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Diverse opdrachten

niet
De Pramenrace is overigens gek
en
alleen een ‘rondje varen’ dienen
doen. Nee, de deelnemers
te voeren
diverse opdrachten uit
route. Ook
tijdens de uitgestippelde
ingeleverd
moeten er allerlei dingen
Koppie
en aangenomen worden.
punten en
er bij dus, alles voor de
er tot slot
een hoge score. Wie wil
worden
nou niet na aﬂoop bejubeld
vanaf het podium?
tip: Zwaaien
Voor nieuwelingen een
de groep
naar kijkers, en zeker
bij het
ouderen en mindervaliden
punten
zorgcentrum, levert extra
voor
op. En een waarschuwing
nieuwelingen: De Pramenrace
een keer
is verslavend. Eenmaal
naar volgend
meegedaan is uitkijken
jaar.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Complimenten

bij!
Carnaval in Rio is er niets
Verkleedfeest op het water:

e
30 Jaar Pramenrace: ‘Onz
rdag
Verjaardag’ vieren zate

alle
Naar de Pramenrace en
echt
gekkigheid vooraf wordt en dat
weer
toegeleefd. Ieder jaar
op de been,
houdt het SPIE-bestuur
dames en
want het werk dat de
is echt veel.
heren vooraf verrichten
eitje, maar
Het lijkt misschien een
er zijn
vraag hoeveel gesprekken voordat
geweest in het praatjeshuis
werd, en
de vergunning afgegeven zal zeker
open’
‘breek me de bek niet
dus voor
klinken. Complimenten
allen zoveel
het SPIE-bestuur dat zij
om dit
vrije tijd gestoken hebben
evenement
leuke echt Aalsmeerse
jaar weer
te organiseren en ieder
om te
bergen woorden verzetten Maar,
behouden voor de toekomst!
genoeg hierover.

doet het. Dit
Even aantrekken, ja, hij
tijdens de
dat de
teams hard voor gesport afgelopen
geeft echter geen garantie der
hoera
tocht
Er is er een jarig, hoera,
SPIE-avond in de feesttent het
penta op de dag van de
is de
is
laat
en je kunt wel zien dat
maandag. Op de Pontweg
tochten zich ook moeiteloos
vindt dit
Allerlei
Pramenrace! Dertig jaar
zien en gezien worden.
aanslingeren.
water plaats
grappige
gezellige feest op het
acts worden vertoond,
en foto’s
het veel
en dit jubileum gaat aanstaande
hebbedingetjes uitgedeeld
De recreanten hebben
groots
aanrader
Het
zaterdag 10 september
gemaakt, veel foto’s. Een
drukker met andere zaken.
is, hoe kan
lopen!
gevierd worden. Thema
om hier tussen te gaan
thema, de outﬁt, de aankleding,
Het
het
klinkt
allemaal
uur
er
12.30
vaart
het anders, ‘Onze Verjaardag’.
wie
exact
Om
de muziek,
de enige
eerste de
en ga zo
SPIE-bestuur is vast niet
startschot en mogen als
mee, hapjes en drankjes
kaarsjes uit
sop van
die een taart met dertig
snelle teams het ruime
door. Deze teams verdienen
maar
kent
mogen
bokken een
mag blazen. De Pramenrace en
de Ringvaart op. Daarna
net als de dames en de
wordt hier
heel veel trouwe deelnemers die al
de bokken de penta aanslingeren,
groot compliment. Wat
zijn
en als
dus zullen er zeker teams
gevolgd door de damesteams
veel aandacht aan geschonken.
twintig jaar
categorie
er niets bij!
dertig, vijfentwintig of
laatste mag de grootste
Het carnaval in Rio is
Geen rond
Zeker een uur
vormen de
aan de start verschijnen.
starten, de recreanten.
Uitzondering in deze
SPIE viert
de laatste
t is veelal
getal? Geen probleem,
duurt de totale start. Als
snelle teams. De outﬁ
met alle
al zo’n
is alles mee
‘Onze Verjaardag’ graag
weg is, zijn de snelle teams
wel uniform, maar daar
Het maakt
parcours.
telt,
deelnemers en kijkers.
beetje halverwege het
gezegd. Goed gestroomlijnd
aan de start
gehaald.
niet uit hoe de teams
daar wordt tijdwinst mee
feestelijk is
Penta vertroetelen
verschijnen, als het maar
penta echt niet starten,
de
Mocht
komt.
goede
zit
die een
en het de verjaardag ten
Het venijn bij de recreantenDeze
dan is er nog de bezemboot,
gezellige
nemen. Een
Het wordt vast weer een deelname
‘m nogal eens in de penta. en dient
team op sleeptouw kan
met
oudje
achter
drukte bij de Pontweg
Zweedse motor is een
andere (geen oudje) motor
en
mag, maar
van meer dan 150 pramen
vertroeteld en goed onderhouden
de praam of bok hangen
teams) met
De snelle teams en
kruisje achter de
bokken (vorig jaar 153
een
worden.
wel
te
komt
er
personen
en zijn nog net
dat dan
gemiddeld zes tot tien
liefhebbers weten dit
naam van het team. Liever
1200
het sleutelen.
vindt menig
aan boord is toch gauw
niet het hele jaar aan
niet mee kunnen varen,
het publiek
het vaak
Dit Aalsmeerse
aanwezigen en dan is
De recreanten nemen
team en begrijpelijk.
Zo rond half
een week,
en zeker
nog niet meegerekend.
niet zo nauw. Ongeveer
feestje wil niemand missen
de
Verjaardag’.
twee weken, van te voren
twaalf à twaalf uur arriveren
‘Onze
hooguit
tijdens
niet
voorzien
gekeken.
eerste pramen en bokken
wordt naar de Zweedse
hebben de
van startnummer. Hier

UUR
PRAAMONTBIJT: 8.009.30 G
'T DRIJFHUIS, UITERWE

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Taart en kaarsjes

op de taart
Het is feest, de kaarsjes
Aan
mogen aangestoken worden.
ook iets
kijkers wordt gevraagd
Iedereen
vrolijks aan te trekken.
verjaardag.
komt tot slot naar een
langs de
Goede kijkplaatsen zijn
Het
Ringvaart en het Praamplein.
het Centrum
plein aan het water in
snelle
is ook de ﬁnish. De eerste, drie uur
rond
pramen arriveren hier
vijf moeten
in de middag. Voor half
zijn, anders
alle deelnemers binnen
uur begint
een strafpunt. Rond vijf
feesttent op
de prijsuitreiking in de
hier is publiek
het Praamplein en ook
hoe blij alle
welkom. Enig om te zien
winnaars zijn.
van ‘Onze
Alle deelnemers: Geniet
de redactie
Verjaardag’ en SPIE en
vaart.
wenst de teams een behouden
hoera,
Kijkers: Er is er een jarig, dat is de
zien,
hoera. Dat kun je wel
Pramenrace! Zingen maar...
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KORT NIEUWS:

Snorfiets uit
water gevist
Aalsmeer - Op woensdag 31
augustus om half drie in de middag is een snorfiets uit de sloot
bij de Stommeerkade gevist. De
snorfiets bleek in Hoofddorp
te zijn gestolen in het winkelgebied. Uit verder onderzoek
bleek dat de snorfiets voorzien
was van een vals kentekenplaatje. Deze bleek eveneens in
Hoofddorp gestolen te zijn. De
eigenaar van de snorfiets is een
21-jarige jongen uit Amsterdam.
Hij rijdt inmiddels weer rond op
zijn vervoermiddel.

Onwel door
drank en drugs
Aalsmeer - Op zondag 4 september om kwart over tien in
de ochtend is de politie door
de ambulancedienst gevraagd
naar de Begoniastraat te komen voor een onwel persoon,
die zich behoorlijk agressief
gedroeg. De 24-jarige inwoner van Aalsmeer bleek teveel drank en drugs gebruikt te
hebben. De man is gekalmeerd
en naar het Amstelland ziekenhuis vervoerd.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Vlot verloop eerste raadsvergadering na zomerreces

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

CDA pleit voor openbare
trailerhelling voor boten
Aalsmeer - Een openbare plek om
met de trailer de boot te water te laten. Het te water laten gebeurt nu
bijna dagelijks bij de brandweersteiger aan de Stommeerweg, tegenover de Zwarteweg. Een doorn
in het oog bij de gemeente, maar
het wordt getolereerd. Het CDA gaf
al eerder aan dit te willen scheiden
door een trailerhelling te maken aan
de Westeinder voor openbaar gebruik. Tijdens de behandeling van
de agenda recreatie en toerisme
afgelopen donderdag 1 september in de raadsvergadering diende
de fractie een amendement en een
motie hierover in. Het college wordt
hierin gemaand deze te realiseren.
Twee schorsingen werden ingelast
om dit binnen de eigen fracties en
het college te bespreken. Er is namelijk een dilemma. Wordt de gemeente op deze manier geen concurrent van de jachthavens, wat
kost het om deze locatie aan te leggen en waar? Wat dit laatste betreft
deed CDA vier suggesties. De huidige brandweerhelling geschikt maken voor openbaar gebruik, met een
veilige oplossing voor fietsers en
ander verkeer, het vergrote surfeiland, bij of in de buurt van de Loswal of bij het Fort Kudelstaart. Aangegeven hierbij werd dat het college
hierin zelf ook creatief mag denken,
als de locatie maar aan de Westeinder is. Het amendement werd door
het college ontraden of de tekst zou
aangepast moeten worden. Wethouder Jop Kluis van recreatie stelde voor de tekst ‘een openbare trailerhelling te realiseren’ te veranderen in ‘te bevorderen’. Dit omdat aan
de realisatie nou eenmaal een kostenplaatje hangt en het is afhankelijk van een juridisch aspect. Mag
de gemeente een dergelijke voorziening maken? Het CDA boog best
diep en stelde het amendement

drastisch bij. De openbare trailerhelling werd aan het wensenlijstje toegevoegd. Andere wensen om
samen met het bedrijfsleven te bevorderen zijn: Ontwikkeling Fort tot
cultuurhistorisch en waterrecreatief centrum, een woonboulevard,
vergroting surfeiland, meer horeca aan het water, verhoging kwaliteit Praamplein en ontwikkeling van
de Drecht-doorsteek om een ‘rondje
Amsterdam’ mogelijk te maken. Wat
dit laatste betreft zijn er gesprekken
met alle betrokken gemeenten en
lijkt deze doorsteek er te gaan komen. Na aanpassing van het amendement konden alle fracties zich
vinden in deze ‘boodschap’ om
Aalsmeer meer te profileren als watersport-gemeente. De motie over
de trailerhelling is eveneens aangenomen, alleen AB stemde tegen en
dus gaat het onderzoek naar de mogelijkheid ervan gestart worden.
Gemoedelijk
Wat een gedoe, zal menigeen denken. Het werkt nu toch prima zo.
Het gaat altijd heel gemoedelijk. De
boten worden te water gelaten, de
trailers worden daarna aan het einde van de zijweg van de Zwarteweg
geparkeerd en wachten tot je aan
de beurt bent, doet men op de best
brede Zwarteweg. Toch gedogen,
meer borden, onder andere ‘op eigen risico’, ‘voor brandweer plek direct vrij maken’ en ‘verboden te parkeren op de Zwarteweg’? Best een
eenvoudige stap om Aalsmeer inderdaad meer recreatief op de kaart
te zetten en vrij goedkoop uit te voeren. Eerst maar de conclusie en het
voorstel van B&W afwachten…
Economie, recreatie en toerisme
De agenda recreatie en toerisme is
ook goedgekeurd, net als de agenda economie. De fracties PACT en

VVD gaven aan wel teleurgesteld
te zijn. Het betreffen ‘open’ agenda’s met speerpunten. Beide partijen hadden liever een gedegen visie
onder ogen gekregen. “Visie-loos”,
aldus Robert van Rijn van de VVD.
“Jammer, jammer, jammer”, sprak
Sunny Lakerveld van PACT en haar
partijgenoot Rik Rolleman was “bedroefd”. AB en het CDA gaven aan
juist blij te zijn met de agenda’s. Het
college en de ambtenaren kunnen
aan de hand van deze agenda’s aan
de slag om uitvoeringsprogramma’s
te gaan maken. Van Rijn trok daarna
een beetje bij. “We vinden het een
zwak verhaal, zijn teleurgesteld dat
er geen visie is, maar positief vinden
wij dat er zoveel ondernemers bij
betrokken zijn, dus vol verwachting
klopt ons hart.” De economische
agenda is door de meerderheid van
de fracties (PACT tegen) aangenomen, de agenda recreatie en toerisme moest het eveneens doen zonder de goedkeuring van PACT. Bij de
vraag van burgemeester Jeroen Nobel wie tegen is, gingen er bij deze
partij drie vingers omhoog. Het vierde raadslid van PACT, Ronald Fransen, was verhinderd, ook René Martijn van AB had zich afgemeld voor
deze eerste vergadering na het zomerreces. HAC was er ‘gewoon’
niet.
De vergadering vond trouwens
plaats in de vertrouwde raadzaal.
Niets veranderd, nog geen renovatie. Wel drie stoelen om uit te proberen welke de nieuwe raadzaal gaat
opsieren. De bordjes nodigden niet
echt uit om te gaan zitten, ‘gereserveerd’ stond er op. Wel gaan zitten
natuurlijk. Van links naar rechts: Degelijk, te hard en kriebelig (maar relax). Benieuwd waarvoor de fracties uiteindelijk kiezen. Kwestie van
hoe lang ze willen vergaderen misschien...

Provincie akkoord met aanleg
busbaan op B. Kasteleinweg
Aalsmeer - De provincie NoordHolland is akkoord met de aanleg
van de busbaan op de voormalige N196, in Aalsmeer nu de Burgemeester Kasteleinweg. De busbaan
loopt van Hoofddorp door Aalsmeer
tot in Uithoorn. Naar verwachting is
de nieuwe busbaan in het voorjaar
van 2019 klaar voor gebruik.
Busbaan door rotonde
De vrijliggende busbaan komt tussen de kruising met de Fokkerweg
(Haarlemmermeer) en de kruising
met de Poelweg (Uithoorn) te liggen. In het tracé zijn vijf rotondes
opgenomen. Bij vier rotondes rijdt
de bus echter recht door de rotonde heen. Door over het middeneiland heen te rijden wordt de busrit
voor de reiziger niet alleen sneller,
maar ook comfortabeler. Alleen op

de rotonde bij de Zwarteweg rijdt
de bus met het verkeer mee. Bij de
Fokkerweg wordt een knooppunt
aangelegd om overstappen mogelijk te maken naar het Sternet van
Schiphol. In Haarlemmermeer sluit
de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en
de Fokkerweg; in Uithoorn op het
bestaande HOV in Uithoorn.
Planning
Eind september tekenen gemeente Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Stadregio Amsterdam en
de provincie Noord-Holland de samenwerkingsovereenkomst
voor
de nieuwe busbaan. Het project is
in nauwe samenwerking met deze partijen tot stand gekomen. De
provincie Noord-Holland neemt
de uitvoering van de busbaan op

zich. Begin 2017 is naar verwachting een aannemer geselecteerd en
start de voorbereiding van uitvoering. De daadwerkelijke aanleg start
in de loop van 2017. Volgens planning kunnen de eerste bussen in
het voorjaar van 2019 over de nieuwe busbaan rijden.
Ontbrekende schakel
Met de realisatie van de nieuwe busbaan wordt de ontbrekende schakel in de zogenaamde Oosttak, de hoogwaardige busverbinding tussen Hoofddorp, Aalsmeer
en Uithoorn in de provincie NoordHolland, toegevoegd. Deze oosttak
is onderdeel van het OV-netwerk
in de regio Hoofddorp, Aalsmeer,
Uithoorn en Schiphol dat onder de
naam R-net in de noordelijke randstad wordt ontwikkeld.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Stenhuismaatjes, Speedfish en Uniek

Verzamelen in ballenbak
voor de Pramenrace
Aalsmeer - Gezellig druk was het
afgelopen maandag 5 september
in de feesttent. De sportavond voor
de Pramenrace stond op het programma. De sfeer was prima en
de bereidheid om goed te presteren hoog. Het ging hier namelijk om
een laag startnummer voor de Pramenrace, wie mag als eerste starten in de categorieën snellen, bokken, dames en recreanten? Het bestuur van SPIE had weer een bijzonder spel bedacht. Er werd feest gevierd in de ballenbak. Uit vier personen moest elk team bestaan. Een
van hen moest op een soort slee
met wiel gaan liggen, twee anderen moesten elk een been vasthouden en hiermee sturen naar de ballen. Zes stuks moesten er verzameld worden, die vervolgens op een
blad met gaten neergelegd moesten worden. Als de vierde persoon
het gevulde blad met de ballen in de
lucht hield, werd de tijd stopgezet.
Het zag er hilarisch uit en wat een
fanatisme. Begrijpelijk dat de ‘ligger’
een helm moest dragen. Per keer
werd met vier teams verzameld in
de ballenbak en af en toe kwamen
benen en armen gevaarlijk dicht in
de buurt van de hoofden. De EHBO
was aanwezig, maar heeft gelukkig geen hulp hoeven verlenen. Alle deelnemers verlieten ongeschonden de ballenbak.
Er werd overigens vooraf druk overlegd om een snelle strategie te bepalen, toch een serieuze aangelegenheid voor een heel groot deel
van de deelnemers. Natuurlijk waren er ook teams die met name voor
de gezelligheid kwamen. Leuk om

te zien dat nagenoeg alle teams in
dezelfde kleur shirt, al of niet met
teamnaam, verschenen. Voor het
betreden van de tent vonden hiervoor nog wat ‘verkleedpartijtjes’
plaats. Geweldig! Alvast in de sfeer
komen voor de ‘tocht der tochten’
aanstaande zaterdag 10 september
kon deze maandagavond zeker. Wat
een gezelligheid en gekkigheid.
Stenhuismaatjes
Het beste in de ballenbak was uiteindelijk team Stenhuismaatjes,
op de voet gevolgd door de teams
Speedfish (2) en Uniek (3). Team
Kees Bonkezak mag als vierde de
sloot naast de Pontweg verlaten en
Aquaprama (5) mag gelijk daarna
de Penta aantrekken. De volledige
uitslag elders in deze krant en dit
is tevens de officiële volgorde van
Pramenrace nummer 31 met thema ‘Onze Verjaardag’. In de Praambode, die ook vandaag verschijnt,
heel veel leuke verhalen over 30 jaar
Pramenrace van het bestuur, van
teams, de route, opdrachten, tips en
meer. Veel leesplezier.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
11 sepember
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In De Oude Veiling, Marktstraat.
Zondag dienst om 10u. met Johan Gankema.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. 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 Ouderenwerk. 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. Kinderdienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
R. Hondsmerk, Dordrecht. Om
18.30u. Meeting Point.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met
dhr. R.L. Antes, Ridderkerk.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J. de
Jonge uit Alphen aan de Rijn en

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. 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. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Gez.dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. woordcommunieviering in Kloosterhof met N. Kuiper.
Zondag 9.30u. Eucharistieviering
in Karmelkerk. Om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof. Donderdag
15 september 9.30u. Eucharistieviering in Karmelmerk met Samuel en m.m.v. diverse koren.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russischorthodoxe kerkdiensten. Zaterdag 17.30u. Avondgebed en zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst ds. P.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.
Zondag 11u. Eucharistieviering
m.m.v. cantoren.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 van september tot
en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag van september tot en met mei.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Bingo-avond
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 12 september organiseert Viva Aquaria
weer een gezellige avond in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Het tweede deel van het
verenigingsjaar begint met een bingo. Het bestuur zal opnieuw een
schat aan prijzen verzamelen, en
nodigen iedereen, die dit leest of
hoort uit deze avond te bezoeken,
en een poging te wagen om een hele arm planten te scoren. Ook zullen
andere prijzen te veroveren zijn, dus
laat je niet weerhouden. Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd. De avond
begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Iedereen is van harte welkom. Meer weten over Viva Aquaria? Neemt dan contact op met de
heer C. Keim via 0297-343854.

