 
handballen in de tweede helft! Dit 
bleek niet tegen dovemans oren ge-
zegd: Vijf minuten na rust was de 
voorsprong zelfs uitgebouwd tot 8 
door doelpunten van Jeromy, Wes-
sel en Thijs. Zijn prachtige lob werd 
zeer gewaardeerd door het publiek. 
Ook verdedigend was er weinig op 
het spel van de C1 aan te merken, 
de C2 was dan ook niet bij mach-
te het tij te keren. eindstand C2- C1: 
18-27 met doelpunten van Stan (8), 
Jeromy (6), Armando, Thijs, Wessel 
(3), Matt (2) en Luca, Pim (1).

Zaterdag present op de braderie
Ledenvergadering AAS en 
eerste snelschaaktoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 29 augus-
tus sloot AAS het seizoen af met 
de algemene leden vergadering en 
opende het nieuwe seizoen met het 
eerste AAS snelschaaktoernooi. De 
ALV kende een redelijke opkomst 
en verliep in een positieve en con-
structieve wijze zodat voorzitter 
Henk van Leeuwen de vergadering 
na ruim een uur kon afsluiten. Het 
was geen wonder dat Henk onder 
applaus werd herkozen als voorzit-
ter. Na 28 jaar deze functie verme-
den te hebben werd oprichter Ben 
de Leur benoemd als penningmees-
ter. Gelukkig werden drs. Jasper 
van Eijk en mr. Redmar Damsma als 
kascommissie benoemd, zodat de 
penningmeester vakkundige onder-
steuning heeft.
De eerste cyclus bij het snelschaken 
werd gekenmerkt door vele verras-
sende uitslagen, sommige notoire 
snelschakers waren roestig gewor-
den in de zomer en andere hadden 
veel energie opgespaard. Zo won 
Bob Feis van AJ Keessen en Ad van 
de Berg en ook Henk van Leeuwen 
won van AJ en bovendien van Ben 
de Leur. Stabiel was Mark Trimp met 
alleen een remise tegen AJ en punt-
verlies tegen Simon Groot. Simon 
was zelf ook goed bezig met een 
remise tegen Ben en slechts een 

nul tegen Ad. Simon en Mark won-
nen daardoor de eerste turnus met 
7,5 uit 9. Detmar Ramsma scoor-
de 0 punten, voornamelijk door-
dat hij niet (meer) aanwezig was. In 
de tweede cyclus ging het licht bij 
Bob uit, een jaar lang niet gespeeld 
te hebben eiste zijn tol. Paul Karis 
had privé verplichtingen en trok zich 
terug voor de tweede cyclus, zodat 
dummy Detmar Ramsma niet meer 
nodig was. Ook bij Simon was de 
pijp leeg en hij scoorde nog maar 2 
punten. Mark ging gewoon verder 
met winnen, verloor alleen van Ben 
en scoorde daardoor 6 uit 7. AJ ver-
loor dus van Marc en speelde remi-
se tegen Ad en werd 2e met 5,5 uit 
7. Wederom 3e was Ben met 5 uit 7, 
zag nog wel eens tactische dreigin-
gen van zijn tegenstanders over het 
hoofd, maar wist andere tegenstan-
ders tactisch te beswindelen, vooral 
het snelle mat tegen Henk Noord-
hoek was grappig. Tussen de eer-
ste en de tweede cyclus was er een 
rondje ijs van Marc Trimp en na af-
loop togen de Azen naar de Chi-
nees waar nog lang, lekker en ge-
zellig werd gegeten. Een prima be-
gin van het 29e AAS seizoen! En ko-
mende zaterdag weer schaken op 
de braderie.
Door Ben de Leur

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 5 september.
F.C. Aalsmeer
F.C.Almere 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Amstelveen 2 - F.C.A. 2  12.00 u
Roda’23 4 - F.C.A. 4 14.30 u
F.C.A. 5 – Amstelveen 5 14.30 u
VVC 5 - F.C.A.6 14.45 u
MSV Vet. - F.C.A.Vet. 16.00 u
Junioren
SDZ A1 - F.C.A. A1 16.15 u
F.C.A. A2 - HBC A2 14.30 u
F.C.A. B3 – VSV B2 12.00 u
Velsenoord B1 – F.C.A. B4 10.00 u
F.C.A. C1 – UVV C1 10.15 u
F.C.A. C2 – Argon C2 12.00 u
Nederhorst C1 - F.C.A. C3 13.00 u
De Vecht C1 - F.C.A. C4 12.30 u
DIOS C8 - F.C.A. C6 15.45 u
Pupillen
F.C.A. D1 – DESTO D1G 10.15 u
F.C.A. D2 – Argon D1 8.45 u
F.C.A. D4 – DIOS D4 12.00 u
Fortuna D9-F.C.A. D5 13.45 u
RKDES D2 - F.C.A. D6 11.00 u
Roda’23 D9 - F.C.A. D7 14.30 u
Roda’23 E1 - F.C.A. E1 9.00 u
F.C.A. E4 – Hertha E2 10.15 u
RKDES E3 - F.C.A. E5 11.00 u
F.C.A. E6 – DIOS E13 8.45 u
Roda’23 E12 - F.C.A. E7 10.45 u
DIOS E 10 - F.C.A. E8 8.30 u
Legm.vogels E4 - F.C.A. E9  9.00 u
F.C.A. F3 – Hoofddorp F5  8.45 u
VVC F3 - F.C.A. F4 8.30 u
F.C.A. F6G – Roda’23 F9 10.15 u
F.C.A. F8 – RKDES F8 8.45 u
RKDES F7 - F.C.A. F10 9.30 u
F.C.A. F 11 – Overbos F5 8.45 u
Buitenveldert-F.C.A. F12M.  11.30 u
Meisjes
DIOS MA.1 - F.C.A. MA.1 17.00 u
CSW MB.1 - F.C.A. MB.1 12.45 u
F.C.A. MB.2 – UNO MB.1 10.15 u
F.C.A. MD.1– Martinus MD.1  8.45 u
Roda’23 ME.1 - F.C.A. ME.2  9.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES D1–Kolping Boys D2  9.30 u
RKDES D2 – F.C.A. D6 11.00 u
RKDES D3 – DIOS D8 13.00 u
RKDES 012-1 – VVC D2  9.30 u
Legm.vogels E1-RKDES E1 11.00 u
DIOS E2 - RKDES E2 11.00 u
RKDES E3 – F.C.A. E5 11.00 u
VVC E8 - RKDES E4 8.30 u
RKDES E5 – VVC E9 11.00 u
Legm.vogels E7–RKDES E6 11.00 u
RKDES E7 – Roda’23 E9  9.30 u

Roda’23 E 10 – RKDES E8  9.00 u
RKDES F1 – VVC F2  9.30 u
Hoofddorp F2 - RKDES F2 10.00 u
Roda’23 F5 - RKDES F3 10.45 u
Legm.vogels F3 - RKDES F4  9.00 u
Overbos F2 - RKDES F5  8.30 u
RKDES F6–Legm.vogels F8 9.30 u
RKDES F7 – F.C.A. F10  9.30 u
F.C.A. F8 - RKDES F8  8.45 u
F.C.A. F9 - RKDES F9  8.45 u
Vrouwen
Roda’23 VR.1 - RKDES VR.1 14.30 u
Meisjes
RKDES MB.1 – VVIJ MB.3 13.00 u
RKDES MC.1–Hertha MC.1 11.00 u
Graveland M1-RKDES M.2 13.00 u
RKDES MD.1 – DIOS MD.1 11.00 u
RKDES MD.2 – DIOS MD.2 13.00 u
F.C.A. ME.1 - RKDES ME.1 10.15 u
S.C.W.
VVC 1 - SCW 1 14.30 u
DVVA 6 - SCW 2 10.30 u
SCW 3 – UNO 2 14.30 u
VVC 3 - SCW 4 12.00 u
SCW 5 – Hertha 2 12.00 u
SCW 35+–Legm.vogels 35+ 14.30 u
Junioren
Vlug en VaardigA1–SCW A1 12.30 u
SCW B1 – HBC B2 10.15 u
VVC C5 - SCW C2 15.00 u
Pupillen
Legm.vogels-2 - SCW D1 11.00 u
SCW D2 – UNO D5  8.45 u
SCW E1 – VVC E1 10.15 u
Hoofddorp E4 - SCW E2  8.45 u
Meisjes
SCW 1 – Buitenveldert 2  11.30 u
De Meer MC.1 - SCW MC.1 9.00 u