Van 11 tot en met 17 september

Collecteweek: In actie
tegen spierziekten
Aalsmeer - Van 11 tot en met 17
september start de collecteweek
voor het Prinses Beatrix Spierfonds.
In één week gaan ruim 30.000 vrijwilligers op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Het is de
grootste jaarlijkse actie voor de
200.000 mensen met een spierziekte in Nederland. “Het fonds bestaat
dit jaar 60 jaar. Onze collecte is al
59 jaar een gewaardeerde, anonieme en makkelijke manier om te geven aan onderzoek naar spierziekten. Het is een eenmalige gift en je
kunt zelf beslissen hoeveel je in de
bus doet. Naast de collecte aan de
deur zet het fonds dit jaar ook de digitale collectebus in. Deze biedt de
mogelijkheid om naast huis-aanhuis in je eigen wijk, ook van vriendtot-vriend te collecteren via mail en
social media. We hopen dit jaar natuurlijk weer op een mooie collecte opbrengst. In 60 jaar hebben we
samen met onze vrijwilligers al veel
bereikt, maar ons werk is na 60 jaar

nog steeds hard nodig”, aldus Joanna van Drongelen, hoofd collecte- en vrijwilligersorganisatie bij het
Prinses Beatrix Spierfonds.
Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben allemaal
een verlammend effect op de spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles aan, lopen, plassen, fronsen, lachen, ademen. Een
spierziekte tast het hele lichaam en
daarmee ook het hele leven van een
persoon aan. Het Prinses Beatrix
Spierfonds zet zich al 60 jaar in voor
mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Doel is om alle spierziekten
de wereld uit te krijgen, middel is
wetenschappelijk onderzoek. Het
Spierfonds financiert en stimuleert
onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, naar
een betere kwaliteit van leven voor
patiënten nu. Dit alles kan gedaan
worden dankzij donaties en de inzet
van vrijwilligers.

Aalsmeervoorelkaar

Korte bijeenkomst voor
nieuwe vrijwilligers
Aalsmeer - Op donderdag 22 september van 13.00 tot 14.00 uur organiseert Aalsmeervoorelkaar een
korte informatiebijeenkomst voor
mensen die het leuk lijkt een ander
te helpen met de boodschappen of
vervoer. Sinds kort biedt Aalsmeervoorelkaar naast het matchen van
vraag en aanbod via de website, hulp bij de boodschappen en
hulp bij vervoer in Aalsmeer en Kudelstaart. Er is gestart met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers.
Aangezien steeds meer mensen
een beroep doen op het aanbod van
Aalsmeervoorelkaar, is uitbreiding
van het team van vrijwilligers nodig.
Tijdens de bijeenkomst maken deelnemers kennis met andere geïnteresseerden, wordt ingegaan op het

vrijwilligerswerk bij Aalsmeervoorelkaar en vertelt een vrijwilliger die al
actief is over zijn of haar ervaringen.
Tot slot komen praktische zaken als
verzekering en onkostenvergoeding
aan bod. Deelnemers hebben na de
bijeenkomst een goed beeld wat het
vrijwilligerswerk bij Aalsmeervoorelkaar inhoudt. Iedereen die mogelijk interesse heeft om als vrijwilliger
aan de slag te gaan voor Aalsmeervoorelkaar is van harte welkom om
te komen! De bijeenkomst is in Seringenhorst in de Parklaan 27.
Aanmelden kan tot maandag 19
september via rjoon@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl. Voor meer
informatie of vragen kan contact
opgenomen worden via bovengenoemde mail of bel 0297-347510.

Leuke en leerzame cursussen

Engelse en Franse lessen
Aalsmeer - Al eens gedacht aan
een leuke en leerzame cursus Engels of Frans bij U in de buurt? In
september starten in Aalsmeer weer
nieuwe cursussen. Op vrijdag morgen zijn er conversatie lessen voor
50-plussers in de Meander in de
Clematisstraat 27. Engels is niet
meer weg te denken uit deze maatschappij en het is tevens een prima
geheugentraining!
Er zijn verschillende mogelijkheden
zowel voor beginners als voor ge-

vorderden. Er wordt gewerkt in kleine groepen van minimaal drie deelnemers. Alle lessen worden aangeboden per 10 lessen van 1 uur. De
kosten zijn 88 euro exclusief boeken. Na de 10 lessen is er een vervolgmogelijkheid. Voor zowel Engels
of Frans is het tevens mogelijk om
overdag of ‘s avonds in groepjes of
privé-lessen te nemen. Voor inlichtingen en opgeven kan contact opgenomen worden met Carolyn van
Es-Smith via 0297- 364398.

Nacht zonder Dak

Straatjongeren voor één
nacht in Kudelstaart?
Kudelstaart - Straatjongeren in Kudelstaart? Ja, voor één nacht. Want
in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 september slaapt een aantal jongeren van Samen op Weg gemeente Kudelstaart in zelfgemaakte
krotten op straat. Zij doen dan namelijk mee aan Nacht zonder Dak.
Door een nacht in de buitenlucht
te slapen ervaren de jongeren hoe
het is om op straat te moeten leven.
De straat is in dit geval nog de veilige omgeving van het sportterrein

van korfbalvereniging VZOD. Voorafgaand gaat de groep naar Amsterdam om bij het Leger des Heils
een bezoek te brengen. Nacht zonder Dak is een actie van Tear. Deze organisatie moedigt mensen aan
om zich in te zetten tegen armoede. De jongeren hebben zich laten
sponsoren en als tegenprestatie slapen zij dus een nacht zonder dak.
Ook een donatie doen? Ga dan naar
www.nachtzonderdak.nl en kies Kudelstaart - 10 september.

Peuterinstuif en literaire
kring bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 14 september is er van 9.30 tot 11.30 uur
gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en/
of thee bij de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan
66. Van 9.30 tot 10.30 uur is er ook
weer de peuterinstuif. Samen met je
kindje spelen, dansen, zingen, plezier maken met muziek en gymmen.
In de avond, van 19.45 tot 21.30 uur,
start de eerste literaire kring van dit

nieuwe seizoen. Zoals elk jaar wordt
begonnen met het uitwisselen van
ieders leeservaringen van de afgelopen weken. Iedereen krijgt de gelegenheid om te vertellen over het
boek, verhaal of gedicht wat hij of zij
gelezen heeft in de vakantie. Iedereen is weer van harte welkom, ook
nieuwe gezichten! Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297-321636
of kijk op de website oosterkerkaalsmeer.nl.

Gespreksgroep
‘dementie’

spreksgroep aan voor kinderen met
een ouder met dementie. Heeft u
een ouder met dementie en wilt u
uw ervaringen delen met anderen
in een soortgelijke situatie? U bent
welkom op dinsdag 20 september
van 19.30 tot 21.00 uur in Gebouw
Irene in de Kanaalstraat 12. Aan-

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
biedt in samenwerking met ontmoetingsgroep Aelsmeer een ge-

2 Vrijwilligersworkshops
Eenzaamheid in Aalsmeer
Aalsmeer - Vita Amstelland,
Aalsmeervoorelkaar, de Open Hof
Kerk en Zorgcentrum ‘t Kloosterhof organiseren rond de week tegen Eenzaamheid twee vrijwilligersworkshops Eenzaamheid.
De gemeente heeft de aanpak van
eenzaamheid als speerpunt en heeft
opdracht gegeven voor de aanpak
van eenzaamheid. Deze workshops
zijn speciaal bedoeld voor vrijwilligers die in aanraking komen met
mensen die eenzaam zijn. Maar wat
is eenzaamheid eigenlijk? Is eenzaamheid voor iedereen hetzelfde?
Is eenzaamheid te signaleren? En
hoe kan eenzaamheid aangepakt
worden?
Tijdens de workshops wordt informatie gegeven rond het thema eenzaamheid en wordt aan de hand
van voorbeelden de praktijk ingedo-

ken. Tijdens een brainstormsessie is
er ruimte voor onderlinge uitwisseling. De bijeenkomsten wordt aangeboden door Coalitie Erbij en zijn
op vrijdag 16 september van 10.00
tot 12.30 uur in de Open Hof Kerk
aan de Ophelialaan 247 en op donderdag 22 september van 14.00 tot
16.30 uur in zorgcentrum ‘t Kloosterhof in de Clematisstraat 16. Aanmelden via mrijerkerk@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl Nog vragen?
Neem dan contact op met Margo
Rijerkerk via 06-122181119.
Aalsmeervoorelkaar is een initiatief van diverse maatschappelijke organisaties uit Aalsmeer en is
de ‘opvolger’ van Zorgvoorelkaar.
com/aalsmeer. Aalsmeervoorelkaar
wordt in opdracht van de gemeente Aalsmeer uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

Bijeenkomst hulpverlening
rondom ouderen in Irene
Aalsmeer - Vier maal per jaar organiseren het Mantelzorg Steunpunt
en het Ontmoetingscentrum, onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer,
een informatiebijeenkomst met thema’s rondom ouderen, geheugenproblemen en dementie. Op donderdag 15 september zullen meerdere gastsprekers duidelijkheid geven over de hulp en dienstverlening die er in Aalsmeer voor handen is. Huishoudelijke hulp, verzorgende/verplegende hulp, respijtzorg
of emotionele hulp, maar ook praktische ondersteuning en hulp bij bijvoorbeeld een leuke dag invulling.
Gastspreker zijn onder meer Atie de
Vos van het Sociaal Loket, Hanneke
ten Brink van Mantelzorg en Meer,

Trudis Schroijen van Vita welzijn en
advies, Marjolein Thuis van wijkteam Amstelring en Femke Paus van
wijkteam zorgcentrum Aelsmeer.
Tijdens de bijeenkomst zullen ook
(andere) professionals aanwezig
zijn om u zo nodig van dienst te
zijn. U bent van harte welkom om
te luisteren naar het aanbod en vragen te stellen of mee te praten. De
deur van gebouw Irene in de Kanaalstraat is open vanaf 13.15 uur,
de bijeenkomst start om 13.30 uur.
Om 15.00 uur is het afgelopen. Koffie en thee kost 1 euro. Graag aanmelden in verband met een goede
voorbereiding bij Ellen Millenaar via
06-22468574 of emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl

Inloop voor 65+

streken. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2 euro gevraagd. U bent
van harte welkom! Voor vragen: Ellen van Houten (06-14144344), ouderenpastor.

Aalsmeer - Zondagmiddag 11 september is er de maandelijkse Inloop
in de Zijdstraat 55, Doopsgezinde
Kerk, van 15.00 tot 16.30 uur. Het
thema voor deze Inloop is ‘Hoedje op, hoedje af, voor elkaar’. Heeft
u een mooi, leuk, grappig of bijzonder hoedje op of in de kast, neemt u
deze dan mee? Uiteraard staan de
koffie en de thee klaar, wordt een
spelletje gehouden en wordt gezellig bijgepraat. De inloop start met
een kopje koffie of thee en de ontmoeting met elkaar. Steeds vaker
weten mensen de weg naar de ‘inloop’ te vinden. Die weg is voor alle 65 plussers uit Aalsmeer en om-

Keep It Clean Day
Opschoonactie
op surfeiland
Aalsmeer - Vrijdag 16 september is het weer de jaarlijkse Keep
It Clean Day. Om deze reden gaat
Garby Aalsmeer van 16.00 tot 18.00
uur het Surfeiland opschonen. Helpt
u/jij mee? Opgeven kan via Garby.
aalsmeer@gmail.com of kom gewoon naar het Surfeiland aan de
Kudelstaartseweg. Of doet u liever uw eigen straatje? Ook graag!
Als iedereen nou in en om z’n eigen
huis/tuin opruimt wordt Aalsmeer
ook al een heel stuk schoner!

Rondleidingen
op Zorgvlied
Amstelveen - De dertigste Open
Monumentendag heeft als thema
Iconen en symbolen. Dat is een toepasselijk thema voor begraafplaats
Zorgvlied. Op de begraafplaats is
nog veel funeraire symboliek uit de
negentiende eeuw te vinden. Marcel Bergen en Irma Clement (auteurs van Wandelen over Zorgvlied
& Geheimen van Zorgvlied geven
zaterdag 10 en zondag 11 september uitleg bij een groot aantal funeraire symbolen en iconen. De rondleiding begint zaterdag om 14.00
uur, op zondag zijn er rondleidingen
om 13.00 uur en om 14.30 uur. De
start is bij witte kantoorvilla. Deelname is gratis.
melden bij Mantelzorg & Meer via
020-3335353 of info@mantelzorgenmeer.nl.
Het zorgen voor een ouder met dementie brengt specifieke problemen
en vragen met zich mee, zoals: Wanneer moet u iets regelen, hoe vraagt
u een indicatie aan, hoe regelt u iets
terwijl uw ouder dat niet wil, wanneer denkt u aan opname, hoe gaat
u om met het veranderende gedrag.
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Ouderenmiddag en veel artiesten

AGENDA

Nog 3 dagen Feestweek

Aalsmeer - De feestweek in de tent
op het Praamplein is zondag 4 september van start gegaan met een
gezamenlijke tentdienst van vijf kerken in de gemeente. Voorgangers
waren Martijn Piet en Pim Hogenbirk. Twaalfhonderd stoelen waren
neergezet en nagenoeg allen waren
bezet. Het was volgens bezoekers
een vrolijke dienst met veel zang en
muzikale optredens.
Ook SPIE wist een volle tent te trekken voor de jaarlijkse sportavond
voor de startplaatsen voor de Pramenrace. De teams mochten verzamelen in de ballenbak. Hilarisch
en grappig, maar met volle inzet en
actief gespeeld door alle teams. En
dinsdag was het tijd voor het Nostalgisch Filmfestival. Twee voorstellingen werden gegeven en zowel in de middag als ‘s avonds was
het uitverkocht. De presentatie was
in handen van, tevens organisator,
Dick Piet en hij had met zijn scherpe en actuele opmerkingen de lachers op de hand. Het was dankbaar publiek, ieder filmpje werd beloond met een applaus. Voor rasechte Aalsmeerders een feest van
herkenning voor nieuwe inwoners
en jeugd een gevarieerde kennismaking met het actieve Aalsmeer.
Woensdag trakteerde de 100 jarige
Rabobank de jeugd van Aalsmeer
op een geweldig feestje met optredens van Buurman en Buurman en
live Sarah en Julia en ‘s avonds was
het podium voor lokale muzikanten
en zij wisten een gezellig ‘feessie‘ te
bouwen.
Jamai, Jeroen en Glennis
Vandaag, donderdag 8 september is
de tent voor de Stichting Dag van je
Leven, die gehandicapten een gezellige dag gaat bezorgen. In de

Muziek
Donderdag 8 september:
* Praamplein Live met optredens
Tino Martin, Jamai, Jeroen van der
Boom, Marcel Fisser Band, Glennis Grace, Jan Leliveld en dj Joost in
feesttent van 20.30 tot 01u.
Vrijdag 9 september:
* After Summer Party in feesttent
Praamplein met Brace, The Partysquad, Crazy piano’s on tour, Mr.
Polska en dj Joost van 20.30 tot 01u.
Zaterdag 10 september:
* Back to the apres ski met Moped Techno, Het Feestteam, Het
Meezingteam, Two Brothers on the
Fourth Floor, de Lawine Boys en 2
Unlimited in feesttent op Praamplein van 20.30 tot 01u.
Zondag 11 september:
* Livemuziek van Acoustic Mix in
The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 16u.

avond is de tent voor alle feestbeesten en dansliefhebbers. ‘Praamplein
Live’ met optredens van Tino Martin,
Jamai, Jeroen van der Boom, Marcel
Fisser Band, Glennis Grace, Jan Leliveld en dj Joost.
Op vrijdag 9 september krijgen alle
senioren in Aalsmeer een feestmiddag aangeboden met op het podium
De Frontaliny’s en Ronnie Tober. Van
14.00 tot 16.00 uur en de toegang is
gratis. In de avond gaan de spots in
de tent aan voor een warme ‘After
Summer Party’ met Brace, The Partysquad, Crazy Piano’s on tour, Mr.
Polska en dj Joost.
2 Unlimited en Meezingteam
Zaterdag 10 september staat overdag in de teken van de Pramenrace
met de prijsuitreiking in de tent. In
de avond volgt alweer de laatste activiteit in de feesttent. Sluit feestelijk
af tijdens de ‘Back to the après ski’
met Moped Techno, Het Feestteam,
Het Meezingteam, Two Brothers on
the Fourth Floor, de Lawine Boys en
2 Unlimited. Donderdag, vrijdag en
zaterdag zijn de avondprogramma’s
van 20.30 tot 01.00 uur en is de toegang 17,50 euro per persoon. Aan
de tent is de prijs 5 euro hoger, namelijk 22,50 euro. Kijk voor alle info
op www.feestweek.nl. Kaarten zijn
ook te koop in de winkels van Primera.