Zondag 6 september.
F.C.Aalsmeer
F.C.A.1 – Nieuw West 1 14.00 u
F.C.A.2 – Legm.vogels 4 11.00 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Geinburgia 1 14.00 u
RKDES 2 – Swift 2 11.30 u
Martinus 2 - RKDES 4 11.30 u
DIOS 3 - RKDES 5 14.30 u
RKDES 6 – Hillegom 5 12.00 u
Junioren
RKDES A1 – Pancratius A1 14.00 u
DIOS A2 – RKDES A2 12.00 u
ZSGO B1 - RKDES B1 11.30 u
RKDES B2 – DIOS B4 10.00 u
RKDES C1 – Tos Actief C1 10.00 u
Overbos C2 - RKDES C2  9.30 u
KDO C3 - RKDES C3  9.30 u

Milan Biesheuvel in actie. Foto: Erik Witpeerd

Atletiekvereniging Aalsmeer
Corné snelste B-junior bij 
avondwedstrijd Leiden
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd het baanseizoen voor de C-ju-
nioren afgesloten met de nationa-
le C-spelen. Deze tweedaagse titel-
strijd voor 14 en 15 jarigen werd dit 
jaar voor de 48ste keer gehouden bij 
AAC in Amsterdam. Inger van Dok 
vertegenwoordigde AV Aalsmeer op 
de 1500 meter. In haar serie wist In-
ger zich na een spannende strijd tot 
120 meter voor de finish in de kop-
groep te vestigen. Helaas sloeg de 
verzuring op de laatste meters toe. 
Inger finishte als zesde in haar se-
rie. Met haar tijd van 5.10.16 mi-
nuten verbeterde ze haar persoon-
lijk record met 0.57 seconden. Inger 
werd uiteindelijk 16e van 34 atletes 
op deze 1500 meter.

Wethouder Verburg opent met puzzel

Sportpassie groot succes 
voor Duikteam Thamen
Aalsmeer - Van 10.00 tot 15.00 
uur was Duikteam Thamen afgelo-
pen zaterdag 29 augustus actief bij 
Sportpassie 2015. Voor de instruc-
teurs plus assistenten was het be-
hoorlijk druk, er zijn ongeveer 20 
gegadigden te water gegaan voor 
een proefduik. Nog voor de middag 
en waren er al zes introductieduiken 

gemaakt. Om 13.00 uur heeft wet-
houder Ad Verburg sportpassie of-
ficieel geopend en heeft hij Sport-
passie voor Duikteam Thamen een 
officieel tintje gegeven door puzzel-
stukken in het water te gooien. Dui-
kers in het water hebben de puzzel 
opgelost en daarna was het Duik-
team Thamen logo ook vanaf de 

kant zichtbaar. Het 40-jarig jubile-
um is door de wethouder nog eens 
onderstreept met: “Gefeliciteerd en 
op naar de volgende 40 jaar.” Na het 
officiële gedeelte werd het alleen 
maar drukker. Duiken met perslucht 
kan bij duikteam Thamen vanaf 14 
jaar en deze dag heeft heel wat 
jeugd kennis kunnen maken met de 
onderwaterwereld. Sportpassie ge-
mist, maar wel interesse voor dui-
ken? Kom dan naar de open avond 
op donderdag 17 september van 
20.45 tot 22.30 uur in zwembad De 
Waterlelie aan de Dreef 7. Ook dan 
is er gelegenheid om zelf een in-
troductieduik te maken of gewoon 
langs te komen voor informatie. 
Aanmelden voor de open avond kan 
via de website www.thamen-diving.
nl. Duikteam Thamen traint iede-
re donderdagavond in zwembad De 
Waterlelie van 21.30 tot 22.30 uur. 

Avondwedstrijd Leiden 
Eerder deze week, op woensdag 26 
augustus, liepen Corné Timmer (B-
junior) en Milan Biesheuvel (D-ju-
nior) een avondwedstrijd in Leiden. 
Corné wilde aan het einde van zijn 
baanseizoen nog een ultieme po-
ging wagen om het clubrecord op 
de 2000 meter van Thomas Poesiat 
uit 2007 scherper te stellen. Na een 
snelle eerste baanronde (66.50 se-
conden) bleek het moeilijk om het 
hoge tempo vast te houden. Uitein-
delijk finishte Corné als eerste B-ju-
nior in een tijd van 5.57.61 minuten. 
Dit was een fractie boven zijn eigen 
persoonlijk record uit 2014, maar 
helaas bleef het clubrecord bui-
ten bereik van Corné. Voorafgaand 
aan de wedstrijd werd het program-
ma ruim een uur stilgelegd in ver-
band met het noodweer boven Lei-
den. Misschien dat het onder betere 
weersomstandigheden wel was ge-
lukt om het clubrecord te verbete-
ren. D-junior Milan Biesheuvel de-
buteerde op voor hem twee nieuwe 
afstanden. Hij liep de 100 meter in 
14.73 seconden en de 400 meter in 
67.20 seconden.
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Coby winnaar 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 27 augustus is het kaar-
ten gewonnen door Coby van Weer-
denburg met 5495 punten, gevolgd 
door Coby van de Linden met 5254 
en Huub Bouwmeester met 4984 
punten. Bij het jokeren was de 
hoogste eer deze keer voor Gerard 
de Wit met 48 punten, op twee Ger-
rit van de Geest met 102 punten en 
op drie is Trudy Knol geëindigd met 
166 punten. Belangstelling voor de-
ze gezellige kaartmiddag? Kom ge-
rust eens kijken en meespelen. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Buurtvereniging Allen 
Weerbaar start weer met zijn kaart-
avonden. Op maandag 7 september 
is de eerste speelavond van het sei-
zoen. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. De kaartavond 
wordt gehouden in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55 en be-
gint om 20.00 uur. De deur is vanaf 
19.30 uur open voor inschrijving en 
een kopje koffie. De speelavonden 
van Allen Weerbaar worden op de 
maandag om de 14 dagen gehou-
den en de inleg is 1,50 euro. Ieder-
een is welkom om te komen kaar-
ten. Elke avond wordt er ook een 
verloting gehouden. Voor eventue-
le vragen: 0297-325040.

Koppelkaarten BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 4 
september is er weer koppelkaar-
ten bij Buurtvereniging Hornmeer. 
Iedereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Voor wie geen mat heeft, wordt 
een partner geregeld. Om 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld, de zaal 
is open vanaf 19.30 uur voor in-
schrijving, koffie en thee. Het kop-
pelkaarten op vrijdag 28 augus-
tus is gewonnen door Paul Schou-
ten en Wim Springintveld met 5489 
punten, op twee Theo Nagtegaal en 
Floor van Engelen met 5399 punten 
en op drie Carla van Nieuwkerk en 
Cees Lof met5368 punten. De poe-
delprijs is uitgereikt aan Marja van 
de Burg en Paolo Molia met 3509 
punten. Bij het jokeren behaalde 
Corrie Zaal de hoogste eer met 274 
punten.

Sjoelseizoen 
weer van start

Kudelstaart - Op donderdag 3 sep-
tember begint Sjoelclub Aalsmeer 
weer aan het nieuwe seizoen. De 
avonden, die om de twee weken 
op donderdag gehouden worden 
in het Dorpshuis in Kudelstaart, be-
ginnen om 20.00 uur. Er wordt in 
vier klassen gesjoeld en per com-
petitieavond worden er twee keer 
tien bakken gegooid. Tussendoor 
is er tijd voor een drankje en een 
gesprek met de andere leden. Be-
langstellenden kunnen een avond-
je mee sjoelen en kijken of ze het 
leuk vinden om lid te worden van de 
Sjoelclub Aalsmeer. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Mirjam van den Berg via 0297-
347439 of kijk op www.sjoelclub-
aalsmeer.nl. 