Films
10 en 11 september:
* Animatiefilm Huisdiergeheimen
in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en
zondag om 12.45u. en om 16.45u.
* Film Kubo en het magische zwaard
in Bioscoop Aalsmeer. Zaterdag en
zondag om 14.45u.
Maandag 12 september:
* Filmavond Zin-Inn bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55 v/a 20u.
Dinsdag 13 september:
* Seniorenfilm Parkland in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf 13u.
Vrijdag 16 september:
* Filmmiddag OVAK over rampenoefeningen in Aalsmeer in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 14u.
Vrijdag 23 september:
* Filmdocumentaire Havana Moon
met The Rolling Stones in Bioscoop
Aalsmeer vanaf 20.45u.

Pendelbussen
De feestgangers hoeven dit jaar voor
het eerst in het weekend niet lopend
of fietsend naar huis. Er gaan speciale Feestweek pendelbussen rijden
naar en vanuit Oost en Kudelstaart.
Een retourticket gaat 4 euro kosten.
Kijk op de website voor haltes, tijden en routes.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Het werd beloofd in de pauze tijdens het Nostalgisch Filmfestival: Gratis kaas
en worst na afloop. De hapjes vonden gretig aftrek.

Gevarieerd filmaanbod
in Bioscoop Aalsmeer
KCA toont in het Oude Raadhuis

4 Jonge kunstenaars met
eigen zoektocht
Aalsmeer - De voorzitter van het
Young Artfund uit Amsterdam, Gea
Dekkers, heeft afgelopen zondagmiddag een bijzondere en actuele
expositie geopend met het werk van
jonge talentvolle fotografen en videokunstenaars. In het Oude Raadhuis vertelde ze dat voor alle kunstenaars geldt dat ze publiek willen
hebben waaraan ze hun werk kunnen laten zien. Tegelijkertijd blijkt
dat een van de grote problemen
voor kunstenaars. Een plek is niet
eenvoudig te vinden. Ze complimenteerde daarom de tentoonstellingscommissie van het KCA met dit
initiatief om nu juist die ruimte wel

te bieden aan deze vier jonge mensen. Jonge kunstenaars die elk met
een eigen zoektocht bezig zijn naar
antwoord op vragen als wat doen
herinneringen met je, hoe gedragen
mensen zich in de openbare ruimte, wat is het thuis van een vluchteling en wat is de verhouding tussen technologie en natuur. De opening kreeg nog een bijzonder tintje
doordat elk van de deelnemers nog
een kleine inleiding hield over het
eigen werk. De expositie is nog tot
en met 16 oktober te zien in het Oude Raadhuis aan de Dorpstraat van
donderdag tot en met zondag tussen 14.00 uur en 17.00 uur

Aalsmeer - De vakantie is voorbij, maar Bioscoop Aalsmeer blijft
trakteren op een gevarieerd filmaanbod op vrije middagen en avonden. Jeugd en liefhebbers van animatiefilms kunnen plaats nemen in
het pluche voor: Huisdiergeheimen,
Casper en Emma op safari, Kubo
en het magische zwaard, The Jungle Book, Woezel en Pip, Finding
Dory, Vampierzusjes 2 en Buurman
en Buurman. Jongeren en volwassenen kunnen in de bios aan de
Van Cleeffkade 15 gaan genieten
van Ben-Hur, Bad Moms, Monsieur
Chocolat en Publieke Werken. De
films worden vertoond in zowel de
kleine als de grote filmzaal. Alvast in
de programmering opgenomen zijn
de filmmiddag voor senioren en de
Ladies Night.
Film Parkland voor senioren
Op dinsdag 13 september wordt tijdens de seniorenmiddag de film
Parkland. We gaan Terug naar 1963
toen president Kennedy werd doodgeschoten in Dallas, Texas. Amerika
en de rest van de wereld was in rep
en roer. De handelingen van enkele personen worden gevolgd vlak na
deze onbegrijpelijke gebeurtenis die

hun levens en de wereld voorgoed
zouden veranderen: de jonge artsen
en verpleegsters van het Parkland
Hospital, de baas van de Dallas Secret Service, de onwetende cameraman die de meest bekeken en onderzochte beelden in de geschiedenis heeft geschoten, de FBI-agenten
die schutter Lee Harvey Oswald grijpen en vice-president Johnson die
de controle over het land moest nemen. De film begint om 13.30 uur.
Verzamelen vanaf 13.15 uur in de
hal van Studio’s Aalsmeer. De kosten zijn 6,50 euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee met
een lekker koekje.
Ladies Night 14 september
Tijdens de Ladies Night wordt het
lachen om en met ‘Bridget Jones’s
Baby’. De speciale avond met een
diner voor aanvang en een verrassing in de pauze zit vol, maar ‘gewoon’ gaan kijken vanaf 20.30 uur
kan op woensdag 14 september.
Kaarten reserveren kan via 0297753700 en via bioscoop@studiosaalsmeer.nl. De bioscoop in Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15
heeft een gezellige ‘bar’ waar popcorn, chips en drankjes te koop zijn.

Zondagmiddag livemuziek

Acoustic Mix in The Shack

29 Gedichten om te lezen
Aalsmeer - De komende weekenden is de Gedichtentuin te bezoeken. Locatie daarvoor is ook dit
jaar het Boomkwekerskerkhof aan
de Stommeerweg. Afgelopen zaterdag en zondag kon al een kijkje
worden genomen. In een parkachtige sfeer zijn 29 gedichten te lezen.
De inzendingen zijn zeer divers van
stijl en inhoud maar de schrijvers
moesten zich wel houden aan het
thema ‘symbiose’ (samengaan, versmelting). KCA organiseert de Gedichtentuin. Zaterdag 10 en zondag
11 september kunnen van 12.00 tot

17.00 uur de gedichten weer gelezen
worden. Dat geldt eveneens voor
zaterdag 17 en zondag 18 september tijdens de Kunstroute Aalsmeer.
Gedichtenbundel
Van de 28 gedichten is een bundel
gemaakt, deze is voor 5 euro te koop
bij Het Boekhuis en tijdens de Kunstroute bij Otto en het pop-up winkeltje aan de Uiterweg. De Gedichtentuin is gratis toegankelijk. Bij de
entree ligt een boekje met potlood,
waarin een reactie geschreven kan
worden.

Oude Meer - Vorig jaar stonden de
mannen van Acoustic Mix met heel
veel succes op een bomvol terras,
reden genoeg om dit muzikale duo
terug te vragen in The Shack. Op
zondagmiddag 11 september zijn ze
er weer! Acoustic Mix is een prachtige mix van zang, mondharmonica
en twee bijzonder goeie en eigenzinnige gitaristen: Jos van Hooff en
Remco Tammer spelen een mix van
bekende pop, rock, reggae, blues
en country uit de jaren zestig tot negentig.
Wie kent ze niet, de grote hits van:
Mink de Ville, The Stranglers, Shocking Blue, The Rolling Stones,
CSNY, Elvis Presley, Golden Earring,
John Mayall, Santa Esmeralda, The
Shadows en vele anderen. Kortom
verrassend en goed! The Shack is
zondagmiddag geopend vanaf 15.00
uur en aanvang van Acoustic Mix is
rond 16.00 uur. De entree is 5 euro
per persoon.
The Mighty Gators en ZZ Top
Zondag 18 september staan de Bel-

gische Guy Verlinde & The Mighty Gators weer garant voor een high
energy show in The Shack! Waanzinnig goeie zanger, rasentertainer met klasse muzikanten om hem
heen. Vrijdag 23 september gaat
niemand minder dan topband The
Pheromones undercover in een
dampende southern boogie ZZ Top
Rockshow! Kijk voor alle info op
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Exposities
Tot en met 16 oktober:
* Expositie vier jonge talenten in het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
Zaterdag 10 september:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
10 en 11 september:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag
vanaf 10.00 uur. Ook dinsdag tot en
met vrijdag open vanaf 10u.
17 en 18 september:
* Kunstroute Aalsmeer op 23 locaties in gemeente. Zaterdag en zondag open 12 tot 17u.
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders
Genootschap in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Tot en met oktober:
* Foto-expositie over renovatie Seringenpark in het gemeentehuis. Te
zien tijdens openingstijden.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer,
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Diversen
Donderdag 8 september:
* Feestdag voor gehandicapten door
stichting Dag van je Leven in feest-

• Nieuwe Meerbode

tent op Praamplein.
* Borrel Aalsmeer met speeddaten in resto op terrein FloraHolland,
Legmeerdijk vanaf 17u.
Vrijdag 9 september:
* Ouderenmiddag in feesttent,
Praamplein met optredens van Ronnie Tober en De Frontaliny’s,14 -16u.
* Palaver voor Pramenrace in clubhuis FC Aalsmeer, Beethovenlaan
vanaf 20u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
* Start darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 10 september:
* Pramenontbijt bij ‘t Drijfhuis vanaf 8u. Pramenrace, thema ‘Onze
Verjaardag’. Start bij Pontweg om
12.30u. Feesttent open voor prijsuitreiking van 13 tot 17.30u.
* Open Monumentendag. Lijnbaankerk open met tentoonstelling doopsjurken van 10 tot 16u. En
fietstocht architect Joop Kok langs
monumenten. Start 13u. bij beeld
Flora op Raadhuisplein. Watertoren
open van 12 tot 17u.
10 en 11 september:
* Gedichtentuin op Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg open. Zaterdag en zondag van 12 tot 17u. Ook
17 en 18 september.
Zondag 11 september:
* Fort Kudelstaart open voor rondleiding en activiteiten voor kinderen
van 12 tot 16u.
* Vogelbeurs in clubgebouw SCW,
Konnetlaantje, Rijsenhout van 9.30
tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ers bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55 van
15 tot 16.30u.
Maandag 12 september:
* Bingoavond Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3
vanaf 20u.
Woensdag 14 september:
* Oost-Inn met peuterinstuif van
9.30 tot 11.30u. Literaire kring van
19.45 tot 21.30u. In de Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* Ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Bingoavond bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 15 september:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* High Tea voor ouderen in De Oude
Veiling, Marktstraat, 13.30 tot 17u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Open avond duikteam Thamen in
De Waterlelie, Dreef vanaf 20u.
Vergaderingen/bijeenkomsten
Woensdag 14 september:
* Vergadering Wmo-raad in gemeentehuis vanaf 15u.
Donderdag 15 september:
* Bijeenkomst over hulpverlening
voor ouderen in Ontmoetingscentrum in Irene, Kanaalstraat van
13.30 tot 15u.
* Presentatie kandidaten Verkiezing
Ondernemer en Starter van het jaar
in The Beach, Oosteinderweg 248a
vanaf 19.30u.
Donderdag 22 september:
* Bijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers Aalsmeervoorelkaar in Seringenhorst, Parklaan, van 13 tot 14u.
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KOOPJE:

Klassieke gitaar 4/4
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Uitgebreid assortiment
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Concert-registratie Rolling Stones in Cuba

Muziekfilm ‘Havana Moon’
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 23 september kan in het pluche van Bioscoop Aalsmeer aan de Van Cleeffkade plaatsgenomen worden voor
een prachtige muziekfilm. Havana
Moon laat het historische, ‘once in
a lifetime’ concert zien van The Rolling Stones in het Cubaanse Havana. Geregisseerd door Paul Dugdale (Adele, Coldplay). Dit epische, recordbrekende concert is onder andere voorzien van de hits Jumpin’
Jack Flash, It’s Only Rock ‘n Roll,
Gimme Shelter, Brown Sugar, Satisfaction en nog veel meer. Gefilmd
op 1 van de laatste optredens van
de América Latina Olé Tour 2016
Met natuurlijk Mick Jagger, Keith
Richards, Charlie Watts en Ronnie
Wood die deze, werkelijk spectacu-

laire, set uitvoeren voor meer dan
1,2 miljoen aanbiddende fans. Mick
Jagger: “De Cuba show was gewoon
geweldig. Een ongelooflijk moment
om zo een enorme zee van mensen, voor zo ver het oog kon zien. Je
kon de drukte en het enthousiasme
van de menigte voelen en dat was
voor mij het hoogtepunt van dit moment.” Keith Richards: “Er is de zon,
de maan, de sterren en The Rolling
Stones. De kans om eindelijk te rocken in Cuba was speciaal. A night to
remember in Havana.” De film duurt
120 minuten en start op 23 september om 20.45 uur. Kijk voor meer informatie en tickets op www.studiosaalsmeer.nl. Kaarten reserveren kan
via 0297-753600 en via info@studiosaalsmeer.nl.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WijkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.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 bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en inFormatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitenteleFoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer inFo
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuiZen? geeF het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Kostrošová
Weij

T.
J.

16-07-1982 01-09-2016
04-06-1979 30-08-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend
in de basisregistratie personen (brp)
besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd
als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Pietrzela
Pietrzela
Apeldoorn

A.
L.M.
J.J.

11-10-1980 30-08-2016
14-08-2006 30-08-2016
10-05-1977 30-08-2016

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
rectiFicatie, aanvraag ontvangen
- Thailandlaan 13, 1432 DJ (Z-2016/040988), het oprichten van een kantoor en magazijn en het aanleggen van
een in- en uitrit. In de bekendmaking van 3 augustus is
deze bekendgemaakt onder het adres Legmeerdijk 287.
Dit moet Thailandlaan 13 zijn.
- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z-2016/046671), het wijzigen van de bestemming van opslag naar opslag inclusief
onderhoudswerkzaamheden. In de bekendmakingen van
1 september jl. vermeld met huisnummer 327F; dit moet
327 zonder huisnummer-toevoeging zijn.
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Dorpsstraat 111, 1431 CC (Z-2016/047424), het verhogen van een bestaande kap van het scheepsbouwloods
- Uiterweg 380, 1431 AZ (Z-2016/047667), het plaatsen
van kelderbak onder de woning
- Zijdstraat 2, 1431 EC (Z-2016/048000), het plaatsen van
een tijdelijk stofschot en afrastering
- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2016/047777), het
aanleggen van een in- en uitrit
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/046359), het wijzigen van de gevels en het aanbrengen van rolschermen bij
de overkapping
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 450A, 1432 BP (Z-2016/041188), het oprichten van een woonhuis. De beslistermijn is verlengd
met 6 weken.
- Thailandlaan 13, 1432 DJ (Z-2016/040988), het oprichten van een kantoor en magazijn en het aanleggen van
een in- en uitrit. De beslistermijn is verlengd met 6 weken.
- Mijnsherenweg 45 C 01, 1433 AP (Z-2016/039526), het
realiseren van 12 prefab bedrijfsboxen. De beslistermijn
is verlengd met 6 weken.
verlenging beslistermijn ligplaatsvergunningen
voor woonarken
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing
van artikel 7 lid 5 van de Woonarkenverordening Aalsmeer
2013 verlengd:
- Uiterweg 154 ws 8, 1431 AD (Z-2016/038331). Het verplaatsen van het woonschip. De beslistermijn is verlengd
met 16 weken.
geweigerde 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 weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Vlinderweg 11, 1432 MZ (Z-2016/028955), het oprichten
van een brug en het aanleggen van een in- en uitrit.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Kudelstaartseweg 214, 1433 GR (Z-2016/037611), het
oprichten van een uitbouw aan de achterzijde en het verplaatsen van de achtergevel. Verzonden: 29-08-2016
- Vlasakkerlaan 54, 56 en 58, 1431 DJ (Z-2016/042326),
het oprichten van 3 waterwoningen. Verzonden: 30-082016
- Vlasakkerlaan 34 - 52 en Meertrosstraat 1 – 29, 1431 DJ
(Z-2016/042299), het oprichten van 31 woningen. Verzonden: 30-08-2016
- Vlasakkerlaan 18-32, Meertrosstraat 31-37 en Verlengde
Lijnbaan 2-16, 1431 DJ (Z-2016/042479), het oprichten
van 32 woningen. Verzonden: 30-08-2016
- Achter Uiterweg 164, op het perceel kadastraalbekend Sectie H, perceelnummer 4285, 1431 AS (Z2016/017153), het plaatsen van een plantenkas. Verzonden: 31-08-2016
- Uiterweg 276, 1431 AW (Z-2016/023756), het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden:
01-09-2016
- Roerdomplaan 16, 1431 WJ (Z-2016/028089), het oprichten van een aanbouw aan de zijkant van de woning.
Verzonden: 01-09-2016.
- Stommeerkade 78, 1431 EL (Z-2016/032048), het plaatsen van een dakopbouw en dakdoorgang. Verzonden:
01-09-2016.
ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-

zwaar en/of beroep mogelijk.
- Stationsweg 8, 1431 EG (Z-2016/047440), het slopen
van een bankgebouw
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- P.F. von Sieboldlaan 23, 1431 KG (Z-2016/046664), het
verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning.
- Oosteinderweg 254, 1432 BC (Z-2016/045974), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit voormalige
bakkerij
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen 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 evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Start Pontweg, Ringvaart, Westeinderplassen, diverse doorvaarten en sloten en finish Praamplein (Z2016/028328) Pramenrace Aalsmeer op 10 september
2016, verleend 2 september 2016
- Hornweg 197 (Z-2016/032348) Rings Gala op vrijdag 18
en zaterdag 19 november 2016, verleend 5 september
2016
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
exploitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803), cafe Op de
Hoek, ontvangen 24 augustus 2016
terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803), cafe Op de
Hoek, ontvangen 24 augustus 2016
drank- en horecavergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 295 (Z-2016/046803), cafe Op de
Hoek, ontvangen 24 augustus 2016
ter inZage
t/m 09-09-16 Vastgestelde structuurvisie 2016 GPA, inclusief Royal FloraHolland
t/m 29-09-16 Ontwerpbeschikking voor het in werking hebben van een inrichting voor het bouwen van
aluminium scheepsrompen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer inFormatie: WWW.aalsmeer.nl
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Zaterdag 17 en zondag 18 september