De zeilers in actie in de Vrijheidklasse. Foto: Jan Jongkind

Wedstrijdzeilen
Team Van Rijn en Wijma 
kampioen vrijheidsklasse
Aalsmeer - Afgelopen week werd 
tijdens 3 dagen het kampioenschap 
verzeild in de Vrijheidklasse. De Vrij-
heid is een ranke tweemansboot; 
in 1944 ontstaan uit een prijsvraag 
van het toenmalige watersport ver-
bond. Het definitieve ontwerp van 
de befaamde jachtontwerper Wil-
lem de Vries Lentsch kwam in 1946 
in de vaart, reden voor de actie-
ve klassenorganisatie om dit sei-
zoen het 70 jarig jubileum te verzei-
len. Dat gebeurde op de Grote Poel 
van de Westeinderplassen. De orga-
nisatie op het water was in handen 
van Westeinder Zeilwedstrijden, de 
samenwerking van de Aalsmeerse 
en Amsterdamse watersportvereni-
gingen. 
Wedstrijdleider Maarten Kamp-
schreur en de zeilers konden van 
geluk spreken. De weerberichten 
met regen en onweerskansen kwa-
men althans op de Westeinder over-
dag niet uit en in totaal konden er 
acht geldige races worden verzeild. 
Alleen op zaterdag viel de wind ’s 
middags weg. De zeilers kwamen 
niet binnen de gestelde tijd bij de 
eerste bovenboei en even later werd 
er door de finishboot zelf 0,0 knoop 
wind gemeten, een unicum. Van de 
vervallen races kon er toch nog één 

op zondag worden ingehaald. Bij 
de deelnemers waren bekende Vrij-
heidzeilers, waaronder de vroege-
re kampioen, de Aalsmeerder Jaap 
Bol. Een Vrijheid is nog wel eens te 
vinden en kan na een goede refit 
in de epoxy weer volledig op snel-
heid worden gebracht, waardoor 
ook weer jeugdige zeilers begroet 
kunnen worden. Het team René van 
Rijn en Jelmer Wijma (Loosdrecht/
Sneek) was oppermachtig. Met ge-
concentreerd zeilen wisten zij voor-
al in het kruisrak de juiste slagen 
te maken. Met vijf eerste plaatsen 
en een totaal van slechts 10 pun-
ten bleven zij de nummer twee roy-
aal voor. Die plaats ging opmerkelijk 
genoeg naar het damesteam An-
nora Stavenuiter en Froukje Kam-
pen (Medemblik/Sneek). De da-
mes wonnen de eerste en de laat-
ste race, dankzij een combinatie van 
snel zeilen en een prima boothand-
ling. Derde werden Nico Wensveen 
en Frans Dagelet (31 punten). Het 
geanimeerde evenement werd om-
lijst door een volle barbecue en een 
prijsuitreiking met de gebruikelijke 
plons in het water voor de nieuwe 
kampioenen in de haven van de W.V. 
Aalsmeer.
Door: Theo van Mierlo

Eerste plaatsen Thara, Niels en Vincent

Oosterbad zwemloop 
koud, maar succesvol
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 29 
augustus werd onder schitteren-
de omstandigheden de Oosterbad 
Zwemloop voor de tiende keer ge-
houden. Deze was uitgesteld na-
dat op de oorspronkelijke datum het 
water slechts 13 graden was en dus 
te koud om te mogen zwemmen. 
Met een buitentemperatuur van 23 
graden, maar een watertemperatuur 
van 15 tot 16 graden was het nu ook 
nog een koude bedoening. Maar er 
gingen toch een heel aantal atleten 
van 7 tot 16 jaar de uitdaging aan. 
Aangemoedigd door papa’s, ma-
ma’s, opa’s en oma’s gaf een ieder 
alles wat hij in zich had. Dit resul-
teerde in razendsnelle zwemtijden, 
misschien wilde ze het koude wa-
ter wel uit, en mooie looptijden van 

iedereen. Alle kids hadden aan het 
einde een moe maar voldaan gevoel. 
Na afloop bleven vele hangen in het 
Oosterbad en namen nog een duik 
in het water. Vanwege de Sport-
passie was er gratis toegang en dat 
hadden vele Aalsmeerders aange-
grepen om in het Oosterbad eens 
een kijkje te nemen.
De uitslagen zijn voor de dames tot 
13 jaar met 200 meter zwemmen en 
2 kilometer lopen: 1. Thara Kleijberg 
14,18, 2. Danique Pannekoek 14,56, 
3. Mirjam v/d Luit 15,56, 4. Daph-
ne 18,41, 5. Suzet van Weerdenburg 
19,51, 6. Nanoek van Weerdenburg 
21,28, 7. Marije de Nooij.
De uitslag voor de heren tot 13 jaar 
met 200 meter zwemmen en 2 ki-
lometer lopen: 1. Niels Lekkerkerk 

Het darten begint weer!
Poel’s Eye in ‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Het wordt het zo zoet-
jes aan weer tijd om (zelf) te gaan 
darten. Op de televisie is het darten 
alweer enkele weken te volgen. Top-
pers als Michael van Gerwen en Phil 
Taylor geven het goede voorbeeld 
waardoor het bij de dartsliefhebbers 
weer begint te kriebelen om zelf de 
pijlen ter hand te nemen. Gelukkig 
opent de dartclub Poel’s Eye volgen-
de week vrijdag 11 september weer 
zijn deuren in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Het nieuwe seizoen staat 
op het punt van beginnen. Het sei-
zoen omvat 15 ‘gewone’ speelavon-
den en drie andersoortige toernooi-
en, te weten De Open Kudelstaart, 
het Koppel Toernooi en het Blind 
Koppel Toernooi. Het eerste ander-
soortig toernooi valt dit seizoen ech-
ter pas laat in het seizoen. Het sei-
zoen begint met maar liefst acht 
speelavonden op rij. Volgens de be-
lastingdienst kunnen zij het niet leu-
ker, maar wel makkelijker maken. 
De Poel’s Eye gaat echter voor al-
lebei. Vanaf volgende week vrijdag 
zijn de dartsliefhebbers in de ge-
meente Aalsmeer en omgeving ver-
zekert van twee wekelijks dart ple-
zier. Ook op de speelavonden zelf 

dient het gemak de mens. Onder 
de deskundige leiding van de or-
ganisatie worden de darters door 
het veelzijdige speelschema ge-
loosd. De avond begint met poules 
van vier darters, maar daarna wor-
den de darters door hun eigen pres-
taties in vier niveaus gesorteerd. Dit 
heeft tot gevolg dat er op het eind 
van de avond maar liefst acht dar-
ters zich finalist mogen noemen en 
vier daarvan zelfs winnaars. Ook de 
darter met de Hoogste Uitgooi van 
de avond krijgt een prijs. Om de boel 
nog meer op te leuken zijn er twee 
spelletjes (Mystery Out en de Tri-
ple Pot). Kortom, genoeg reden om 
te komen darten in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Nieuwelingen zijn 
meer dan welkom. Men kan gedu-
rende het seizoen aan elk willekeu-
rig dartsactiviteit deelnemen. Lid-
maatschap of van te voren opgeven 
is niet nodig. Thuis blijven is echter 
pas echt onnodig. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. Dus tot vrijdag 11 
september. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

15,38, 2. Job Alderden 16,52, 3. Gijs 
van Weerdenburg 17,41, 4. Thomas 
de Haas 18,47.
De uitslag voor de junioren tot 14 
jaar 400 meter zwemmen en 4 ki-
lometer lopen: 1. Vincent van Dijk 
24,33, 2. Justin Heijsteeg 25,44, 3. 
Job v/d Kuit 30,04.
Davy Heijsteeg deed de 500 meter 
zwemmen en 5 kilometer lopen in 
een mooie tijd van 26 minuten en 3 
seconden.
 
Diana Gorter goud 
Diana Gorter stond met vele andere 
dames aan de start van de ¼ triat-
lon in de Noord Oostpolder. Met een 
geweldige start en een mooie vlak-
ke race was het sinds lange tijd na 
enkele blessures dat Diana weer op 
het hoogste schavot plaats mocht 
nemen om haar welverdiende gou-
den medaille op te komen halen. Na 
al het blesure leed is dit vast een ze-
ker een morele opsteker voor haar.
 
Veel deelnemers Sportpassie 
Afgelopen zaterdag was er de he-
le middag Sportpassie in de Water-
lelie. De gehele middag konden al-
le sporten van Oceanus worden be-
oefend en uitgeprobeerd. Onder lei-
ding van jeugdtrainer John Heijs-
teeg en Jan van der Meer werd er 
gretig gebruik gemaakt door de 
jeugd van deze middag bij de Triat-
lon. Ook hier waren er kinderen van 
7 tot 16 jaar aanwezig die al spelen-
dewijs een triathlon circuit afleg-
de door de Waterlelie. Al met al re-
sulteerde de middag in een aantal 
nieuwe aanmeldingen voor de triat-
lon. Wil je ook weten wat triatlon in-
houd? Kom gerust op dinsdagavond 
eens langs om vanaf 18.00 uur mee 
te zwemmen en om 19.00 uur mee 
te lopen vanaf en bij de Waterlelie 
aan de Dreef.

Bingo-avond bij 
BV de Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 9 sep-
tember is weer de maandelijkse 
bingo bij buurtvereniging de Pomp 
Meestentijds wordt deze op de 
tweede woensdag van de maand 
gehouden in ’t Baken in de Sport-
laan 86. Vanaf 20.00 uur is iedereen 
van harte welkom, lid of geen lid, 
jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden 10 
rondes gespeeld met gevarieerde 
prijzen en 1 hoofdprijzenronde met 
2 waardevolle hoofdprijzen. Om het 
geld hoeft u het niet te laten, want 
het rendement is altijd hoger dan 
uw inleg, is het niet qua prijzen, dan 
wel qua gezelligheid! Telefonische 
informatie kan verkregen worden bij 
de secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp via 0297-344107. 

Druk bezochte open dag 
handboogvereniging
Kudelstaart - Zaterdag 29 augus-
tus werden in het kader van Sport-

passie ook bij handboogvereniging 
Target de deuren wagenwijd open-

Veel animo van jong en 
oud voor Sportpassie
Aalsmeer - Sportpassie Aalsmeer 
afgelopen zaterdag 29 augus-
tus was kennis maken met diverse 
sporten voor alle leeftijden en hier 
is, ondanks de warme dag, veel ge-
bruik van gemaakt. Liefst twintig 
verenigingen boden in de sporthal-
len, op sportvelden, in het zwembad 

en op het surfeiland een actief pro-
gramma. 
De keuze was gevarieerd: Handbal, 
basketbal, voetbal, korfbal, badmin-
ton, dansen, taekwondo, gymmen, 
twirlen, atletiek, windsurfen, zwem-
men en onder andere duiken. De 
vrijwilligers bij alle verenigingen de-

gezet. Trainers en leden van Target 
stonden klaar om iedereen met in-
teresse voor de handboogsport in-
formatie te verstrekken. Alle dis-
ciplines in de handboogsport wa-
ren vertegenwoordigt, van barebow 
tot de compoundboog. De bezoe-
kers konden ook, mede dankzij het 
mooie weer, kennismaken met het 
zogenaamde 3D schieten( driedi-
mensionaal). Dit betreft het schieten 
op rubberen dieren die op verschil-
lende afstanden zijn geplaatst. 3D 
schieten is behoorlijk in opkomst en 
ook bij HBV Target is er een oefen-
parcours ingericht voor deze vorm 
van handboogschieten. Geduren-
de de dag was er steeds voldoen-
de aanloop en aan het einde van de 
dag, zo rond 15.00 uur, konden de 
schutters van Target tevreden zijn. 
Als resultaat was er niet alleen de 
mogelijkheid geweest om met en-
thousiasme over de handboogsport 
te praten, het leverde zelfs de nodi-
ge inschrijvingen op voor de begin-
nerscursus die binnenkort van start 
gaat. Informatie: www.hbvtarget.nl.

den allen hun uiterste best om hun 
sport te promoten en vast en zeker 
heeft het nieuwe leden opgeleverd. 
Een sportieve dag in een al behoor-
lijk sportieve gemeente! Volgens 
CDA-fractievoorzitter Robbert-Jan 
van Duijn zou Aalsmeer de verkie-
zing ‘sportgemeente van het jaar’ 
zelfs met gemak kunnen winnen. 

Een keuze voor een (nieuwe) sport 
al gemaakt? Wie weet halen de 
prenten van www.kicksfotos.nl u/
jou alsnog over de streep…

Postduivenvereniging De Telegraaf
Winst voor Jacco en Cees
Aalsmeer - Zaterdag 29 augustus 
stonden twee vluchten op het pro-
gramma, een Natour vlucht vanuit 
het Belgische Asse-Zellik (153 ki-
lometer) en de jonge duivenvlucht 
vanuit het Franse Pont. St. Maxen-
ce (364 kilometer). 
De duiven in Pont St. Maxence wer-
den om 09.00 uur gelost, en om 

13.23.58 uur klokte Jacco zijn 734 
en die maakte gemiddeld 1368,866 
meter per minuut, en dat is 82 kilo-
meter per uur. De duiven in Asse-
Zellik werden om 10.00 uur gelost, 
en de 234 van Cees was om 11.42.27 
weer op het honk terug. Deze maak-
te 1507,983 meter per minuut, 91 ki-
lometer per uur. 

Uitslag Pont. St. Maxence 
met 193 duiven en 9 deelnemers: 
1. J. Vijfhuizen De Kwakel
2.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
3.  J.H. van Duren Amstelveen
4.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5.  Tim Rewijk De Kwakel
6.  Gerard & Lies, Kudelstaart
7.  C. van Vliet Kudelstaart
8.  L. v.d. Sluis Uithoorn
9.  W. Wijfje De Kwakel

Uitslag Asse-Zellik 
met 352 duiven en 13 deelnemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart

2.  Gerard & Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
3.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
4.  A.J. van Belzen Kudelstaart
5.  Comb. van Ackooy 
 Hoofddorp
6.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
 Aalsmeer
7.  M. de Block Aalsmeer
8.  W. Wijfje De Kwakel
9.  Darek Jachowski Mijdrecht
10. A. v.d. Wie Aalsmeer
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. D. Baars Kudelstaart
13. Th. v.d. Wie Aalsmeer
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Voor recreanten en wedstrijdsporters

Schaatsen (leren) bij VZOD
Kudelstaart - Ook zin om te le-
ren schaatsen? Voor de jeugd zijn 
er komende winter volop moge-
lijkheden om te (leren) schaatsen 
bij VZOD. Op zaterdagmiddag van 
16.30 tot 17.45 kunnen jongens en 
meiden schaatsen tijdens het ‘club-
uur’ van VZOD op de baan in Haar-
lem. De jongste kinderen, vanaf 7 
jaar, gaan de binnenbaan op om on-
der leiding van diverse trainers het 
schaatsen onder de knie te krijgen. 
In samenwerking met de Federa-
tie van IJsclubs in Aalsmeer organi-
seert VZOD ook trainingen voor de 
jeugd op zaterdagochtend van 8.30 
tot 9.30 uur. Gewoon eens probe-
ren? De schaatstrainingsgroep or-
ganiseert ook diverse ‘clinics’ op za-
terdagmiddag van 15.00 tot 16.00 
uur, voorafgaand aan het clubuur 
dus. De eerste clinic is op zaterdag 
10 oktober en bij voldoende belang-
stelling wordt de clinic vijf zaterda-
gen achter elkaar gehouden. De cli-
nic is voor jeugd en hun ouders, die 
ook willen leren schaatsen. Op zon-

dagmiddag kunnen de schaatsers 
dan ongeveer om de week ook nog 
meedoen aan wedstrijden om de 
IJskonijncup of de IJsbeercup, met 
afwisselend wedstrijdjes over 100, 
300 en 500 meter.
Schaatstrainingsgroep VZOD Ku-
delstaart is een sportieve en gezel-
lige schaatsvereniging, aangeslo-
ten bij de KNSB. Er wordt getraind 
op de ijsbaan in Haarlem. Ook wor-
den droogtrainingen gegeven en 
als het even kan wordt natuurlijk 
op natuurijs geschaatst. In de zo-
mer wordt er bij VZOD gefietst en is 
het mogelijk om inline te skaten als 
aanvullende sportactiviteiten.
De vereniging biedt plaats aan re-
creanten, zij die voor hun plezier 
schaatsen en de conditie op peil 
willen houden, maar heeft onder 
haar leden ook wedstrijdsporters 
die wedstrijden rijden op regionaal 
en zelfs landelijk niveau. Iedereen is 
welkom, van jong tot oud. Kijk voor 
aanmelding of meer informatie op 
de website: www.stgvzod.nl.