KCA Kunstroute: Pak de
fiets en ga op stap!
Aalsmeer - Zaterdag 17 en zondag
18 september van 12.00 tot 17.00 uur
kunnen kunstliefhebbers weer volop
genieten van de verschillende stromingen binnen de kunst. Daarnaast
is er op veel locaties ook muziek te
beluisteren en wordt er voor de inwendige mens gezorgd. Zaterdag 17
september om 11.00 uur is iedereen
welkom om de KCA Kunstroute 2016
opening bij te wonen op locatie 1, de
loods van Otto aan de Uiterweg 94.
Van Bacchus naar Sunny Neeter
Was er verleden week aandacht
voor de locaties in het centrum van
Aalsmeer, deze week staan de locaties richting Kudelstaart, Hornmeer
en Oost centraal. Pak de fiets en ga
op stap. Eerst langs locatie 14: Bac-

chus (slechts luttele meters vanaf het Boomkwekerskerkhof verwijderd) waar het fotografenechtpaar Birgit Matschullat en Matt de
Groot exposeren. Vervolgens met
het pontje over naar locatie 16, de
WSV Nieuwe Meer. Annet Bartels is
daar om alles te vertellen over haar
tassen en sieraden, Elsbeth Gorter toont haar tekeningen en Henry
Neeter zijn nautische foto’s. Verder
naar Jachthaven Dracht waar Ada
en Ria Bruine de Bruin (ja, familie
van elkaar) exposeren. Een leuke
wetenswaardigheid is dat Ada twee
achtereen volgende jaren de publieksprijs won bij de door KCA georganiseerde tentoonstelling Amazing Amateurs. De nichtjes hopen u
te verwelkomen en hun schilderijen

te kunnen laten zien. Dan richting
het rijksmonument - de trots van
Aalsmeer - de Watertoren. Fotografe Judith de Bats en Kenneth Pont
(schilderijen) zijn hier het middelpunt. Voor diegene met voldoende
conditie is een gang naar boven om
van het uitzicht te genieten een aanrader! Locatie 18: Galerie Sous Terre
biedt negenduizend vierkante meter
glaskunst, schilderijen en beelden.
U kunt ook letterlijk ‘het dak op’ om
nog meer beelden van dichtbij te
bewonderen. Locatie 20 (Roerdomplaan 3) doet voor het laatste jaar
mee. Het terrein krijgt een andere bestemming. Kunstenaar en psychologe Christa Logman moet helaas afscheid nemen van haar atelier. Steek haar een hart onder de
riem en loop even binnen om haar
werk te bekijken. Een deel daarvan
gaat in de ‘uitverkoop’, wie weet pikt
u daar een graantje van mee. Bezoek ook de andere ruimtes waar
de door Christa uitgenodigde kunstenaars exposeren. En dan op weg
naar Oost. De eerste locatie is nummer 21: Jovar aan de Aalsmeerderweg 230. Een kunstenaarscomplex
waar kleine en grote ateliers verspreid zijn over het gehele gebouw.
U wacht een avontuurlijke ontdekkingstocht! Een honderd meters verder, aan de overkant van de weg, is
het atelier van Afke Borgman (locatie 22). Haar prachtig geschikte en

geschilderde bloemstillevens ‘verraden’ haar oorspronkelijk vak: Styliste. Haar vogeltjes fladderen u vanaf het doek of paneel tegemoet. En
dan tot slot op naar het nieuwe atelier van Sunny Neeter (locatie 23)
aan de Hornweg 196d. Sunny gaat
de uitdaging om zich alleen te vestigen na jarenlang een atelier te hebben gedeeld. De door haar ontworpen vlag zal u wapperend verwelkomen. Binnen is haar werk te bewonderen, een deel daarvan was enige
maanden geleden te zien in het gemeentehuis. Zondag 18 september
om 16.00 uur wordt het atelier officieel geopend. Het zou mooi zijn
wanneer u de tijd zo indeelt dat u bij
dit heugelijke feit aanwezig kan zijn.
Na vele uren van heerlijk kunst kijken, met bekenden van gedachten
te hebben gewisseld is dit adres een
mooie afsluiting van een boeiende
en inspirerende KCA Kunstroute.
Muziekbelevenissen
Tijdens de KCA Kunstroute is er op
de verschillende locaties ook heerlijke muziek te beluisteren een selectie: Op locatie 1 (Loods Otto)
speelt op zaterdag Jazz We Can!,
Katelijne van Otterloo en Broken
Mules, zondag Judith Glasbeek
(dwarsfluit) en Cool Benz. De Historische Tuin (locatie 6) op zaterdag Beyond The Joke en The Estate, op zondag Sas & Friends en de
Djembikkels. De optredens zijn samengesteld door Muziekcentrum N
201. Bij keramiste Carla Huson op
het Stokkeland (locatie 13) speelt
op beide dagen de Cool Cast Band.
Zondag 18 september sluit KCA de
Kunstroute in Bacchus vanaf 17.00
uur af met een jazz concert. Kijk
voor meer informatie op: kunstrouteaalsmeer.nl.
Janna van Zon

Film over beschilderen van
molenzeilen in buurthuis
Aalsmeer - Het beschilderen van
de molenzeilen in juni dit jaar is
door Jan Ran en Gerard van Schie
van Videoclub Aalsmeer gefilmd.
Van de eerste verfstreken op het
doek tot aan de openingstoespraak
van oud-burgemeester Joost Hoffscholte en het draaien van de wieken. Unieke beelden van talentvolle leerlingen in opperste concentratie en teamwork! Met recht kan hier
gesproken worden van het grootste kinderkunstwerk in de openbare ruimte! Op maandagavond 26
september kunnen ouders en kinderen de film op een groot scherm
zien in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. De film begint om
19.30 uur en duurt 15 minuten.
Tijdens de feestweek Aalsmeer zijn
de beschilderen zeilen overigens
weer op korenmolen De Leeuw in
het Centrum te zien.

Tiende Shantyfestival met
De Marconisten

Cursus voor jeugd 6 tot 12 jaar

Werkschuit zoekt talent
Aalsmeer - Ben je tussen de 6 en
12 jaar en hou je van tekenen en of
schilderen aan een echte schildersezel? Stroop dan je mouwen op en
kom naar de leerzame lessen van de
Werkschuit in Aalsmeer! Docent Annefie van Itterzon leert je verfijnde
pentekeningen te maken die je later
uitwerkt met grove penseelstreek op
stevig papier. Hoe teken je een uil of
een exotische vogel en wat is toveren met kleur? Je krijgt onzichtbaar
krijt dat oplicht als je verf aanbrengt,
mooi voor diepte in de achtergrond
bij de nachtuil. Tijdens de les maak
je kennis met het werk van bekende
kunstenaars. Waarom dacht Chagall
dat hij kon vliegen en kan jij dat ook
op groot papier? Het bespreken van
elkaars werk is een wezenlijk onderdeel van de les; zo leer je te kijken naar kunst, van elkaar. Aan het
eind van de cursus, zet je de mooiste tekening met textielkrijt op een
sloop. Met een eigen map vol kleurrijk werk ga je naar huis! De cur-

sus start op woensdag 28 september en is van 13.30 tot 15.00 uur of
van 15.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag is de les van 10.30 tot 12.00 uur.
Opgeven kan bij: margot.tepas@
printex-int.com

Filmmiddag over
rampoefeningen

Pommerel van de brandweer en Nel
van der Ven, toentertijd EHBO-er,
geven aanvullend commentaar. Na
de pauze een film van het voormalige Rustoord, gemaakt door Jaap
Tromp en een film over het bloemencorso. De middag begint om
14.00 uur in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Leden van
de OVAK zijn van harte welkom.

Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 16
september is Ab Carels bij de OVAK
te gast met films uit zijn archief. Hij
draait een film gemaakt tijdens de
rampenoefening in hotel-restaurant
en bioscoop De Drie Kolommen. Het
gebouw werd in brand gestoken,
waarop hulptroepen als brandweer,
EHBO, politie, enz. werden ingezet.
Vervolgens een zelfde soort film,
maar dan op het voormalige terrein
van Maarse & Kroon. Een bus in
brand waarbij ook de hulptroepen
in actie komen. Deze oefening was
overdag, waardoor er meer mensen
herkenbaar in beeld komen. Rob

Leimuiden - Shantykoor De Marconisten uit Leimuiden organiseert op
zondag 11 september voor de tiende keer het super gezellige shantyfestival op het Dorpsplein in Leimuiden. Naast De Marconisten verzorgen ook Shantykoor De Zilk uit De
Zilk en zeemanskoor Bestevaer uit
Giessenburg optredens. Deze drie
koren gaan op een groot podium
het publiek vermaken met vrolijke
en soms melancholieke zeemansliederen, waaronder diverse bekende
meezingers.
Het festival begint om 13.00 uur
en zal officieel worden geopend
door de directeur van de Rabobank
Groene Hart Noord, Johan Ram, en
wordt om ongeveer 17.00 uur afgesloten met een gezamenlijk optreden van alle deelnemende koren.
Tijdens de podiumwisselingen van
de koren wordt er opgetreden door

het dweilorkest ‘Nu je er toch Band’
uit Nieuw-Vennep.
Na afloop van het festival is er de
mogelijkheid om deel te nemen aan
een overheerlijk buffet. Aanmelden
hiervoor kan via de mail: bericht@
shantykoordemarconisten.nl of bel
06-13945018. Vol is vol. Mocht het
onverhoopt slecht weer zijn dan
vindt het festival binnen, nabij het
Dorpsplein, plaats.
Sponsor gezocht
Mede dankzij de hoofdsponsor Rabobank Groene Hart Noord heeft
De Marconisten deze festivals kunnen organiseren. Deze bijdrage van
de bank is echter de laatste. Voor
volgend jaar is het shantykoor daarom op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De naam van de nieuwe
hoofdsponsor wordt verbonden aan
het shantyfestival

Vogelbeurs in Rijsenhout

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Jubilarissen bij Vivace in
het zonnetje gezet
Aalsmeer - Het zomerreces van
de dames van Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace was op 30 augustus
voorbij. Deze ochtend was er werk
aan de winkel. Gemotiveerd en serieus werd voor de pauze geoefend
voor het optreden in De Rustende
Jager te Nieuw-Vennep op zondag
25 september. Na de pauze was er
gelegenheid voor een feestelijk gebeuren. Allereerst was er de huldiging van drie leden, die 10 jaar lid
zijn van het koor. Irma Kwak, Nellie
Nieuwkoop en Jantine de Kogel ontvingen uit handen van de voorzitter
een zilveren hangertje in de vorm
van een G-sleutel. Vervolgens werk
afscheid genomen van het oudste

Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert ook in het
nieuwe seizoen weer maandelijks
vogelbeurzen. Deze beurzen worden van september tot en met mei
gehouden in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje. De eerste vindt aanstaande
zondag 11 september plaats. Tussen
9.30 en 13.30 uur zijn belangstellenden van harte welkom De entree is
slechts 50 eurocent, kinderen onder de tien met begeleiding mogen
gratis. De Rijsenvogel heeft er weer
voor gezorgd dat er een grote variatie aan tropische vogels en diverse

Film bij Zin-Inn
Aalsmeer - Lekker avondje naar
een film met inhoud? Kom dan
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
heeft op maandag 12 september
weer een filmavond. De Zin-Inn
toont een aantal keer per jaar filmhuisfilms, met mogelijkheid tot discussie achteraf. Voor informatie over
de titel of inhoud van de film ende
filmagenda kan een mail gestuurd
worden naar filminn@dgaalsmeer.
nl. De vrijwillige bijdrage is 5 euro
per persoon inclusief koffie of thee.
De zaal is open vanaf 19.30 uur,
aanvang van de film is om 20.00 uur.

soorten grote en kleine parkieten te
koop worden aangeboden. Ondervindt u problemen met het kweken
van vogels, of wilt u ook beginnen
met deze hobby? Dan kunt u altijd
terecht bij een van de leden van de
vereniging. Op de beurs kunnen bezoekers bovendien terecht voor diverse soorten vogelvoer en vogelaccessoires.

High Tea voor
senioren
Aalsmeer - In Huiskamer De Oude Veiling in de Marktstraat 19 is op
donderdag 15 september van 13.30
tot 17.00 uur een feestelijke High
Tea. De heerlijkste scones, sandwiches en taartjes zullen klaar staan
en wie aan het einde van de middag
nog een drankje wil: dat kan! Senioren uit Aalsmeer en omstreken zijn
van harte welkom, samen met familie, vrienden of buren. Kosten: 3,50
euro per persoon inclusief thee, exclusief andere drankjes. Tijdens de
High Tea wordt het najaars- en winterprogramma van Huiskamer De
Oude Veiling gepresenteerd en er is
live muziek. Opgave is noodzakelijk!
Dit kan bij Geertina Hendriksen via
mail: ghendriksen@amstelring.nl, of
bel 06- 12776772.

lid van Vivace, 88 jaar en 30 jaar lid,
Janny van de Pol. En dan waren er
nog drie dames, die het koor al 30
jaar trouw zijn. Diny Maarse, Martha de Ridder en Jos Buis kregen als
aandenken een pen met inscriptie.
En weet u wat ook heel leuk was:
Naar aanleiding van de oproep in
de krant voor nieuwe leden hebben
zich twee dames aangemeld! Vivace kan nog meer leden gebruiken.
Vandaar weer deze oproep: Geïnteresseerd? Kom langs op de repetitieochtend in het Dorpshuis te Kudelstaart elke dinsdag van 09.30 tot
11.30 uur of bel voor meer informatie naar voorzitter Marijke Brussaard, tel. 0297-326564.

Radio Aalsmeer live bij
diverse evenementen
Aalsmeer - September: een maand
vol activiteiten in Aalsmeer. Veel
aandacht daarom bij de lokale omroep voor de feestweek, de pramenrace, de kunstroute en de open monumentendag, allemaal evenementen waar de radiozender bij aanwezig is. Maar ook natuurlijk de bekende programma’s, zoals ‘Halte Zwarteweg’ over de Kinect spelcomputer, ‘Let’s Go’ op de yoga-tour
en Silvia van den Aardweg in ‘Door
de Mangel’.

Werkschuit beginnen weer op 28
september en 1 oktober. Inspirerende nieuwe opdrachten en materialen staan klaar bij juf Annefie.

Tekenen en schilderen
De teken en schilderlessen bij de

Nieuwe leden welkom

Kinect spelcomputer
De donderdagavond wordt deze
week om 18.00 uur weer als vanouds geopend door de cliënten en
medewerkers van Heliomare Dagbesteding in Aalsmeer met het programma ‘Halte Zwarteweg’. In de
uitzending wordt ingegaan op het
sporten met de ‘Kinect’ voor mensen met een beperking. De Kinect
bestaat uit een camera en bijbehorende software, waarmee de spelcomputer zonder controller is te besturen. Het is gebaseerd op een extra accessoire waarmee interactie
mogelijk is door middel van gebaren
die gemaakt worden met het volledige lichaam, gesproken tekst of
door voorwerpen te laten ‘zien’ aan
de camera van het apparaat.
Live uit de feesttent
Donderdag 8 en vrijdag 9 september aanstaande maken Meindert
van der Zwaard, Dennis Wijnhout
en Ron Leegwater een live uitzending vanuit de feesttent tijdens de
Feestweek Aalsmeer. Tussen 21.00
en 0.00 uur zijn er beide avonden rechtstreeks interviews te horen met bezoekers, organisatoren
en de optredende artiesten. Zo hopen de programmamakers natuurlijk even in gesprek te komen met
onder andere Jeroen van der Boom,
Tino Martin, Glennis Grace en de
Aalsmeerse beroemdheid Jan Leliveld. Daarnaast natuurlijk heel veel
muziek, het radiospelletje Soundmemory en ieder half uur een minuut groetjes vanuit de tent. Tenslotte zijn er ook nog kaartjes te
winnen voor de zaterdagavond. Het
gaat een gezellige sfeerimpressie
worden, zodat de luisteraars thuis
ook een beetje de feestweek kunnen meemaken. Luister dus lekker
mee via Radio Aalsmeer aanstaande donderdag en vrijdagavond vanaf 21.00 uur.