NK Open water zwemmen
Arjan Nederlands kampioen
Aalsmeer - Voor het tweede jaar 
werd het NK Open Water zwem-
men, op zaterdag gezwommen in 
Oirschot en zondag in Oosterhout. 
De Oceanus delegatie kwam op za-
terdag in actie in Oirschot. De wed-
strijddag begon met de 3000 meter 
vrije slag masters. Arjan Bellaart be-
gon bij de heren en vanaf de start 
ging het erg goed, na de eerste ron-
de kon hij nog steeds mee komen in 
de kopgroep en lag hij dicht in de 
buurt van zijn open water concur-
rent Jo Ann Mudde. Het ging zelfs zo 
goed dat het aankwam op een tac-
tische sprint in de laatste 100 me-
ter, Arjan koos de binnenkant van 
de aanzwemroute waardoor Jo Ann 
hem niet kon zien, hij ademde de 
andere kant op, en de mannen gin-
gen er vol voor, alles werd eruit ge-
perst, en daar waar Jo Ann het ge-
hele seizoen de snellere zwemmer is 
van de twee, wist Arjan op het juiste 
moment te pieken en tikte als eer-
ste aan in 41.29,38 met drie tiende 
verschil werd hij Nederlands Kampi-
oen drie kilometer. Annette de Vis-
ser en Laura Staal kwamen beiden 
ook in actie op dezelfde afstand, bij 
het ingaan van de laatste 125 me-
ter zagen we Annette als derde van 
de 40+ klasse voorbij komen ge-
volgd door Laura. Bij de laatste me-
ters is er niets meer veranderd en zo 
werd Annette derde en Laura vierde 
bij het NK drie kilometer vrije slag. 
Amber Bellaart trad aan op de 1500 
meter schoolslag, en vanaf de start 
was het dringen geblazen, Amber 
had meteen al een jongedame bo-
ven op haar voeten liggen waar ze 
helemaal kriegel van werd, deze da-
me lag zelfs zo ver boven de voe-
ten van Amber dat er zelfs een ju-
ryboot mee voer om het reglemen-
tair correct te houden. Richting de 
finish wist Amber haar belager af te 
schudden en werd ze 9e van Neder-
land bij de schoolslag. Nina Bellaart 
is nog te jong om in actie te mo-
gen komen op een NK afstand, vol-
gend seizoen valt ze onder de cate-
gorie junioren 1 en dan mag het wel, 
ze kijkt er nu al naar uit, deze mid-
dag kwam ze uit op de 500 vrije slag 
waar ze zij aan zij met haar vrien-
din Aniek op de finish af zwom, een 
prachtig gezicht. Nina tikte net iets 
eerder aan in 10.12,57, ook de 500 
schoolslag stond voor haar op het 
programma , deze liep helaas iets 
minder lekker maar ze heeft hem 
volbracht en das al een super pres-
tatie. Amber die ‘s morgens was ge-
start op de 1500 school sloot de dag 
af met 1000 meter vrije slag, en we-
derom lag dezelfde plakker op haar 
voeten, bij het aanzwemmen van de 
finish versnelde de dame en wist 
net voor Amber aan te tikken. Laura 
kwam nog in actie op twee afstan-
den, de 1 kilometer schoolslag mas-
ters waar ze 2e werd en de kilome-
ter vrije slag waar ze met 15.03,03 
1e werd. Voor Arjan was de kilome-
ter masters ook zijn laatste afstand 

van de middag, en deze keer liet Jo 
Ann zien dat hij nu toch weer de be-
tere was, deze keer liet hij zich niet 
nog een keer verrassen. De tijd van 
12.57,04 was voor Arjan de snelste 
seizoenstijd. Op zondag kwamen er 
geen Oceanezen aan de start bij dag 
twee van het NK, daarin tegen reis-
den de Bellaartjes en Laura af naar 
Willebroek te België om daar aan 
de start te verschijnen bij een super 
strak georganiseerde wedstrijd. Ar-
jan begon met de 1 kilometer vrije 
slag en lag al vrij snel met een Bel-
gische heer op kop, deze beste man 
versnelde na het keerpunt en toen 
was het ieder voor zich, maar met 
een tijd van 12.54 werd Arjan 1e bij 
de senioren D en won niet alleen 
een beker maar ook een geldbe-
drag wegens het aanscherpen van 
het baanrecord van 23 seconde. 
Laura kwam op dezelfde afstand in 
actie en werd door middel van een 
zeer gecontroleerde race eerste, ze 
scherpte niet haar eigen baan re-
cord aan maar de buit was binnen. 
Amber en Nina mochten tegen el-
kaar gaan strijden, Nina de jongste 
van het stel Amber een van de oud-
ste en als enige Nederlandse doken 
ze te water. Nina hield d’r zus goed 
in de gaten en ging gestaag door, 
voor de allereerste keer een kilome-
ter schoolslag en het was toch best 
een eind. Amber veroverde een der-
de plaats met 19.27 en Nina finish-
te als tweede bij de Miniemen in 
21.25. Vier zwemmers en vier joe-
kels van bekers zijn er mee huis-
waarts gegaan. Margreet vd Pol had 
de keuze gemaakt om niet op het 
NK te zwemmen, zij kwam op zater-
dag in actie bij de Rijntocht . 5 Kilo-
meter mocht ze afleggen en ze deed 
er 1.12,30 over, haar zondag stond 
in het teken van deelname aan de 
Pampus tocht. 3 Rondes rondom 
het eiland meteen totale lengte van 
2700 meter, een pittige uitdaging in 
verband met de golven die er ston-
den. Al met al een sportief weekend, 
met veel medailles en een Neder-
lands kampioen. Aankomend week-
end zijn er wel vier wedstrijden waar 
men in actie kan komen.

Annette de Visser 3e plaats op de 3 
kilometer vrije slag en Arjan Bellaart 
Nederlands Kampioen op de 3 kilo-
meter.

Dansen is stoer en leuk
Zaterdag open dag Can 
Dance Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 5 september 
is het weer zover! Dan kunnen al-
le dansfanaten uit Aalsmeer en om-
streken weer hun hart ophalen bij 
CanDance Studio’s Aalsmeer. Het 
dansseizoen wordt dit jaar wederom 
ingeluid met een gezellige open dag 
vol workshops, van KidzSwing tot 
Breakdance, van Hiphop tot Zumba, 
van Ballroom en Latin tot Ballet, al-
les zal de revue passeren. De leer-
lingen van CanDance kijken hier ui-
teraard al flink naar uit. 
CanDance hoopt met deze gezellige 

open dag te laten zien dat iedereen 
kan dansen, maar ook dat iedereen 
welkom is. Dansen is niet stoffig, 
dansen is stoer, dansen is leuk en 
dansen is gezellig! Op naar een leu-
ke middag. 
De open dag start om 15.00 uur en 
duurt tot ongeveer 18.00 uur. De 
CanDance Studio’s Aalsmeer is ge-
huisvest in het studiocomplex aan 
de Van Cleeffkade, ingang Wete-
ringstraat.
Meer weten? Stuur een mail naar 
info@candancestudios@gmail.com

Goede tijden, ondanks stevige wind

Goede opkomst Dorpsloop
Aalsmeer - Nadat de Eveleens Ba-
den+ Dorpsloop vorig jaar een keer 
op een andere dag werd gehouden, 
was het dit jaar weer op de ver-
trouwde dinsdag. Er werd 1 septem-
ber gestart met een kidsrun waar al-
le AVA jeugd aan mee deed. Na de 
jeugd waren de volwassenen aan de 
beurt, het startschot voor de 5 en 10 
kilometer werd gegeven door Dirk 
Raams. Dirk heeft recent nog voor 
Cliniclowns 7008 kilometer naar 
de Noordkaap gefietst. Er waren 
ruim 200 inschrijvingen. En er wer-
den ondanks de stevige wind goe-
de tijden gelopen. Bij de meisjes 5 
tot 8 jaar liep Kaitlyn Groot de 1 ki-
lometer in 4:22, in de categorie 9 tot 
12 jaar deed Nienke van Dok het in 
3:19. Bij de jongens 5 tot 8 jaar deed 
Rink Rewijk er 3:54 over, en bij 9 tot 
12 jarigen deed Dylan Cordes het in 
3:15. Op de 5 kilometer was Inger 

van Dok de snelste in 19:28, bij de 
heren was Corne Timmer de snelste 
in 17:01. Op de 10 kilometer liep Eri-
ca Belandi de snelste tijd in 39:36. 
Ze was tevens de snelste Aalsmeer-
se en kreeg hiervoor een taart van 
Vooges. Bart Witzier was bij de he-
ren de snelste in 35:49.
Foto: Erik Witpeerd

Handbal
Palingcup weer voor Fiqas
Aalsmeer - Ter voorbereiding op 
het nieuwe handbalseizoen hebben 
de mannen van FIQAS Aalsmeer af-
gelopen zondag 30 augustus deel-
genomen aan een toernooi in en bij 
Volendam om de Palingcup. Vorig 
jaar wisten de Aalsmeerders deze 
prijs te winnen en ook dit jaar kon-
den ze de Cup uiteindelijk mee naar 
huis nemen. Er moesten drie wed-
strijden van 30 minuten gespeeld 
worden en de tegenstanders waren 
achtereenvolgens thuisclub Kras/
Volendam, het Belgische Achilles 
Bocholt en het eveneens uit Bel-
gië afkomstige KV Sasja. De eerste 
wedstrijd werd overtuigend gewon-
nen: 13-10. In de tweede had FIQAS 
Aalsmeer wat meer moeite met de 
tegenstander, kwam drie punten 
achter, maar wist via een tussen-
sprint in de eindfase het duel toch 
met één punt verschil naar zich toe 
te trekken: 16-15. In de slotwedstrijd 
was KV Sasja, dat met een zeer jon-
ge ploeg gekomen was, geen partij 
meer: 22-9. Trainer/coach René Ro-
meijn kon niet anders dan tevreden 
zijn. “We hebben verschillende ma-
nieren van spelen kunnen uitprobe-
ren en in veel verschillende samen-
stellingen gespeeld. En dat terwijl 
de ploeg nog niet eens compleet 
is. Dit was een prima toernooi om 
te oefenen en dat was waar het om 
ging. Dat we dan toch met de prijs 
naar huis gaan is alleen maar mooi 
meegenomen.” Komend weekend 
zijn de mannen van FIQAS Aalsmeer 
nog vrij, op zaterdag 12 september 
begint de BeNe-League competitie, 
meteen met een zware uitwedstrijd 
bij landskampioen OCI/Lions. 

E1 te sterk voor Lelystad
De eerste wedstrijd in de veldcom-
petitie (die overigens vanwege de 
afgekeurde buitenvelden in de zaal 
plaatsvond) begon voor de E1 van 
FIQAS Aalsmeer met twee afmel-
dingen door ziekte - Danny en Ma-
rijne - en een niet fitte Quinty. De 
tegenstander uit Lelystad kreeg 

ook een afmelding op het laat-
ste moment, en had al geen wis-
sel, dus werd besloten vijf tegen 
vijf te spelen. De eerste helft begon 
Koen in het doel. De spelers van FI-
QAS kregen de eerste minuten ge-
lijk veel ruimte, zodat Mike en Sjors 
(2x) voor een 3-0 voorsprong kon-
den zorgen. Via 3-1 werd het 4-1 
door Benjamin en na een 4-2 stand, 
zorgde Quinty voor 5-2. Daarna vie-
len de doelpunten niet meer zo vlot, 
want de keeper van Lelystad stond 
goed te keepen en de verdediging 
bij Aalsmeer liet wat steekjes vallen, 
zodat het 5-5 werd: spannend! Voor 
rust werd nog wel een Aalsmeers 
doelpunt gemaakt, 6-5. Na de rust 
ging Mike keepen. De niet zo fit-
te Quinty maakte er 7-5 van. Koen 
maakte er twee achter elkaar: 9-5. 
Lelystad kwam wel weer wat terug 
tot 9-8, maar Quinty en Koen kre-
gen en namen de ruimte die er met 
zo weinig spelers op het veld ont-
stond, zodat zij eerst zorgden dat 
het 11-8 werd, en na een tegendoel-
punt, 13-9. Vanuit de rechter hoek 
maakte Ella er 14-9 van en Quinty 
was niet meer te stuiten: 15-9. Maar 
Lelystad zat niet bij de pakken neer 
en bleef toch ook wat gaten vinden 
en scoorde twee maal. Dit was ech-
ter niet genoeg om echt gevaarlijk te 
worden en daarbij maakte Benjamin 
ook nog een welverdiend doelpunt, 
16-11. Lelystad deed nog een laat-
ste poging: 16-12, maar daar was 
onze Quinty nog een keer: 17-12. 
Tenslotte nog een nieuwe afsluiter 
van de wedstrijd: vanaf dit seizoen 
eindigen E-wedstrijden altijd met 
een shoot-out, waarbij alle kinde-
ren 1 keer vanaf de middellijn rich-
ting cirkel tippen en dan een schot 
op het doel wagen. Iedereen schiet 
een keer en iedereen keept een 
keer. Hiermee keken beide teams 
toch terug op een leuke wedstrijd, 
met veel balbezit voor alle kinderen, 
ondanks de incomplete teams. Vol-
gende week speelt de E1 uit tegen 
Zeeburg. 

Amstelland - De handbal heren 
van FIQAS 1 zijn in alle opzichten 
sportief! Zij sporten graag zelf op 
hoog niveau, besteden uren aan 
training, maar zijn zelfs bereid om 
een avond mee te wandelen met 
deelnemers die in trainging zijn voor 
de Diabetes Challenge. 
Maandag 31 augustus om 19.00 uur 
was de start met een beetje regen, 

na 15 minuten werd het droog. De 
stoere jongens gingen in gesprek 
met de deelnemers. 
Al snel kwam een gemeenschap-
pelijk onderwerp aan bod: doorzet-
tingsvermogen. Door die gesprek-
ken was de training van 2 uur snel 
voorbij. Zo is iedereen weer een er-
varing rijker. 
De deelnemers zijn uitgenodigd om 

Wandelen voor Diabetes Challenge
Training dit keer snel voorbij

Start veldcompetitie
Slecht begin voor VZOD1
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 30 augustus was de start van 
het korfbalseizoen 2015-2016. De 
kampioen 3e klasse VZOD/FIQAS 1 
promoveerde naar de 2e klasse en 
heeft daar te maken met zware con-
currentie. Zoals altijd heeft VZOD 
een gedegen voorbereiding ge-
had. Op het bloedhete internationa-
le korfbaltoernooi van Velocitas wist 
ze te imponeren en de beker mee 
naar huis te nemen. Verder heeft 
het team een oefentoernooi bij KIOS 
gespeeld en twee oefenwedstrijden. 
De oefenwedstrijd tegen Oranje 
Nassau, afgelopen woensdagavond, 
viel met veel donder en bliksem in 
het water. De eerste competitiewed-
strijd moest in Nieuw-Vennep tegen 
KIOS gespeeld worden. Al vele jaren 
twee teams die aan elkaar gewaagd 
zijn. Ook nu was het zeer warm op 
het kunstgras, iets waar vooral de 
scheidsrechter last van leek te heb-
ben. Hoewel in spel niet veel ver-
schillend liep VZOD, ongewijzigd in 
samenstelling ten opzichte van af-
gelopen seizoen, vanaf het begin 
achter de feiten aan wat halverwege 
de eerste helft leidde tot 6 punten 
achterstand. De ruststand gaf ech-
ter wel weer moed voor de tweede 
helft want het verschil was terugge-
bracht tot 11-8. Na rust was VZOD/
FIQAS 1 beter op weg en via on-
der andere doelpunten van Martijn 
Vervark, Donja Passies en Alyssa te 
Riele wist ze de aansluiting weer te 
krijgen. Pas halverwege de tweede 
helft kwam VZOD op gelijke hoog-
te (16-16) en het talrijke publiek be-
gon er weer in te geloven. 
De scheidsrechterlijke dwalingen, 
die onder andere zorgden voor een 
stortvloed aan strafworpen aan de 

kant van KIOS, die er overigens 
liefst vijf onbenut liet, maakte het 
echter zeer moeilijk om de klus te 
klaren. 
Tot het einde toe was het super 
spannend maar het laatste doelpunt 
van Josine Verburg was net niet vol-
doende om de partij winnend af te 
kunnen sluiten en zo moest genoe-
gen genomen worden met een te-
leurstellende 18-17 eindstand. De 
schade wordt enigszins beperkt 
doordat Atlantis, tegenstander van 
komende zaterdag (15.30 uur thuis 
aan de Wim Kandreef), de punten 
heeft gedeeld met ZKC’31. 

Ook nederlang VZOD2
Het VZOD publiek bleef in Nieuw-
Vennep om VZOD 2 te zien spelen 
tegen KIOS 2. In die wedstrijd was 
helaas een vergelijkbaar beeld te 
zien waardoor ook zij tegen de eer-
ste verliespunten aanliepen (20-17). 
Aangezien ook VZOD 3 tegen KZ 
Danaïden het onderspit moest del-
ven én de junioren A1, ondanks uit-
stekend spel, verloren van DES (20-
7) was dit niet het beste openings-
weekend van VZOD. 
Lichtpuntje was de winst van VZOD 
4 tegen Argus 1 (17-15). Bij de jeugd 
ging het over het algemeen een stuk 
beter. Alle uitslagen: KIOS 1-VZOD 
1 18-17, KIOS 2-VZOD 2 20-17, KZ 
Danaiden 6-VZOD 3 14-09, VZOD 
4-Argus 1 17-15, DES A1-VZOD A1 
20-07, VZOD B1-Thor B1 08-05, ES-
DO C1-VZOD C2 07-04, VZOD D1-
DKV Victoria D2 06-03, VZOD E1-
Ados E1 05-02, Atlantis E4-VZOD 
E2 02-04, ZKV E2-VZOD E3 03-07, 
DTS E1-VZOD E4 15-01, VZOD F1-
Fiducia F1 06-04, Tempo F1-VZOD 
F2 16-03

Hondenplons groot succes!
Aalsmeer - Wat een succes, de 
Hondenplons in De Waterlelie op 
zondag 30 augustus ter afsluiting 
van het buitenseizoen. Liefst 261 
honden, in alle soorten en maten, 
kwamen met heel veel baasjes op 
de Hondenplons af. Het was een 
drukte van belang in het water. Niet 
alleen de honden, maar ook veel 
mensen namen deze kans waar om 
de zomer uit te plonsen.
Naast zwemmen konden de honden 
en baasjes mee doen met activitei-
ten op het veld, georganiseerd door 

DogTalk. De Regionale Dierenam-
bulance stond stand-by voor kleine 
ongelukjes en informatie over haar 
nuttige werk.
De pot voor KIKA was na afloop 
goed gevuld. Zwembad de Waterle-
lie kan 711.61 euro overmaken naar 
dit goede doel.
Alle foto’s van deze middag staan 
inmiddels op facebook zwembad-
de-waterlelie. Natuurlijk wordt in 
2016 weer een Hondenplons ge-
houden aan het einde van de zomer 
in het zwembad aan de Dreef.

op 19 september om 19.15 uur bij de 
eerste thuis wedstrijd aanwezig te 

zijn in de Bloemhof. Hier maakt de 
Challenge groep graag gebruik van!