‘Let’s Go’ terug van vakantie!
Vrijdag zijn Kim Maarse en Joey
Kaandorp weer in de studio voor
een gezellige uitzending van ‘Let’s
Go’. Ze krijgen Monique op visite die
alles gaat vertellen over yoga. Kim is
bij de Rabo Kindermiddag geweest
en vertelt wie ze daar allemaal heeft
gezien en natuurlijk is er ook weer
heel veel muziek, leuke tips voor het
weekend en kan jij natuurlijk ook je
favoriete hit aanvragen. Kortom luisteren dus om 18.00 uur naar ‘Let’s
Go’!
Weekend vol live uitzendingen
Komende zaterdag is er natuurlijk de Pramenrace waar Radio
Aalsmeer uitgebreid aandacht aan
zal besteden. De omroep vaart mee
en zal vanaf diverse locaties langs
de route verslag doen van de race.
Ook zondag zal de locatie-studio
weer opgebouwd worden, dit keer
bij het fort Kudelstaart. Omdat het
Open Monumenten weekend is, is
het historische gebouw geopend en
zal het ‘Weekend Magazine’ daar
live vandaan komen met diverse
gasten en natuurlijk verslagen van
de voetbalwedstrijden.
Ballenbak’ in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag was de eerste
vernieuwde uitzending van ‘Door de
Mangel’ te beluisteren. Presentatoren Elbert en Mylène Huijts introduceerden een nieuwe vragenrubriek:
de ballenbak. De gast trekt één of
meer ballen uit de bak en bepaalde
daarmee de volgende vraag of stelling die hij vervolgens moet beantwoorden. Het was Paul van Leeuwen
die het spits mocht afbijten. De drie
woorden die bij deze Kudelstaarter
passen waren: eigenwijs, naïef en
punctueel. Ook Paul heeft een nieuwe gast gevonden voor de wekelijkse talkshow. Hij heeft Silvia van den
Aardweg uitgenodigd als 137e gast.
Maandagavond van 20.00 tot 21.00
uur is radio collega Sem van Hest te
gast in de uitzending van ‘De Top 10
van..’ om zijn favoriete 10 nummers
te laten horen. Miranda Gommans
(presentatie) en Rinus van Itterzon
(techniek) zijn benieuwd naar zijn
persoonlijke muziekkeuze.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook.

Con Amore gaat op stap!
Aalsmeer - Tijdens de Open monumentendag, zaterdag 10 september,
gaat Con Amore zingen in Breda en
omgeving. Op deze dag zijn er veel
kerken en kathedralen open voor
publiek en van deze gelegenheid
kan je gebruik maken om concertjes te geven. De start ligt de Waalse Kerk van Breda om 11.00 uur en
daarna gaan de heren naar de St.
Antonius Kathedraal waar zij rond
het middaguur een programma zullen zingen dat is aangepast aan de
akoestiek van de kerk. Vele mooie
melodieën zullen de mannen laten
horen. Kerkmuziek, maar ook de populaire stukken komen aanbod. Con

Amore zingt hier twee maal 30 minuten. Het derde concert is in Teteringen in de St. Willibroduskerk, een
rijksmonument dat deze dag speciaal open is voor Con Amore. Na de
kerken gaat het koor naar het kasteel Bouvigne waar gezongen gaat
worden in de Engelse tuin om 16.00
uur
Na al dat zingen gaan de mannen
weer in de richting van Aalsmeer,
maar er wordt nog een stop gemaakt om weer op krachten te komen en de inwendige mens te versterken. Na de inspanning van de
concerten is er de wel verdiende
ontspanning.
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De ‘loop en sloop’ van
Chris Wegman
Aalsmeer - Wie het erf op wil bij
Chris Wegman staat eerst oog in
oog met een waakse hond. Een
hond die zijn baas geen minuut uit
het oog verliest. Dus is er enig charme offensief nodig om vrienden te
worden. Omdat telkens een hondenpoot op het schrijfbloc toch te
onhandig is, biedt de grote schuur
de oplossing... daarna volgt er een
plof een zucht en vervolgens keert
de rust weer. De hond heeft zich
duidelijke verzoend met zijn lot, hij
slaapt. Zestien jaar was Chris toen
het sleutelen begon aan zijn eerste
bromfiets. Het was op het erf waar
hij nog steeds woont. “Maart 1945 ik was een half jaar oud - zìjn mijn
ouders hier komen wonen. Het geboortehuis op de Machineweg bestaat niet meer.”
Op zijn achttiende kwam de eer-

ste motor een Adler. Eppo Kramer
- een vriend vanaf de kleuterschool
- had een motor en dat wilde Chris
ook wel, voor 250 gulden werd de
motor aangeschaft. Chris kreeg alleen wat zakgeld - vijf gulden per
week - en die 250 gulden had hij
nog niet kunnen sparen, hij kwam
niet verder dan 125 gulden. “Eppo heeft toen de andere helft voor
mij voorgeschoten. Ik heb dat geld
later terug betaald door op zaterdag te gaan werken bij een slagerij en als kwekersknecht.” Zo werd
Chris de trotse bezitter van de felbegeerde Adler, maar vader Wegman
dacht daar heel anders over. Dat
kreng kwam niet op zijn werf. In het
geniep werd er meegereden op de
sterrendagen. “Wanneer de Nieuwe Meerbode bij ons in de bus viel,
dan haalde ik deze er snel uit om

1968 op Zandvoort, Chris Wegman (110) samen met vriend en Aalsmeerder
Henk Efterink.

het verslag van de wedstrijd er uit
te knippen.” Natuurlijk bleef het geheim niet lang een geheim. “Vrienden van mijn vader feliciteerde hem
met mijn goede prestaties.” Uiteindelijk won de zoon het van de vader.
Inmiddels staan er zo’n paar honderd motoren op het erf. En heeft
de naam Wegman bij motorliefhebbers een landelijke bekendheid gekregen. “Er zijn zaterdagen geweest
dat hier wel 150 kijkers op de werf
liepen. Nu is dat met het internet
anders geworden.” De zondag was
en is voor de kerk en voor een toerritje samen met de vrienden of met
Ineke zijn echtgenote die helaas inmiddels is overleden.
Ineke Hulsbos wist niets van motoren af. Als Chris haar afhaalde keurig in het pak gestoken en met
stropdas - zat Ineke in een net mantelpakje in de amazone zit bij hem
achterop. “Uiteindelijk heeft zij ook
haar motorrijbewijs gehaald en ging
vaak mee. Zij is ook wel samen met
vriendinnen en de motor op stap
geweest.”
Voor het eerst in 57 jaar is Chris niet
naar de TT in Assen geweest. Het
weer was te slecht. “Geen zin met
mijn poten in de modder te lopen.”
Bovendien won er ook nog een outsider. Maar Aalsmeer Roest staat
hoog genoteerd op de lijst. Op een
41 jarige Suzuki GT 750 een 3 cylinder 2 takt watergekoeld - ik heb deze motor al 39 jaar - wordt jaarlijks
meegedaan. “Kijk daar staat íe.”
Geheugen als een computer
Trouwe vrienden van Chris scharrelen rond op het erf. “Wij kennen
elkaar allemaal nog van de kleu-

Familie Hartog winnaar
dinerbon van HPH
Chris op zijn Suzuki tijdens een clubdag in 1984.
terschool.” Voor motorliefhebbers
moet het een eldorado zijn. Er valt
van alles te beleven en te ontdekken. “Chris heeft een geheugen
als een computer”, beweert één
van de vrienden hetgeen voorzichtig lachend wordt bevestigd. “Ja ieder schroefje weet hij wel te vinden
op de ‘loop en sloop’ afdeling.” De
‘loop’ betekent de motoren die compleet en rijklaar zijn en bij de ‘sloop’
liggen de onderdelen.
Twee dochters kregen Chris en Ineke: Brenda en Desiana. Brenda - de
oudste - zat bij haar vader achterop
en Desiana bij haar moeder. “Brenda (nu gevangenis bewaakster) was
voor niets bang. Kan je niet harder
pap en dan reed ik toch behoorlijk veel harder dan de toegestane
snelheid. Maar zelf is zij nooit motor gaan rijden.” Desiana daarentegen rijdt dagelijks op de door haar
vader geschonken motor naar haar
werk. Hoewel, de afstand inmiddels
wel een bezwaar wordt en een autootje toch ook wel heel comfortabel is.

Wit-Rusland blijft trekken

Janna van Zon

Aalsmeer - Soms ontmoet je mensen, die altijd naar dezelfde plaats
met vakantie gaan. Dat geeft al van
tevoren rust en zekerheid, dat geen
onverwachte dingen op hun pad komen. Het hotel is bekend, het eten
niet meer vreemd, de mensen niet
afwijzend. Echter, als je al vanaf 1994 naar Wit-Rusland gaat (en
vaak zelfs twee keer per jaar) doe je
dat niet vanwege de rust of de zekerheid en van de afwezigheid van
onverwachte dingen, want het enige wat vaak ‘zeker’ is, is de datum
van vertrek en terugkomst en de periode ertussen is vol van onzekerheden. Want al plan je van tevoren alles, de onzekerheden blijven totdat
je weer naar Nederland vertrekt. Uit
deze ervaring spreekt Cor Dekkers,
die dit jaar voor het drieëntwintigste jaar op rij naar Wit-Rusland gaat
met een team om te reageren op de
roep, die het afgelopen (half) jaar
werd gehoord om te komen helpen.
In de beginjaren vanaf 1994 was de
hulp met name gericht op de bemoediging van de toen juist vrijgekomen ‘ondergrondse’ kerk. De
voorgangers en gemeenteleden
hadden tientallen jaren zwaar geleden door de vervolging onder het
communisme en de toen ‘nieuwe’
vrijheid bracht de zorg om achterstanden in middelen voor kinderwerk, geluidsapparatuur, ‘gewoon’
papier, potloden, pennen. enz. Vaak
werd met een volgeladen bus de
reis naar ‘Belarus’ gemaakt door
Duitsland en Polen. Urenlang moest
worden gewacht voor de grens tussen Polen en Wit-Rusland.
Inmiddels is de hulpverlening veranderd van het voorzien van de eerste noden naar projecten, die duurzamer zijn: Dubbele beglazing voor
kerkgebouwen en opvangcentra
voor verslaafden. Nieuwe geïsoleerde daken en brandbeveiliging. Uitdeuk- en spuitgarages voor leer- en
werkvoorziening van verslaafden.
Landbouw- en zaagapparatuur.

Een fotoboek zou volgeplakt kunnen worden van wat Aalsmeer en
Aalsmeerders hebben gedaan in
Svetly Put, Shchuchino, Vileyka, Novolukomll, Vitebsk en Mogilev.
Maar het noodzakelijke wat gedaan
moet worden is nog niet af. In Vileyka is een huis voor alcohol- en
drugsverslaafde vrouwen meestal van rond de dertig jaar oud. Het
is een ‘gewoon’ woonhuis, eerder
bewoond door een klein gezin, dat
naar Amerika is verhuisd. Het werd
geschonken aan de stichting, die visie heeft voor de opvang van vrouwelijke alcohol- en drugsverslaafden. Het huis wordt nu bewoond
door circa 12 vrouwen en enkele
kinderen. Dat is natuurlijke zeer intensief en de eetkeuken heeft hier
zwaar onder geleden. Het klaarmaken van twee warme maaltijden is in
dit land de norm en iets warms bij
het ontbijt. De deuren van de keukenkastjes hangen er scheef bij (indien aanwezig), werkelijk alles is
versleten. Bij het laatste bezoek in
april was de situatie eigenlijk niet
meer om aan te zien, maar zonder
middelen uit Nederland blijft verbetering een droom.
Het team van Cor Dekkers kon nog
geen toezeggingen doen. De hele
restauratie inclusief keukenapparatuur wordt begroot op 5.130 euro. Bij de Stichting Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer is door
Stichting GA (de paraplu van Cor
Dekkers en z’n team) een subsidie
aanvraag ingediend om de middelen, die Stichting GA bij elkaar weet
te krijgen, te verdubbelen. Stichting GA, Aalsmeerderbrug (bankrekening: NL29RABO0300180195)
doet hiermee ook een beroep op de
Aalsmeerse bevolking om mee te
doen om het benodigde geld (2.630
euro) bij elkaar te krijgen. Nadere informatie wordt graag verstrekt
door Cor Dekkers via 0297- 326353
of per e-mail: cg-dekkers@outlook.
com.

Zondag excursie
Broersepark

en de bomen hier (na 90 jaar) tot
aan de hemel, ze komen ook nog
uit verre windstreken. Gidsen van
het IVN Amstelveen nemen u mee
en laten u de Japanse Katsura, het
Perzisch ijzerhout en de Chinese jeneverbes zien en al het andere wat
het park te bieden heeft. Zondag
11 september staan de gidsen om
10.00 uur klaar om u te ontvangen.
Verzamelpunt is het bevrijdingsmonument, tegenover de bushalte en
naast Amsterdamseweg 60 in Amstelveen! Voor meer informatie: 0625083910.

Linosnede bij Werkschuit
Nieuwe Workshop
De Werkschuit presenteert ook een
nieuwe workshop: Artjournaling. Dit
is een creatief dagboek waarin je al
je creativiteit kwijt kunt, van illustreren tot kalligraferen en van monoprints tot collages. Je kunt hierbij
verschillende tekenmaterialen gebruiken, maar ook gedroogd bloem
en blad en eigen foto’s. Je werkt met
een mix van fineliners, kwasten, rollers en sponzen en fotokopieën. Je
krijgt gerichte oefeningen en verzamelt leuke spreuken en teksten. Een
cursus waarbij je creatief ontwaakt
en geniet van het experiment! Aan
het einde van de cursus is al je werk
gebundeld in een tekendagboek!
Geschikt voor tieners en hippe ouders! Op dinsdagavond: 10 lessen .
Start 27 september. Docent: Annefie van Itterzon

Tentoonstelling doopjurken

Lijnbaankerk open met
monumentendag
Aalsmeer - Net als vorig jaar doet
de kerk aan de Lijnbaan in Dorpshaven op zaterdag 10 september
weer mee met de Monumentendag.
Sinds 2012 is het gebouw aangewezen als gemeentelijk monument.
Bezoekers zullen een rondleiding
krijgen en kunnen een aantal archiefstukken rond het ontstaan van
het gebouw bekijken. Dit jaar zal er
ook een doopjurkententoonstelling
worden gehouden. Van het gebruik
van doopjurken voor baby’s in de
kerken is bekend dat pas vanaf de
18 eeuw het gebruikelijk werd dat
de baby voor de doop speciale kle-

Iconen fietstocht tijdens
open monumentendag
Aalsmeer - Een iconen fietstocht
organiseert architect Joop Kok op
open Monumentendag, zaterdag 10
september. Een informatieve, verrassende en boeiende rondrit voor
hen die iets anders willen dan de
Pramenrace. Waarom werd bijvoorbeeld het eerste ontwerp van Flora afgekeurd? Waarom kolommen
op het dak van het gemeentehuis?
Waarom een Neo-renaissancistisch
stationsgebouw? Welke stijl heeft
jachthaven de Nieuwe Meer? Wat
zie je allemaal vanaf de Watertoren?

ding kreeg. De doop gebeurde ook
niet meer direct na de geboorte, wat
voor die tijd gebruikelijk was. Baby’s
droegen gewoonlijk tot ze kropen,
lange jurken. Ook de doopjurk was
lang, wit of ivoorkleurig en soms rijk
versierd. Een veel voorkomend gebruik is dat de doopjurk gemaakt
werd van de bruidsjurk van de moeder. Soms gaan ze generaties mee.
Er zullen circa 25 doopjurken met
ieder een eigen verhaal te bewonderen zijn in de Lijnbaankerk.
De kerk is zaterdag open tussen
10.00 en 16.00 uur.
Foto: Doreen Bor-Stek

Start kinderdienst Westhill
Aalsmeer - Op zondag 11 september start De Westhill weer. Westhill is de naam van de kinderdienst
van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. De Westhill kent een
lange traditie. Op een laagdrempelige en actieve manier worden bijbelse verhalen en maatschappelijke
vraagstukken aan de orde gesteld.
Natuurlijk wordt er ook veel plezier

Wat ervaar je in fort Kudelstaart?
Wat gebeurt er met de Zuiderkerk?
Wat maakt het Seringenpark zo bijzonder? Hoe is het wonen in een
Duiker sculptuur? Waarom is de
CAV een typisch Staaltje? Waarom
is de voormalige ULO zo revolutionair? Fiets mee en laat je meeslepen door de gidsen, je fantasie en je
reisgenoten. De start is bij het beeld
Flora op het Raadhuisplein om 13.00
uur. De rondrit duurt ongeveer twee
uur. Opgeven kan via joopkok@planet.nl of telefonisch 0297-340442.

de van de braderie werd uit deze loten, voorzien van naam en telefoonnummer, in een rechtstreekse uitzending van radio Aalsmeer, de winnaar getrokken. De gelukkige winnaar van de dinerbon is de familie
Hartog van de Stommeerkade. Afgelopen zondag werd de dinerbon
aan de heer en mevrouw Hartog
overhandigd. Ze waren er erg blij
mee. De opbrengst van deze braderie komt geheel ten goede voor
de aanschaf van zonnepanelen voor
het kindertehuis Pilar de Esperanza
in Mexico. Dank gaat uit naar de vele sponsoren en natuurlijk naar het
publiek, die deze dag tot een groot
succes hebben gemaakt.

Nooit meer weg
Verleden jaar werd de Adler - zijn
eerste motor waarvan zijn vader
niets wilde weten - nog weer eens
voor de dag gehaald. “Ik heb hem
helemaal opgeknapt, neen die motor gaat hier nooit meer weg.”

Diverse creatieve cursussen
Aalsmeer - Een nieuwe cursus Linosnede is te volgen bij de Werkschuit op maandagavond van 19.45
tot 22.15 uur. Start is op 26 september. In de cursus linosnede worden
de cursisten begeleid door de Lida
Snoek, zij is docente Beeldende Vorming en is gespecialiseerd in Tweedimensionale technieken. Er zijn zes
bijeenkomsten waarbij er kennis
wordt gemaakt met de verschillende mogelijkheden van het materiaal linosnede. Er worden tijdens deze cursus diverse thema’s en technieken aangeboden, aangevuld met
veel beeldmateriaal om inspiraties
op te doen.
Er wordt ook aandacht besteed aan
het ontwerpen van de afbeelding,
het gutsen, het inrollen met inkt en
het afdrukken van de afbeelding. Er
is dus veel vrijheid binnen de gegeven thema’s, zoals illustraties, dieren, abstractie, ruimte en portretten.
Een eigen inbreng is natuurlijk ook
welkom. Het plezier in dit beeldende proces staat op de eerste plaats.
Wilt u zich inschrijven voor deze
cursus of een andere cursus? Kijk
voor het cursusaanbod op www.
werkschuit-aalsmeer.nl. Voor inlichtingen en opgave: Marion Buckert,
tel. 06-11864861 en m.buckert@
me.com of Margot Tepas, tel. 0612459347 en margot.tepas@printex-int.com. Folders van de Werkschuit liggen bij het gemeentehuis,
in de bibliotheek en in de Boekwinkels.