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Baanloop AVA 
op woensdag

Aalsmeer - Op woensdag 
9 september kan iedereen 
meedoen met de recreatie-
ve 1, 3 en 5 kilometer baan-
loop bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer in de Sportlaan 
43. Deelname kost 2 euro 
voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 
20.00 uur en inschrijven kan 
tot 15 minuten voor aanvang 
in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico loopchip 
die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met 
douches zijn beschikbaar. Na 
afloop ontvangen de meeste 
deelnemers een plant. Voor 
verdere informatie: www.
avaalsmeer.nl 

Zondag opening nieuwe expositie
Kunstenares Jackie Sleper 
strijkt neer in Aalsmeer
Aalsmeer - Er is een artiest neer-
gestreken in Aalsmeer. Het is niet 
de eerste en ook niet de laatste, 
maar het kleurrijke werk dat kunste-
naar Jackie Sleper vanaf deze week 
exposeert in het Oude Raadhuis 
spreekt wel zeer tot de verbeelding. 
Basis voor haar kunst is de natuur in 
al haar verscheidenheid en de cul-
tuur van andere landen en volkeren. 
Het Oude Raadhuis heeft er een 
transformatie voor ondergaan. Zo is 
er de roze zaal met het thema India, 
de blauwe zaal met het thema Chi-
na en de gevoelsmatig zonovergo-
ten oranje zaal met het thema Mexi-
co. Allemaal landen die Sleper zeer 

inspireerde. De expositie heeft dan 
ook niet voor niets het thema Rei-
zen als titel gekregen. ‘Reizen’ wordt 
aanstaande zondag 6 september 
geopend door burgemeester Jeroen 
Nobel om 17.00 uur.
De kunstwerken die Jackie Sle-
per maakt zijn elke keer weer ver-
rassende cultuurcollages. Twee- en 
driedimensionaal, het maakt haar 
niet uit. Sleper weet steeds weer te 
prikkelen door het materiaal dat ze 
gebruikt en door de thema’s die ze 
kiest. Ze brengt Oost bij West en an-
dersom. Daarbij schuwt ze het niet, 
zoals ze zelf zegt, om zogeheten ho-
ge en lage kunst met elkaar te ver-

Exposeren bij bedrijven/scholen
A-Kunst-Route: Zwerfkunst
Aalsmeer - De A-Kunst-Route 
wordt georganiseerd door het A-
Kunst-Team en Garby Aalsmeer in 
de periode van vrijdag 15 tot en met 
zondag 24 januari 2016. A staat voor 
A-kwaliteit. A staat voor Amateur en 
bovenal voor Plezier. Kunstenaars, 
van jong tot oud, wordt de gelegen-
heid geboden om te exposeren in de 
gemeente in bijvoorbeeld winkels, 
horecagelegenheden, zorgcentra, 
garages, scholen, naschoolse op-
vang en meer. Bedrijven waar zich 
een raam bevindt dat voor het pu-
bliek zichtbaar is. Aan de exposities 
kan mee gedaan worden met beel-
dende kunst, songteksten, gedich-

ten, tekeningen en schilderijen. Ge-
heel belangeloos biedt Henrita Foo-
twear in de Dorpsstraat haar etala-
ge aan om ter promotie in te richten. 
Deze is een week lang te bewon-
deren vanaf vandaag, donderdag 
3 september. Het thema is Zwerf-
kunst. Dit omdat er een samen-
werking is tussen de organisaties 
A-Kunst-Team en Garby Aalsmeer. 
Het A-Kunst-Team biedt zowel kun-
stenaars als ‘bedrijven’ de gelegen-
heid om daar waar men goed in is 
te promoten. Garby Aalsmeer pro-
beert de zwerfafval problematiek 
in Aalsmeer onder de aandacht te 
brengen. Dit begint bij de opvoe-

in de regioOp zoek naar werk job

Doel van de functi e
De producti emedewerker afzet bij Bunnik Vriesea’s verzorgt 
alle werkzaamheden met betrekking tot het verwerken van de 
verkoopbare planten conform de gestelde kwaliteitsnormen en 
wensen van de klant.  

Functi e-eisen en eigenschappen
• MBO werk- en denkniveau 
• Kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
• Teamspeler
• Hands-on mentaliteit
• Klantgericht
• Resultaatgericht

Wat bieden wij
Wij bieden een dynamische functi e waarbij 
je zowel je hoofd als handen zal gebruiken. Je 
krijgt eigen verantwoordelijkheid en we zorgen 
dat je intern wordt opgeleid. Je komt te werken 
in een informeel en betrokken team aan de 
Achterweg in De Kwakel. 

Ben je geïnteresseerd in deze functi e
stuur dan je moti vati e en CV naar:

Bunnik Vriesea’s
t.a.v. Marti ne Bunnik e-mail naar
mbunnik@bunnikvriesea.nl
Voor meer informati e kun je bellen naar
0297-331994.

Organisati e
Bunnik Vriesea’s is een moderne en 
professionele potplantenkwekerij 
van Bromelia’s. We zijn een gezonde, 
groeiende organisati e met een heldere 
toekomstvisie. Met een enthousiast 
team gaan wij dagelijks de uitdaging aan 
om hoogwaardige, lang houdbare en 
prachti g gekleurde kamerplanten te kweken 
en te verwerken naar de wensen van de 
klant door bijvoorbeeld de toevoeging 
van ompott en, labels, hoezen en allerlei 
speciale verpakkingsmaterialen. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

Producti emedewerker afzet
FULLTIME

TK Kunststofpuien is sinds 1978 leverancier van kunststof kozijnen, 
deuren en schuifpuien. Wij leveren maatwerk uit eigen fabriek. In totaal 
werken we met ca. 11 mensen, waarvan er 6 in de fabriek werken. 
Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

FULLTIME
CALCULATOR / WERKVOORBEREIDER

Als calculator/werkvoorbereider ben je samen met je collega’s 
verantwoordelijk voor het voorbereidingsproces van de kunst-
stof kozijnen. 
Daarbij horen de volgende werkzaamheden:
•	 Het	zelfstandig	maken	van	offertes/opdrachten.
•	 Voorbereiden,	coördineren	en	afhandelen	van	
 werkzaamheden en/of projecten.
•	 Het	helpen	van	klanten	in	de	showroom	(verkoop).

Wij zoeken een kandidaat:
•	 Ervaring	heeft	met	computers	(apple	–	windows).	
•	 Zeer	nauwkeurig	werkt	en	gevoel	heeft	voor	kwaliteit.
•	 Met	beheersing	van	de	Nederlandse	taal.
•	 Overwerk	geen	probleem	vindt.
•	 Zowel	zelfstandig	als	in	een	klein	team	goed	kan	werken.	
•	 En	enige	ervaring	op	dit	gebied	heeft	onze	voorkeur.

Als je interesse hebt in de bovenstaande functie dan kun je een 
sollicitatiebrief met een Curriculum Vitae sturen naar 
orne@tkkunststofpuien.nl.  