Aalsmeer - Tijdens de braderie
op 3 september werden er door de
stichting Help Paulien Helpen loten verkocht en waren er ruim 200
prachtige prijzen te winnen. Degene die niet in de prijzen vielen, konden hun naam en telefoonnummer
op de achterzijde van het lot vermelden en deponeren in een emmer. Hierdoor kon men nog meedingen naar de hoofdprijs, een diner bon voor 2 personen. Een stralende dag voor wat het weer betreft
en een groot aantal bezoekers aan
de kraam zorgden er voor dat nagenoeg alle loten werden verkocht en
dat alle prijzen een gelukkige eigenaar hebben gekregen. Aan het ein-

gemaakt en wordt er veel gelachen.
De Westhill is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar en wordt één
keer per maand gehouden. De start
is aanstaande zondag van 10.00 tot
11.00 uur. De andere datums zijn: 2
oktober, 6 november, 25 december
en 8 januari. Adres: Zijdstraat 55.
Wie een vraag heeft, kan deze mailen naar: graciella@dgaalsmeer,nl.

Actie GA voor woonhuis
vrouwen en kinderen

Expositie Crash Museum
‘100 jaar Schiphol’
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40’45 heeft in het kader van 100 jaar
Schiphol een nieuwe expositie tot
stand gebracht. Deze geeft een speciaal beeld van Schiphol tijdens de
oorlogsjaren. De expositie bestaat
uit veel informatie uit eigen collectie
en depot. Foto’s en documenten over
de periode 1939-1945, maar ook
nieuw materiaal, dat voor het eerst te
zien is. Daarbij zal de aanloop naar
de oorlogsjaren en de ontwikkeling
rond het einde van de jaren dertig worden getoond, maar er zal ook
kort worden ingegaan op de periode van opbouw na de oorlog. Dit alles samengebracht in een overzichtelijke tentoonstelling. Kijk voor meer
informatie over het programma en

de openingstijden op de website van
het Crash Museum, gevestigd in fort
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk.

Amstelland - Een hoed, een wandelstok, een nette jurk: voor het
Broersepark is niets te deftig. Stap
even terug in de tijd en waan je op
stand in het park. Vergis je niet: het
mag dan ooit een park voor de gegoede burgerij geweest zijn, de natuur met al zijn nette en minder nette kanten heeft hier gelukkig een
prominente plek. Niet alleen groei-
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Vuurwerk

was geweldig!
Aalsmeer - Weken van voorbereiding gaan vooraf aan het grootse vuurwerk op de Westeinder op de eerste
zaterdag van september. Mike (Multi)
van der Laarse en Ap Eigenhuis hebben het er maar druk mee, maar doen
dit met veel plezier. Dankzij vele sponsors kon ook afgelopen 3 september
weer een spektakel geboden worden
waar in Aalsmeer en ruime regio met
veel plezier naar gekeken is. Rijen dik
stond het op de Stommeerweg, links en
rechts van de Watertoren, ook op het
Surfeiland hadden velen een plekje gezocht en in Kudelstaart was de Loswal
dé plek om gezamenlijk naar het vuurwerk te kijken. Het publiek kreeg een
geweldige show te zien, een klein half
uurtje mooie licht-combinaties waarvan het vuurwerk in hartvorm vooral
heel veel oh’s en ah’s opleverde. Na afloop klonk een luid applaus, maar niet
voor lang. Het vuurwerk was afgelopen
en een enorme regenbui barstte los.
Met ‘bakken’ kwam het uit de hemel en
menig bezoeker maakte zich snel uit de
voeten om te kunnen schuilen. Grappig
om te weten dat het vuurwerk drie minuten eerder dan was afgesproken is
gestart. Het had dus kunnen gebeuren
dat de laatste ‘pijlen’ en ‘toefjes’ in de
regen bekeken hadden moeten worden. De weergoden waren Aalsmeer al
met al best goed gezind. Mike en Ap
zijn al vele keren bedankt door bezoekers op facebook, twitter en met berichtjes. En terecht, dit tweetal verdient
een groot compliment, net als natuurlijk alle sponsors en de vele vrijwilligers!
Keihard gewerkt
Het vuurwerk duurde ‘slechts’ een klein
halfuurtje, maar wat er bij komt kijken om deze overweldigende show te
kunnen presenteren is immens. Reeds
woensdag 31 augustus begon de opbouw met het omvaren van pontons, de
grootste was 42 bij 5 meter, het plaat-

sen van de buizen hierop voor het
vuurwerk, en dan nog de aankleding
met schermen, geluid, licht en horeca. De watertoren was verlicht en deze vier grote lampen van elk vijftig kilo zijn naar boven getakeld. Naast de
aankleding van het terrein moest er
nog veel meer geregeld worden, waaronder boeien leggen in de Westeinder
voor afscheiding van het vuurwerk voor
de boten en ‘op het land’ afzettingen
rond het evenement plaatsen en hierbij verkeersregelaars contracteren. Het
moge duidelijk zijn, de twee organiseren en alle medewerkers hebben na
het laatste vuurwerk-kunstwerk vast
opgelucht adem gehaald, maar de echte last viel van de schouders nadat de
rust weer was teruggekeerd. Niets gebeurd, vrolijke stemming, prima verlopen! Een rustige nacht was helaas
niet allen gegund. De pontons dreigden midden in de nacht door de harde
opgekomen wind het ruime sop te kiezen. Er moest direct ingegrepen worden. Het is gelukkig allemaal goed afgelopen. Het opruimen, waaronder terugvaren van de pontons, maandag en
dinsdag was echt de laatste actie. De
brandweer bood hierbij de extra helpende hand. Door de harde regenbui
direct na de show hebben de bezoekers die direct op huis aangingen een
leuk optreden gemist. Zangeres Ruby
van Urk kwam zingen bij de watertoren
en zij liet zich, net als diverse ‘achterblijvers’ niet afschrikken door de regen.
Een heel gezellige afsluiting. Wat misschien niet iedereen heeft gezien is de
show met vuur die de Rabobank aanbood ter gelegenheid van haar 100 jarig
bestaan. Deze werd links van de watertoren gegeven door de groep Clinch
net voor aanvang van de vuurwerkshow. En misschien ook niet gehoord:
Happy New Year klonk na afloop uit de
boxen bij de watertoren. Een grapje van
de dj’s Kees en Marcel…

Winnaars zijn Remco en Ron

Botenshow kleurige sliert
Aalsmeer - Het is feest in Aalsmeer en
hieraan is afgelopen zaterdag 3 september groots het startsein gegeven.
Braderie, verlichte botenshow en vuurwerk! Een spektakel is het ieder jaar
weer, de verlichte botenshow. Menig
deelnemer is al weken van te voren aan
het klussen om een mooie presentatie
te kunnen geven. De waardering hiervoor is altijd groots. Langs de Ringvaart
wordt massaal plaatsgenomen om alle bootjes te kunnen zien en regelmatig
klinkt spontaan applaus. De stoet wordt
vooraf gegaan door de boot met het
verlichte wapen van Aalsmeer en daarna volgen bootjes in allerlei maten en
kleuren. Uiteindelijk vormen de boten
een lange ‘sliert’ nabij de Watertoren
waar tot slot gezamenlijk naar het vuurwerk gekeken wordt. Een prachtig ge-

zicht vanaf de kant langs de Stommeerweg. In de categorie grote boten is de
award opnieuw (vorig jaar ook) gewonnen door Remco Maarsen en vrienden.
Deze boot was met licht omgetoverd
tot een trein. In de categorie kleine boten heeft de jury gekozen voor de bijdrage van Ron Weij en team. De kleurige ‘wereldbol’ met skeletten kreeg, terecht, veel handen op elkaar. Over drie
weken is de prijsuitreiking.
De politie en handhaving waren tijdens
de botenshow met liefst vijf boten op
het water. De toezichthouders kijken
tevreden terug op het evenement. Buiten wat vloeken en lichte aanvaringen
in de smalle doorvaarten hebben zich
geen ongeregeldheden of ongevallen
voor gedaan.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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The Big Event bij Opel
dealer Van Kouwen
Aalsmeer - Opel dealer Van Kouwen maakt het kopen van een nieuwe auto nu wel heel aantrekkelijk.
Tijdens de spectaculaire show The
Big Event, van 12 tot en met 17 september, krijgt men 2.000 euro extra
inruilwaarde op alles wat rolt of rijdt.
Van driewielers tot kinderwagens,
van skateboards tot speelgoedauto’s, van knikkers tot grasmaaiers, van bowlingballen tot biljartballen. Naast de extra inruilwaarde
krijgt één ieder die een nieuwe Opel
koopt voor 500 euro gratis brandstof en mag men voor 250 euro aan
Opel-accessoires uitkiezen.
“The Big Event strijkt in september weer in ons land neer”, vertelt
Van Kouwen. “Ook wij doen mee
aan deze grootscheepse voordeelshow. Het zal een drukte van belang
worden bij ons in de showroom.”
Via www.vankouwen.nl is een inruil-waardecheque aan te vragen.
Die kunnen kopers van een nieuwe
Opel tijdens de actieperiode van 12
tot en met 17 september verzilveren
wanneer ze hun eigen auto bij Van

Kouwen inruilen. In de vestiging in
Amsterdam Zuidoost kan deze ook
nog op zondag 18 september verzilverd worden.
Kans op mooie prijzen
Pieter van Beek van Van Kouwen
Aalsmeer: “Mensen die met de inruil-waardecheque bij ons komen,
krijgen bovendien de mogelijkheid
om deel te nemen aan onze The Big
Event Roulette.
Daarmee zijn mooie prijzen te winnen, zoals een accessoire-cheque
ter waarde van 500 euro, een set
winterbanden, een jaarabonnement op AutoWeek en een culinaire
avond voor twee personen.”
Gratis brandstof
Voor de 500 euro brandstof verstrekt Van Kouwen aan de koper
van een nieuwe Opel een tankpas.
Deze pas is tot een jaar na de aankoopdatum geldig.
Daarnaast mogen Opel-kopers voor
250 euro aan extra accessoires uitkiezen.

Ouderwetse service in ultramodern jasje

Loogman toekomstproof
met vernieuwd tankstation
Aalsmeer - Ondernemer Ger Loogman heeft met een aantal vernieuwingen het tankstation in Aalsmeer
toekomstproof gemaakt. Met het innovatieve tankconcept weet het familiebedrijf zich op een unieke manier in de markt te onderscheiden.
Het nieuwste paradepaardje is de
15 meter lange Comfort Lane. Deze ultramoderne tankstraat biedt dé
ultieme tankbeleving. Het gebruik
is uiterst eenvoudig en comfortabel: terwijl u in de auto blijft zitten
wordt de auto door een medewerker binnen anderhalve minuut op de
lopende band getankt. U kunt hierdoor snel, eenvoudig en zonder vie-

ze handen uw weg weer vervolgen.
Ouderwetse service van toen in een
ultramodern jasje! In de moderne
vernieuwde tankwinkel is een uitgebreid assortiment aan autobenodigdheden. Wie voor het ultieme gemak wil gaan, rijdt na de wasstraat
door naar de nieuwe service Binnenreinigen, gelegen naast de tankwinkel. In slechts 8 minuten maakt
het vakkundige team van deze interieurreiniging de auto op de lopende band van binnen tip-top schoon
terwijl u geniet van een gratis kopje koffie. Kom langs en ervaar het
nieuwe tanken en wassen bij Loogman aan de Aalsmeerderweg 497.

‘Green Unplugged’

Promotie groene sector
bij middelbaar onderwijs

Aalsmeer - Vanaf 15 september
maken op vijf middagen leerlingen
van middelbare scholen in de regio’s
Aalsmeer en Rijnsburg intensief
kennis met de groene sector. Onder
de noemer ‘Green Unplugged’ van
Groen onderwijscentrum werken
zestien tuinbouwbedrijven aan deze
campagne mee. Het doel is om de
carrièrekansen in de groene sector
beter onder de aandacht te brengen van studenten, docenten, decanen en ouders. “Aanvankelijk wilden we scholen bezoeken. Dat hebben we omgedraaid, want we hebben als sector zoveel moois om te
laten zien. We halen de leerlingen
op van school, zij krijgen rondleidingen en groene workshops op de bedrijven zelf. Dat is effectiever”, lichtte
Mariëla van der Meer van Groen onderwijscentrum toe tijdens de kickoff eind augustus bij Arcadia, een
van de bedrijven die deelneemt aan
Green Unplugged.
Uitgebreid programma
‘Green Unplugged’ verwacht dat
zo’n 400 leerlingen, tijdens de vijf

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

donderdagmiddagen bij de tuinbouwbedrijven, de sector beter leren kennen. “Bij de start mikten we
op vier middagen, gelukkig was de
belangstelling zo groot dat we er vijf
van hebben gemaakt. Naast de bedrijfsrondleiding nemen de leerlingen deel aan workshops, waarvan
we er zes aanbieden: voeding, marketing, flower design, internationale
handel, ICT en DNA-toepassingen”,
aldus Mariëla van der Meer.
Binnen Groen onderwijscentrum,
dat ‘Green Unplugged’ organiseert,
werken bedrijfsleven, onderwijs en
overheidspartijen samen om jonge
mensen aan te moedigen om voor
een carrière in de tuinbouw te kiezen. “Achter een tomaat, een appel
en een bos rozen zit een hele wereld. Een wereld die leeft en overal om je heen aanwezig is. Zoals bij
duurzame energie, gezondheid, innovatie, economische kracht, internationale handel, voeding, voedselveiligheid en techniek. Oer-Hollands, met een internationale reputatie”, vertelt de info op de website
www.groenonderwijscentrum.nl

Deelnemers aan Green Unplugged werden tijdens de kick-off rondgeleid door
René Eikelenboom van Arcadia in De Kwakel.

Fotograaf Kick in race om titel

Kandidaten Ondernemer
en Starter bekend!
Aalsmeer - De vaste fotograaf van
de Meerbode, Kick Spaargaren,
heeft vakantie. Oei, in deze drukke
tijd met braderie, vuurwerk, feestweek en pramenrace? Ja en toch
gaat het allemaal goed komen met
foto’s van al deze leuke evenementen. Want, Kick viert zijn vakantie gewoon in Aalsmeer. Hij heeft
zelfs vrij genomen om dit alles honderd procent mee te maken. Zaterdag heeft Kick over de braderie, gelopen, heeft ‘s avonds de verlichte
boten op de foto gezet en rond tienen een perfect plekje gekozen bij
de watertoren om het vuurwerk vast
te kunnen leggen. En wie hem vanaf
maandag zoekt, tip: feesttent! Overal zit hij met zijn camera boven op.
Al een aantal jaren fotografeert hij
tijdens de feestweek en hier is het
bestuur blij mee. Daarom heeft Kick
nu ook een reclamedoek gekregen
in de tent. Hij heeft hem zelf donderdagavond opgehangen: www.
kicksfotos.nl. En trots!

Verkiezing Ondernemer
Niet alleen de Meerbode, de organisaties van het vuurwerk, de feestweek, pramenrace en vele anderen
zijn blij met Kick, ook de gemeente waardeert het enthousiasme van
deze jonge fotograaf uit Kudelstaart.
Kick heeft zijn bedrijf www.kicksfotos.nl opgegeven voor de verkiezing
Starter van het jaar en is nu één van
de zes in de race voor de titel, samen met (in willekeurige volgorde)
SolFly, Budget Broodjes Aalsmeer,
Zazen Yoga, Restaurant De Dorpshoek en Green2B. Fitness Aalsmeer,
Restaurant Oh, Cor Millenaar B.V.
Mercedes Benz 4×4, Bouquetnet,
Judith Keessen Fotografie, Joseph
aan de Poel en Loogman Tanken en
Wassen maken kans op de titel Ondernemer van het Jaar (ook in willekeurige volgorde). Over een week
(15 september) gaan de voorrondes
van Ondernemer van het Jaar en
Starter van het Jaar van start. Hoe
spannend!

Prinsjesdag- budget menu in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op 20 september spreekt Koning Willem-Alexander in de Ridderzaal
de troonrede uit waarin de regering haar belangrijkste plannen voor het
komende jaar bekendmaakt. Voor deze speciale middag hebben wij een
Prinsjesdag menu voor maar € 7,50 in wijkpunt ‘Voor Elkaer’. Om 12.00
uur beginnen we met het menu en om 13.15 uur zal het grote scherm
aangaan waarbij we de troonrede kunnen bekijken. Het menu bestaat
uit: runder hachee, vleesjus, rode kool met appel en gekookte
aardappelen. En als dessert Vla- Flip. Met koffie/ thee toe. Voor vragen of
reserveringen 0297 - 82 09 79. Van te voren reserveren.
Workshop gesso in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 13 september is er van 14.30 - 16.30 uur een
gezellige creatieve middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´.
Deze middag kunt u gratis mee doen aan een middag
creatief met gesso. Gesso is een soort primer wat op allerlei
oppervlaktes kan worden aangebracht. Op deze middag
gaan we werken met flessen en potjes en het decoreren
ervan. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk willen
meenemen dan vragen we een bijdrage van €5,- euro. Dit is
incl. koffie of thee. Voor meer informatie kunt u bellen met
de gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.
Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar.
Op woensdag 14 september bestaat het menu uit een zomerse cocktail,
schouder karbonade+ champignonsaus met daarbij doperwten met
ham en ui, rösti aardappelen en witlof salade en als dessert een fruit
salade met naar keuze slagroom. De kosten van dit menu zijn € 9,- p.p.
Op vrijdag 16 september bestaat het menu uit een heldere tomatensoep, gebakken vis (lust u geen vis dan krijgt u een stooflapje)
remoulade saus, ratatouille, Vlaamse frieten en wortelsalade. En
als dessert sinaasappelbavarois met naar
keuze slagroom. De kosten van dit
menu zijn € 9 p.p. Voor vragen of
reserveringen 0297 - 82 09 79.

Vaardigheidstrainingen bij
Kindertherapie Aalsmeer
Aalsmeer - Nu het nieuwe schooljaar weer begonnen is gaat Kindertherapie Aalsmeer ook weer starten met vaardigheidstrainingen voor
kinderen. Op 22 september start
als eerste de training ‘Stevig in je
schoenen’, waarna op 2 november
wordt begonnen met ‘Faalangst te
boven’.
Bij de ‘Stevig in je schoenen’ training gaan de kinderen in een kleine groep ontdekken hoe zij stevig in hun schoenen kunnen staan.
Wat zijn nu precies jouw talenten?
Hoe laat je je zien aan anderen? Hoe
kom je voor jezelf op? Wat gebeurt
er met jou en anderen als je boos,
blij, bang of verdrietig bent?
Al deze items komen aan bod door
middel van spel, rollenspel, creatieve opdrachten, verhalen en gesprekjes. Om goed een vertaalslag
te maken naar thuis en op school
krijgen de kinderen ook opdrachten
mee en wordt ouders gevraagd samen te oefenen. Een plezierige manier om samen te leren stevig in je

schoenen te staan. Tijdens de ‘Faalangst te boven’ training leren kinderen anders met hun angst om te
gaan door hun grenzen te verleggen. In een kleine groep krijgen zij
de gereedschappen aangeboden
om hun angst te lijf te gaan. Hierdoor krijgen de kinderen weer vertrouwen en plezier bij nieuwe uitdagingen. Ouders worden uiteraard
ook bij dit proces betrokken.
Kindertherapie Aalsmeer werkt in
kleine groepjes van maximaal vier
kinderen, waardoor het overzichtelijk is voor de kinderen en de aandacht voor ieder gewaarborgd kan
worden. De kinderen leren van en
met elkaar, wat zij als plezierig ervaren. Volgens de methodiek van de
integratieve therapie vinden de medewerkers het belangrijk om te kijken wat deze kinderen op dit moment nodig hebben, om te kunnen
groeien in hun ontwikkelingsproces.
Meer informatie is te vinden op
de website; www.kindertherapieaalsmeer.nl

Binnenkort in Zijdstraat:
Gentlemen’s Place
Aalsmeer - Sinds vorige week hebben zij de sleutel van het pand in de
Zijdstraat in handen; Adam Tasi en
Christiaan Sijnen, zijn de drijvende
krachten achter Gentlemens’s Place. Een nieuw concept op het gebied van mannenmode. Geen saaie
kledingrekken, maar mooi aangeklede paspoppen, hoogwaardig Nederlandse en Italiaanse merken, professioneel stijladvies op
maat, grote kleedkamers en bovenal persoonlijke aandacht. Dat zijn de
kernwaarden van de compagnons
die reeds een filiaal bezitten aan de
Zuidas in de hoofdstad. Dat wordt
dus shoppen zoals mannen het wél
leuk vinden, want in beide winkels is
een open bar te vinden en elk rondje is van de zaak! Afgelopen zaterdag op de braderie hebben de eigenaren al veel Aalsmeerders gesproken. “Dat was erg positief en gaf extra energie!” Aldus Adam en Christiaan die heel veel zin hebben om te
starten in het Centrum. “Momenteel
zetten wij de laatste puntjes op de
i qua schilderwerk en interieur. We
willen natuurlijk dat we ook hier het
GP DNA creëren.” Gentlemen’s Place gaat kleding met klasse en stijl

verkopen, maar wel betaalbaar. Zowel casual als smart casual en pakken. Eind september gaat de nieuwe winkel open in de Zijdstraat 64.
Lees er meer over in deze krant te
zijner tijd of check alvast de website:
www.gentlemensplace.com

Open Hof Keuken

bedragen 4.50 euro per persoon.
Vanaf 17.45 is de deur open en de
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00
uur. Het doel van de Open Hof Keuken is elkaar ontmoeten en iedereen mag/kan aanschuiven. Vooraf
opgeven is wel een vereiste en dit
kan via diaconie@pgaalsmeer.nl of
telefonisch via het nummer van de
diaconie 06-41700923 tot zondag
10 september.

Hollandse pot
in ‘t Baken

Aalsmeer - Op vrijdag 16 september om 18.00 uur wordt er weer een
maaltijd geserveerd in het Baken in
de Sportlaan 86. Op het menu staat
een Hollandse maaltijd. De kosten

Door Miranda Gommans
Adam Tasi en Christiaan Sijnen
(rechts) van Gentlemen’s Place.

Uithoornse Nina winnaar
Zomer Ondernemer 2016
Aalsmeer - Op dinsdag 30 augustus is het project Zomer Ondernemer 2016 feestelijk afgesloten bij de
Rabobank in Amstelveen. Wethouder mevrouw M. Veeningen maakte
als voorzitter van de jury, in aanwezigheid van regionale ondernemers,
gemeente, Rabobank, vrienden en
familie, bekend wie de Zomer Ondernemer Award heeft gewonnen.
De winnaar is Nina Doodkorte uit
Uithoorn met haar ‘Lifestyle Vintage
shop’. Zij heeft haar idee van een
Vintage lifestyle shop omgezet in realiteit. Gebruiksvoorwerpen met ervaring en een hele historie speurt zij
op, selecteert ze en achterhaalt de
historie daarvan. Dat wordt op een
aantrekkelijke manier in ‘Bohemien’
stijl gepresenteerd in een webwinkel, voorzien van een uitleg over wat
dit gebruiksvoorwerp al allemaal
heeft meegemaakt en waar het vandaan komt. Nina was overigens niet
de enige uitblinker. Uit een groep
van 27 aanmeldingen met een idee
en droom waren er tenslotte 18 kanjers met doorzettingsvermogen, realiteitszin en bevlogenheid die het
lukte een eigen onderneming te realiseren.
Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die een kledinglijn opzetten,
een adviesbureau voor social media
strategie, een buurt ruildienst, reparatie van mobiele telefoons, een

impresario en een fotografiebedrijf.
Zomer Ondernemer is een prachtig
initiatief waarbij jongeren de kans
krijgen om hun droom te verwezenlijken. Na drie dagen training volgt
een zes weken durend programma waarin de jongeren hun onderneming vorm kunnen geven en ook
een kijkje gaan nemen in de keuken
van gerenommeerde bedrijven en
ook met hen in gesprek gaan over
wat ondernemerschap betekent. Zo
zijn de jonge ondernemers op bezoek geweest bij Bruinsma Hydrocultuur, de Meerlanden, Schiedon
schoentechniek, Multi Supplies en
Berghoef accountants.
De jury was zeer onder de indruk
van het zeer hoge niveau van ondernemerschap, maar vooral van de
gedrevenheid en de passie. De Zomer Ondernemers zijn enthousiast,
innovatief en laten zich niet uit het
veld slaan. Het programma wordt
mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen
en de Stichting TNE (The New Entrepeneur). De jongeren hoeven
geen bijdrage te geven aan de cyclus en krijgen van de Stichting TNE
150 euro startkapitaal, professionele begeleiding en training van enthousiaste ondernemers. De jongeren geven aan veel geleerd te hebben en vol enthousiasme hun bedrijf
verder te laten groeien.

Informatieve contactavond

Griepvaccin zin of onzin?
Aalsmeer - Twijfelt u of u dit jaar
het griepvaccin zal gaan halen of
niet? Stel uw keuze dan nog even
uit en kom naar de gratis informatieavond op woensdag 21 september. Tijdens deze avond zal Catinka
Rabbers-Dekker uitleggen hoe het
griepvaccin is samengesteld en wat
de mogelijke bijwerkingen zijn. Verder komt aan de orde welke oorzaken uw immuunsysteem verzwakken, waardoor het risico op het krijgen van de griep vergroot wordt. Tevens neemt hierdoor de kans op het
ontstaan van complicaties tijdens
het doormaken griep toe. Er worden tips geven over wat u zelf kunt
doen om uw immuunsysteem te optimaliseren, waardoor het risico op
complicaties tijdens de griep juist af
neemt. Zoals gezonde voeding, kruiden en paddenstoelen.

Graag wil Catinka mensen op de
hoogte brengen van de belangrijke
rol van koorts tijdens het ziek zijn en
in de bescherming tegen het ontstaan van chronische ziekten, allergieën en kanker.
Er is tijdens de contactavond ook
voldoende ruimte voor het stellen
van vragen en het delen van ervaringen. Bent u geïnteresseerd in
het onderwerp of twijfelt u of u het
griepvaccin zal gaan halen? Dan
bent u van harte welkom op woensdag 21 september.
De avond begint om 20.00 uur, is
rond 21.30 uur afgelopen, en wordt
gehouden in Catinka’s praktijk aan
de Wilgenlaan 14. Ondanks dat de
avond gratis is, wel graag van te voren aanmelden via 0297-363848 of
info@catinka.nl, dit in verband met
een beperkt aantal plaatsen.

2e katern
Hoeveel risico in online leven?

Bromfietser over
hoofd gezien

Rabobank cybercrime event
met Peter R. de Vries
Aalsmeer - Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met criminaliteit. Klinkt overdreven? Niet als
je internet gebruikt. Hoe kwetsbaar
(en onwetend) we zijn, bleek wel tijdens de CyberCrime bijeenkomst
die gehouden werd in de Studio’s
Aalsmeer voor de bedrijvenklanten
van de Rabobank. Een professionele
hacker wist de netwerken binnen te
dringen van smartphone- en iPadgebruikers die het openbare wifi op
waren geweest.
Een zucht van verbazing en onbehagen ging door de zaal, toen mensen hun eigen gegevens herkenden
op de grote schermen. Hoe kwetsbaar (en onwetend) we zijn, bleek
aan het einde van de bijeenkomst.
Een professionele hacker wist de
netwerken binnen te dringen van
smartphone- en iPad-gebruikers
die het openbare wifi op waren geweest.
Bewustwording
Ondernemers waardeerde het zeer
dat de Rabobank haar verantwoordelijkheid neemt en met deze bijeenkomst werkt aan bewustwording. Veel criminele proberen juist
uit naam van een bank de hand te
krijgen op de betaalgegevens van
klanten. “Wij adviseren over risicomanagement. Samen met de ondernemer kijken wij hoe we de online
weerbaarheid online kunnen vergroten”, stelde Directeur Bedrijven
van Rabobank Regio Schiphol, Els
Avontuur.

Losgeld vragen
Een deskundig panel boog zich onder voorzitterschap van Peter R. de
Vries over de meest voorkomende
fraudeactiviteiten op het web. Dat
begint al met het hengelen naar
persoonlijke gegevens, waarmee de
argeloze internetgebruiker opgelicht kan worden. Gevraagd of het
ruim aanwezige publiek in Studio’s
Aalsmeer ooit met dit ‘phishing’ geconfronteerd was geweest, gingen
vrijwel alle handen omhoog. “Maar
ook het binnenhalen van malware
kan devices corrumperen, tot een
totale ‘overname’ door de crimineel
aan toe”, aldus cybercrime expert
Pim Takkenberg. Of actueler nog:
ransomware. Het op afstand gijzelen van bestanden, waarvoor de eigenaar losgeld moet betalen om er
weer toegang toe te krijgen.
Netwerken binnendringen
Blijf waakzaam, was het advies van
Dennis van Bruchem van Fraud &
Corporate Security Rabobank Nederland. “Een bank zal nooit via email vragen om uw pincode. Een
bijlage of link die u niet vertrouwt?
Niet openen. En creëer een goede
beschermingswal rond uw IT-apparaten.
Hou uw software en antivirus programma’s up-to-date en maak regelmatig back-ups.” Organisatoren
Rabobank en Interpolis konden tevreden zijn: de missie om ondernemers bewust te maken over cybercrime is geslaagd.

Bb-motor van
boot gestolen

Blikschade na kop-staart
botsing op Kasteleinweg
Aalsmeer - Op maandag 5 september vond er om ongeveer 18.00 uur
een kop-staart botsing plaats op
de Burgemeester Kasteleinweg ter
hoogte van het gesloopte tankstation.
Er waren tenminste vier personenauto’s bij betrokken en naar het zich liet
aanzien was er alleen sprake van veel

blikschade. De ambulance was snel
ter plaatse en kon ter plekke de geschrokken bestuurders en passagiers
opvangen. De weg is enige tijd deels
afgesloten geweest. De politie doet
onderzoek naar de exacte oorzaak.
Tekst: Wybe van Est
Foto: Marco Carels

Twee auto’s weggesleept
der van deze laatstgenoemde auto is
gewond vervoerd naar het ziekenhuis. De andere 43 jarige automobilist kwam met de schrik vrij. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd
en moesten weggesleept worden.
De weg is enige tijd deels afgesloten
geweest voor onderzoek ter plaatse.
Foto: Marco Carels

Pannenverkoper weer actief

Mooie kunstbeurs, maar
wat een vliegen!
Aalsmeer - De vliegenplaag langs
de Westeinder is zeker nog niet ten
einde. Afgelopen zaterdag 3 september bleek weer duidelijk dat de
vliegen in zeer groten getale aanwezig waren en voor behoorlijk veel
overlast zorgden. Bij Vuur en Licht
op het Water stonden op het terrein
voor de Watertoren statafels met
verlichting in de voet. Een prachtige
opfleuring, maar een grote aantrekkingsbron voor de vliegen. Rondom vol. Ook de kunstbeurs had te
kampen met de overdaad aan vliegen. Bij de ingang waren het niet de
schilderijen die de aandacht trokken, maar de ongelofelijke hoeveelheid vliegen.
Ook her en der in de prachtige pompkelder hadden vliegen
zich verzameld rond lichtbundels.
De kunstbeurs was gevarieerd en
oogstte bewondering bij de vele
bezoekers. Mooie schilderijen gezien, uitdagende exemplaren ook,
leuke en aparte beelden en werkelijk prachtige glasobjecten. De
kunstbeurs werd zaterdagavond

en zondag opgeluisterd met optredens van diverse artiesten. Een samenwerking met het Crown Theater Aalsmeer, dat dit seizoen weliswaar afgeslankt op diverse voorstellingen trakteert. Het Crown Theater
hoopt op meerdere sponsors, zodat volgend seizoen een volwaardig programma gepresenteerd kan
worden. De voorstellingen zijn gevarieerd en verdienen publiek. Uit
in eigen dorp is toch geweldig?! Zaterdag kon onder andere geluisterd
worden naar en zondag kwamen
Bob & Gon hun programma voor
de komende maanden presenteren.
Van kunst genieten kan ook in eigen
dorp. In het Oude Raadhuis, maar
zeker ook in galerie Sous Terre.
De kunstbeurs afgelopen weekend heeft bewezen dat de eigenaren graag bezoekers laten kennismaken met gevarieerde kunst van
minder bekende, maar ook bekende kunstenaars, waaronder afgelopen weekend enkele werken van
Herman Brood. Leuk deze jaarlijkse
kunstbeleving aan de Plas!

Aalsmeer - Op donderdag 1 september om half een in de middag
heeft een pannen- en messenverkoper zijn slag geslagen op het parkeerterrein van een tuincentrum
aan de Aalsmeerderweg. De man
bood vanuit zijn bestelbus een, zoals hij beweerde, luxe pannenset
aan. De set was eenmalig gebruikt
op een beurs. Een 58 jarige vrouw
uit Amsterdam had interesse en besloot de set te kopen. Hierop bood
de man ook nog een messenset van
prima kwaliteit aan voor een klein
prijsje. De vrouw heeft haar aankopen deels contant afgerekend en
deels per pin betaald. De verkoper
ging er daarna snel vandoor in zijn
bestelauto. De nieuwe eigenaresse
van de pannen en messen vond dit
ietwat vreemd, maar had nog geen
argwaan. Eenmaal thuis ontdekte
zij dat zijn website bestond uit een

blanco pagina en dat de pannen en
de messen niet van een merk waren
voorzien. Oplichting dus. De politie
waarschuwt voor aankopen uit bestelauto’s en kofferbakken van auto’s op parkeerterreinen. Vaak betreft het spullen die van nepmerken zijn of van diefstal afkomstig.
Naast een pannen- en messenverkoper is ook enige maanden geleden een kledingverkoper actief geweest. De verkoper van afgelopen
donderdag is een blanke man met
een slank postuur. Hij is ongeveer
1.85 meter lang, tussen de 50 en
55 jaar en had kort stijl zwart haar.
Hij droeg een donkergrijs pak en
een wit overhemd. Hij reed weg in
een donkergrijze bestelbus. Mogelijk zijn er getuigen of meer gedupeerden. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

Aalsmeer - Wat een lolbroeken, de
redactie van de Meerbode heeft een
aanmaning gekregen van een incassobureau. De redactie en niet de
directie, waar altijd alle rekeningen
naar toegestuurd worden! De aanmaning is een openstaande vordering van gas en stroom van een bekende maatschappij. Er staat een

bedrag open van liefst 130 euro en
er wordt 54 euro aan incassokosten gerekend. Kassa: 184 euro totaal. Bij de aanmaning een heel verhaal, hoe er eenvoudig en veilig betaald kan worden, bij geen betaling zal een gerechtlijke (de ‘e’ zijn
ze vergeten) procedure opgestart
worden, bezwaar maken mag, wel

Kudelstaart - Tussen dinsdag 30
augustus en maandag 5 september is vanuit een jachthaven aan
de Herenweg een snelle motorboot gestolen. De Rinker 246CC
staat geregistreerd op nummer
9775 YT. De speedboot was voorzien van een 350 MAG motor en
deze staat geregistreerd onder
nummer 372.