TK Kunststofpuien BV, Hornweg 171, 1432 GH  Aalsmeer
www.tkkunststofpuien.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Te koop:
Fietsstoeltje inclusief bevesti-
ging, voor voorop de fiets prijs 
€12,50. Autostoeltje voor kind 
tot 15 kg, prijs €10,- . Auto-
stoeltje voor kind vanaf 4 jaar, 
prijs €27,50.
Tel. 06-28453654
Te koop:
Box €50,-. Boxkleed €10,-.
Wipstoelje €25,-. Fietsstoeltje 
€25,- Keukenblok 50x40cm 
€75,-. 
Tel. 0297-367410
Te koop:
Douchekrukje-wit en alumi-
nium poten. In hoogte verstel-
baar en opvouwbaar €25,-.  
Tel. 06-42147851
Te koop:
Bramen/pruim/mango/aalbes/
zw.Bes/aardb/kers/jam.
Aalbes/bramensap. Leimuider-
dijk 97, Rijsenhout. St. buiten.
Voor kika.  Tel. 0297-331433
Te koop:
Aquarium met panorama glas 
en verlichting €60,-.   
Tel. 0297-287820
Te koop:
Handcirkelzaag 1450 w 210 
mm, met 3 extra bladen. 
Z.G.A.N. €30,-. Tel. 0297-361304
Gevraagd:
Schaatsmedailles en zeer oude 
schaatsen van plaatselijke 
smeden. Tevens ijs- en stempel-
kaarten. Louis.   
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
2 x grote michelin poppen 
wit met gele streep voor mijn 
nieuwe vrachtwagen.  
Tel. 06-12946730
Aangeboden:
Bridgeclub ‘t rondje start weer 
op maandag 7 sept. Loc. Crown 
theater. Nieuwe leden welkom. 
Inl. I.Smit 32  Tel. 0297-327300
Te koop:
Compacte, lichtgewicht Twinny 
Load fietsendrager met 7-polige 
stekker. In prima staat. €30,-.  
Tel. 0297-540415
Te koop:
10 grote netten droog haard-
hout met blokken van 25 cm.  
1 net is 18 kg. €5,- voor een net.  
Tel. 06-44328500

Te koop:
Camping bedje €15,-.
Tel. 06-51887575
Te koop:
Kabel haspel 50 mtr. 3 x 1 mm 
€20,- surfmast fiberfill 4,60 
€15,-.  
Tel. 0297-562317
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar laptops, notebooks en 
computers. 
Tel. 06-84613045
Te koop:
Cheyenne rubberboot wit/
rood met Mercury motor. 
Geen vaarbewijs nodig, geen 
ligplaats nodig €375,-. Een 
scooter Piaggio Fly, bouwjaar 
2005 met kapschade en gaat 
harder. Ruilen tegen Gillera of 
vraagprijs €250,-   
Tel. 0297-267574
Te koop:
Autobahn vignet Zwitserland 
€25,-.  Tel. 06-50918771
Gevonden:
Aan komen lopen in Rozenhof, 
jonge zwart witte kater. Ong. 4 
maanden oud. Tel. 06-29087513
Te koop:
Damesfiets, splinternieuw. 
Mooie mat zwarte/alu kleur, 
voor €295,- (was €495) versnel-
lingen, degelijk.  
Tel. 06-37202990
Aangeboden:
Gratis af te halen bruin eiken 
wandmeubel 185cm hg en 
175cm br, 3 delig  in redelijke 
staat. 
Tel. 0623667995 of 0297-326545
Te koop:
Nieuwe dashboard camcorder.
(Dashcam). Prijs €35,-
Tel. 06-53134146
Te koop:
Sperziebonen €2,50 p. kg. 
Stiense bonen €2,- per pond. 
Bessensap €3,50 per halve ltr. 
Diverse soorten jam  €2,50 per 
pot. Zelf gemaakt zoet en half. 
Tel. 06-11291389
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereld-
oorlog, zoals helmen, medailles, 
bajonetten, documenten etc. 
(Tegen vergoeding). 
Tel. 06-48317830

Aangeboden:
Gratis, ongeveer een 1/4 m3 
bestratingszand. Ligt nog in de 
aanhanger, indien niet te ver 
ook gratis gebracht. 
Tel. 06-51434018

Te koop:
Baby kleding mt. 50/56 neutraal 
en jongen. Maat 62 jongen en 
mt. 92 jongen. €4,- per setje €2,- 
per shirt.  
Tel. 06-30311269

Gevonden:
Dinsdagavond: 
digitale camera op het 
fietspad van Aletta 
Jacobsstraat. 
Tel. 0297-342952

mengen. Het geeft haar werk een 
soms theatraal en vervreemdend 
tintje. Bijna surrealistisch tot de re-
aliteit dan in ene weer opduikt. Ze 
maakt onverwachte combinaties 
van onderwerpen die ze vindt op 
Utrechtse rommelmarkten en in-
drukken die ze heeft opgedaan ge-
durende haar reizen over de wereld. 
Het is kijken met een nieuwe blik. 
Daarbij werkt ze samen met de bes-
te vakmensen om haar werk te rea-
liseren. Een voorbeeld daarvan is de 
beroemde keramist Enzo Formizano 
uit Florence. Want keramiek is een 
materiaal dat Sleper graag gebruikt 
in veel van haar werken. Zo zijn er 
vogeltjes, rozen, insecten, maar ook 
schaapjes en herten terug te vinden. 
Een goed voorbeeld in de Mexi-
caanse zaal is het beeldje Devo-
ción ofwel devotie waarin ze op een 
popje, kraanvogels combineert met 
blauw azuur, keramische vlinders en 
zilver. Het is de oermoeder en ook 
weer niet. De Jordaan is nooit ver 
weg in het werk van Sleper. Jackie 
Sleper stamt oorspronkelijk uit Am-
sterdam en was ooit leerling van de 
vroegere Land- en tuinbouwschool 
in Montfoort wat nu het Wellantcol-
lege heet. Deze school is één van 
de bronnen van haar kunstenaar-
schap. Ze heeft er geleerd hoe sa-
menwerken het verschil kan maken, 
hoe kwetsbaar het leven is en hoe 
sterk de natuur is. Het is een ba-
sis waar ze steeds weer op terug-
valt. Na dat Wellantcollege is ze via 
de Hoge school voor de Kunsten in 
Utrecht als schilder aan de slag ge-
gaan en nooit meer gestopt met het 
vervaardigen van kunstwerken. Het 
heeft haar over de hele wereld ge-
bracht en daarmee exposities over 
de hele wereld opgeleverd. Telkens 
weer weet ze daarbij het oude en 
het nieuwe met elkaar te combine-
ren. Daarbij wil Sleper heel even de 
hersens van de toeschouwer laten 
kraken en sowieso iets zeggen over 
de vreugde van het leven. 
Er is een artiest neergestreken in 
het Oude Raadhuis die laat zien dat 
de wereld groter is dan het Oude 
Raadhuis. Dat culturen zich onver-
mijdelijk zullen gaan mengen en dat 
dit een hele kleurrijke ervaring kan 
zijn. Net zoals deze expositie, dat 
is. Als je er als toeschouwer rond-
loopt dan ruik je en hoor je bijna de 
straatgeluiden van New Delhi, proef 
je de vitaliteit van Mexico en hoor 
je de stilte van China. Nog te zien 
tot en met 22 november in het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat van 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Van alles te zien en te doen 
op Boulevard of the Roses
Aalsmeer - Op zondag 6 septem-
ber vindt de Ride for the Roses 
plaats, een groot fietsevenement 
waar duizenden fietsers aan mee 
doen. De opbrengst gaat naar het 
KWF Kankerbestrijding voor het be-
handelen van huidkanker. Aalsmeer 
is dit jaar gastgemeente en de start 
en finish vinden in de bloemenvei-
ling van FloraHolland plaats. Vlak 
voor de finish komen alle fietsers 
vanuit de richting Kudelstaart langs 
de Watertoren. 
Op verzoek van de gemeente wordt 
de Kudelstaartseweg bij de Water-
toren mooi aangekleed, zodat alle 
fietsers Aalsmeer zullen herinneren 
als een echt bloemendorp. De twee 
organisatoren van Vuur en Licht 
op het Water, Mike (Multi) van der 
Laarse en Ap Eigenhuis, gaan een 
deel van de Kudelstaartseweg bij de 
Watertoren omtoveren tot Boulevard 

of the Roses, samen met een grote 
groep vrijwilligers. 

Programma zaterdag
Zaterdag 5 september Boulevard 
of the Roses bij de Watertoren om 
16.30 uur feestelijke ontvangst van 
350 wielrenners van de Pre Ride 
door burgemeester Jeroen Nobel. 
Er is muziek en er staan stalletjes 
met drankjes en versnaperingen tot 
18.00 uur. Start kunstveiling Galerie 
Sous Terre om 19.00 uur.

Programma zondag
Zondag 6 september Boulevard of 
the Roses bij de Watertoren van-
af 13.15 uur muziek en stalletje met 
drankjes. Tussen 13.15 en 14.15 uur 
doorkomst van het grote peloton 
wielrenners. Einde 15.00 uur. Pu-
bliek is uiteraard van harte welkom.
Toegang gratis.

ding van de nieuwe generatie en 
dus denken de initiatiefnemers dat 
het leuk zou zijn om de scholen ook 
mee te laten doen aan de A-Kunst-
Route 2016. Aanmelden voor al-
le scholen via Yvette Koehler, con-
tactpersoon van Garby.Aalsmeer@
gmail.com. Aanmelden voor vol-
wassenen, ouderen, bedrijven bij 
Jiska Sharon, contactpersoon van 
A.Kunst.Team@gmail.com.
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