Aalsmeer - Op donderdag 1
september even voor half drie in
de middag is een 60 jarige wielrenner uit Bodegraven door nog
onbekende oorzaak gevallen in
de Cactuslaan. Omstanders zagen het, hebben de man geholpen en de hulpdiensten gealarmeerd. De politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan.
De fietser is gewond geraakt
aan zijn gezicht en is vervoerd
naar het VU ziekenhuis. Agenten
hebben de racefiets van de man
meegenomen naar het politiebureau in Uithoorn. Deze is de volgende dag door de zoon van de
onfortuinlijke wielrenner opgehaald.

Botsing tussen
auto en fiets
Aalsmeer - Op zaterdag 3 september om twaalf uur in de middag zijn een auto en een fietser
met elkaar in botsing gekomen
op de Stationsweg. De automobilist wilde linksaf het parkeerterrein op het Raadhuisplein oprijden. De fietser dacht nog snel
de stilstaande auto in te kunnen
halen, maar juist op dat moment
trok de bestuurder op. De fietser werd geraakt en vloog over
de kop. Politie en de ambulancedienst zijn ter plaatse gegaan. De
fietser is voor controle vervoerd
naar het ziekenhuis, maar mocht
in de avond alweer naar huis. De
bestuurders kwamen uit Badhoevedorp en Nieuw-Vennep.

Portemonnee uit
tas gestolen
Aalsmeer - Op dinsdag 30 augustus heeft tussen twee en tien
over twee in de middag een zakkenroller toegeslagen in een winkel op het Praamplein. Een bezoekster had haar tas in een
winkelwagen gezet en stond bij
een schap spullen uit te zoeken.
Op dat moment kwam een grote blanke man met tatoeages en
een wit overhemd dicht in haar
buurt staan. Toen de vrouw bij
de kassa wilde betalen, ontdekte zij de diefstal van haar portemonnee met hierin onder andere
haar pinpas. Mogelijk is genoemde man de dader. De politie doet
verder onderzoek, onder andere
met behulp van camerabeelden
uit de winkel.

Gewond aan
gezicht na val
Kudelstaart - Op kwart voor
twee in de nacht van maandag
5 op dinsdag 6 september heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Hoofdweg. Een 20
jarige bromfietser uit Kudelstaart
was ten val gekomen. Een voorbijganger zag de man liggen en
alarmeerde de hulpdiensten. De
bromfietser is enige tijd buiten
bewustzijn geweest, maar kwam
vrij snel weer bij. Hij heeft letsel
opgelopen aan zijn neus, kin en
voorhoofd en is per ambulance
vervoerd naar het VU ziekenhuis.

Geldbedrag weg
na inbraak
Aalsmeer - Op dinsdag 30 augustus is tussen half twaalf in de ochtend en half drie in de middag ingebroken in een woning aan de
Legmeerdijk, nabij Westwijk. Via de
garagedeur hebben de dieven zich
toegang tot het huis verschaft. De
hele woning is doorzocht, zelfs de
vriezer is open gemaakt. De dieven
hebben zich tegoed gedaan aan
een fles bitter lemon. Gestolen is
een aanzienlijk geldbedrag.

Kick-off op 15 september

ZAAI: Bijzondere kans
voor startende bedrijven

Auto in sloot bij Middenweg

Trap er niet in: Klik weg!

Motorboot weg

Wielrenner na
val gewond

Aalsmeer - Op dinsdag 30 augustus om half negen in de avond heeft
een aanrijding plaatsgevonden op
de kruising Legmeerdijk met de Burgemeester Kasteleinweg. De auto’s
reden respectievelijk richting Kudelstaart vanaf de Legmeerdijk en
vanaf Uithoorn op de Burgemeester
Kasteleinweg. De 50 jarige bestuur-

Beelden, schilderijen en muziek

Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 31 augustus op donderdag 1 september is vanaf een
boot in een jachthaven aan de
Oosteinderweg een buitenboordmotor gestolen. Alle kastjes onder de stoelen zijn door de dieven open gemaakt. Hier lagen allerlei spullen om te vissen. Deze
zijn ongemoeid gelaten.

Aalsmeer - Op donderdag 1
september heeft even voor half
vier in de middag een aanrijding
plaatsgevonden op het Spoorlijnpad bij de Linnaeuslaan. Een 17
jarige bromfietser uit Uithoorn
reed vanaf de Ophelialaan richting Zwarteweg. Bij de oversteek
werd hij niet gezien door een hier
rijdende 44 jarige automobiliste uit Rotterdam. De Uithoornaar
kwam ten val en klapte op het
wegdek. Hij is met vermoedelijk
een gebroken schouder naar het
Amstelland ziekenhuis gebracht.

Aalsmeer - Op donderdag 1 september een vroege klus voor de
hulpdiensten. Om zes uur in de ochtend werden de politie, brandweer
en ambulancedienst gealarmeerd
voor een te water geraakte auto.
Op de Middenweg was een auto
naast de brug in de sloot gereden.
Ook het duikteam van de brandweer
Amsterdam Amstelland werd ge-

vraagd naar de plaats van het ongeval te gaan. Deze heren konden snel
weer vertrekken, evenals de medewerkers van de ambulance. De bestuurder was namelijk zelf al uit de
auto geklommen en was ongedeerd.
De auto heeft wel flinke schade opgelopen. Deze is later op de dag uit
de sloot getakeld.
Foto: Marco Carels

eerst betalen, en snel: Vandaag nog.
Voor een particulier is een dergelijke aanmaning behoorlijk schrikken, het werd toch automatisch afgeschreven? Een bedrijf denkt misschien nog, oh vergeten, zal het betalen. En daar hopen de zenders van
deze email natuurlijk op. Maar, weet
dat deze nep/vals is. Een nieuwe
vorm om mensen geld af te troggelen. Ook bereikt per mail nogal eens
een boete (ergens te hard gereden)
en onlangs nog een mail van een

bank dat de pas verlopen zou zijn.
Mensen trap er niet in! Dergelijke ‘boodschappen’ worden nooit
per email gestuurd. Hierover wordt
(telefonisch) contact opgenomen
en worden brieven van papier gestuurd. Dus, denk aan de reclame:
Klik weg! Hup in de vuilnisbak. Overigens zitten banken, energiemaatschappijen e.d. echt niet te wachten op deze internetfraude. Continu
wordt gewerkt om de fraudeurs de
mond te snoeren. Met het melden

Aalsmeer - Op donderdag 15 september vindt de officiële kick-off
plaats van ZAAI Aalsmeer 2016,
bedoeld voor startende ondernemers, 0 tot 3 jaar, in de gemeente Aalsmeer! Een coachtraject aangeboden door de gemeente om lokale startende ondernemers te ondersteunen door het aanbieden van
netwerkevents, coachsessies en
masterclasses. Deze masterclasses
met thema’s als marketing, ondernemen en netwerken zijn openbaar
en gratis te bezoeken. Wethouder
Economische Zaken Ad Verburg:
“De gemeente wil startende bedrijven ondersteunen. Starters zijn van
belang voor de vitaliteit en modernisering van de Aalsmeerse economie. Juist in de beginperiode van
een bedrijf is het belangrijk dat ondernemers met elkaar in verbinding
komen en elkaar kunnen inspireren. Het is daarom belangrijk dat
we in dit project samenwerken met
ondernemersvereniging Ondernemend Aalsmeer.” Zaaien, groeien en
oogsten is het motto waarmee deze uiteindelijk geselecteerde groep
van 20 startende ondernemers
van de gekregen valse of nep mail
helpt u/jij deze bedrijven in de strijd
voor een veilig internetverkeer. En,
vergeet niet aangifte te doen bij de
politie. Zo, iedereen weer alert en
blijf alert met mails over geld!

op professionele wijze gedurende
sessies verspreid over ongeveer 5
maanden worden gecoacht om ze
zodoende te helpen met succesvol
ondernemen. Daarnaast worden er
kansen geboden voor alle starters
om tijdens events kennis met elkaar
te maken en zich met de bestaande
lokale ondernemers te verbinden.
Tijdens deze Kick-Off op 15 september om 19.30 uur in The Beach aan
de Oosteinderweg 247 zal meer informatie worden gegeven over wat
de ondernemers van het coachingtraject Zaai Aalsmeer kunnen verwachten. Het feit dat deze kick-off
tijdens de voorrondes Ondernemer van het Jaar en Starter van Jaar
Verkiezing is, maakt van deze avond
een bijzonder event, waar veel ondernemers uit de gemeente naar
toe zullen komen. Na de officiële
opening, door wethouder Ad Verburg en de voorzitter van Ondernemend Aalsmeer, John Jansen, zal de
avond worden ingevuld met informatie over Zaai Aalsmeer en de pitches van alle kandidaten die meedoen aan de verkiezing. De avond
wordt afgesloten met een netwerkborrel. Ontdek of het coachtraject
iets voor jou kan betekenen of voor
een startende ondernemer die jij
kent en meld je aan voor de kick-off
via www.zaaiaalsmeer.nl. Aanmelden voor het coachtraject zelf kan
tot 28 september 2016 via dezelfde
website.

16 Nieuwe Meerbode

• 8 september 2016

Fracties blij met vastgoedvisie

Aalsmeer - Na een uitgebreide behandeling in commissieverband vonden de fracties het afgelopen donderdag 1 september niet
meer nodig om nog lang te discussiëren over de vastgoedvisie, het uitvoeringsplan en het huur- en subsidiebeleid voor het maatschappelijk
vastgoed in Aalsmeer in de Raad.

Het had volgens PACT zelfs wel een
hamerstuk mogen zijn. “Wij denken
dat we het geplande uur niet hoeven vol te maken”, aldus Rik Rolleman. “PACT is met de uitstekende
beantwoording ervan overtuigd dat
het met het Aalsmeerse vastgoed
niet ‘vast’, maar zeker goed komt.
De eerste raadsvergadering na het

zomerreces kende een vrolijk begin met felicitaties aan de jarigen en
voor alle bestuurders en ambtenaren lagen heerlijke koeken klaar. Alle fracties waren het met PACT eens
dat snel vaart gemaakt kon worden. Ze waren tevreden en blij met
de visie waarin uiteindelijk de portefeuille maatschappij vastgoed teruggebracht wordt wat sportvoorzieningen betreft tot vier sporthallen, twee grote sportcomplexen en
een zwembad (binnen- en buitenbad). Deze zijn/worden in exploitatie gegeven bij ESA, net als De Oude
Veiling en het in het gemeentehuis
te realiseren ‘Huis der Gemeente’ waarin multifunctioneel gebruik
door maatschappelijke instellingen
en organisaties wordt nagestreefd.
Ook in eigendom van de gemeente blijven het jongerencentrum aan
de Graaf Willemlaan 1 (tijdelijk), een
jeugdhonk in Oost en de drie monumenten (watertoren, molen en toren
dorpskerk). Laatstgenoemde twee

Ontwikkeling voormalig VVA terrein aan de Dreef

Denk mee over inrichting
bijzonder recreatiegebied
Aalsmeer - Het voormalige VVA
terrein, het gebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg en Dreef, wordt herontwikkeld tot een bijzonder recreatiegebied met een groene uitstraling, dat
aantrekkelijk is voor jong en oud. De
gemeente wil graag samen met alle
belangstellenden een goede invulling geven aan dit recreatiegebied.
Daarom wordt op maandag 26 september een inloopbijeenkomst gehouden over dit recreatiegebied. De
inloop is van 15.30 tot 19.30 uur en
vindt in de kantine van FC Aalsmeer
in de Beethovenlaan 120.

Speciale kindersessie
Tijdens de inloopbijeenkomst verzamelt de gemeente de ideeën en
wensen van alle Aalsmeerders voor
de invulling van dit gebied. Van
16.00 tot 17.00 uur vindt een aparte
kindersessie plaats. Kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen dan spelenderwijs aan de slag om hun dromen en wensen voor de avonturenspeelterrein vorm te geven. Het VVA
terrein is erg groot en beslaat on-

geveer zes voetbalvelden. Het wordt
dus een mooi, ruim en groen recreatiegebied. Voor een beperkt deel
van het gebied ligt echter al vast wat
er gaat komen. Op de hoek van de
Zwarteweg en de Dreef komt basisschool Triade. Aansluitend komt een
grote avonturenspeeltuin die openbaar toegankelijk wordt. Langs de
Zwarteweg komt een lint met woningbouw. Er komt een parkgedeelte als compensatie voor het deel van
het Hornmeerpark dat in gebruik is
genomen voor het voetbalcomplex
Beethovenlaan. Er komen verbindingsroutes tussen de beide delen van het park. Er komt een plek
voor jongeren. Dit ter compensatie van het weghalen van het basketbalveldje, de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) en het trapveldje in
de Meervalstraat en Roerdomplaan.
In de Meervalstraat en Roerdomplaan komt namelijk woningbouw.
Jongeren en tieners worden betrokken bij de invulling van deze compensatie. Graag denkt de gemeente
samen met alle geïnteresseerden na
over deze aantrekkelijke groene oa-

se in de gemeente. Uiteraard moet
ook aan de financiële voorwaarden
voldaan worden, en moet er rekening gehouden worden met de kosten van het beheer van het gebied.
Prijsvraag
Om iedereen te stimuleren om mee
te denken, organiseert de gemeen-

meerde kerk aan de Lijnbaan, maar
viel, en valt eigenlijk nog steeds, incidenteel in bij de Dorpskerk en de
Oosterkerk. Mevrouw Adriana PietBakker, roepraam Jany, woont sinds
drie jaar niet meer bij haar man,
maar wordt goed verzorgd in Rozenholm, waar ze dagelijks bezoek
krijgt van haar echtgenoot. Er ontgaan haar een aantal zaken tijdens
het bezoek van burgemeester Jeroen Nobel, maar haar kinderen betrekken moeder liefdevol bij het gesprek. Er zijn vier kinderen gekomen
in het huwelijk, twee dochters en
twee zonen.

Haarlemmermeer en Amstelland

Provincie gaat investeren
in infrastructuur
Aalsmeer - De provincie NoordHolland investeert volgend jaar
277 miljoen aan wegen en vaarwegen in de provincie. Van dit bedrag
wordt de provinciale infrastructuur
onderhouden, verbeterd of uitgebreid. Door meerdere projecten in
dezelfde regio tegelijk aan te pakken wordt de hinder voor gebruikers

en omwonenden beperkt en kan de
provincie efficiënter werken. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel
van de investeringen voor aan Provinciale Staten, die hier in het najaar
over beslissen.
De provincie Noord-Holland heeft
613 kilometer wegen, 246 kilometer vaarwegen en 45 kilometer vrij

te een prijsvraag voor het leukste
idee. De prijsvraag is bedoeld voor
het beste idee voor de avonturenspeeltuin en de rest van de groene invulling van het VVA terrein. Tekeningen, filmpjes, foto’s, maar ook
geschreven ideeën, van kinderen en
volwassenen zijn van harte welkom.
Ideeën kunnen tot uiterlijk 26 september gestuurd worden naar info@aalsmeer.nl ten name van project VVA terrein. Voor het leukste
idee bij zowel de kinderen als de
volwassenen is een leuke prijs beschikbaar. De herontwikkeling van
het VVA terrein maakt onderdeel
uit van het project Hornmeer. Voor
meer informatie over beide projecten en over de prijsvraag kijk op
www.aalsmeer.nl/project-hornmeer.

Het voormalige VVA-terrein bevindt zich in de hoek van de Dreef, Zwarteweg
en Burg. Kasteleinweg

Jan en Jany Piet-Bakker
zestig jaar een paar

Aalsmeer - Bij binnenkomst in het
appartement aan de Rozenstraat
valt meteen het kerkorgel op. Meneer Piet vertelt dat het grote orgel beter paste in de huizen waar ze
eerder woonden aan de Aalsmeerderweg en dat hij er vrijwel niet
meer op speelt. Wel zit hij nog regelmatig achter de piano, die zich aan
de andere kant van de woonkamer
bevindt. We zijn op bezoek bij het
zestig jarige getrouwde echtpaar
Piet. Beiden hebben een prachtige
corsage opgespeld en zien er feestelijk uit. Jan Piet is altijd organist
geweest bij de Christelijk Gerefor-

zijn in exploitatie gegeven bij vrijwilligersorganisaties. De excellente
positie van ESA vonden de VVD en
PACT wel een zorgpunt. AB en het
CDA gaven aan dit juist goed te vinden. De gemeente is de enige aandeelhouder bij de ESA en kan, als
nodig, direct bijsturen. Verder hebben de medewerkers een lokale binding en vormt de stichting voor verenigingen een laagdrempelig aanspreekpunt. Nog niet alle verenigingen hebben een nieuw onderkomen
gevonden als hun clubgebouw verdwijnt. Eppo Buskermolen van het
CDA vroeg hier aandacht voor. “Het
is niet echt een vereiste om mee te
denken, maar het is wel zo sjiek.”
Wethouder Robbert-Jan van Duijn
beaamde dit en beloofde te blijven
helpen bij de zoektocht(en).
En zo klonk al na een kleine driekwartier de hamerslag voor aangenomen. De ingehaalde tijd verdween tijdens de behandeling van
de agenda’s economie en recreatie
en toerisme. Een motie, een amendement en twee schorsingen zorgden ervoor dat de vergadering, zoals
gepland, om elf uur afgelopen was.

Vervolgens kwamen er zestien kleinkinderen en er zijn inmiddels acht
achterkleinkinderen. Er wordt trots
een foto getoond, waar de complete familie opstaat. “Aanstaande zaterdag gaan we een feestje vieren
met familie en vrienden. Dat doen
we bij een van mijn dochters in De
Kwakel.” Aldus meneer Piet, die nog
zeer kwiek overkomt op zijn vijfentachtigste. “Voordat je het stuk publiceert wil ik het graag even nalezen
hoor. Ik vertrouw niet alle journalisten klakkeloos. Wat zeker naar voren moet komen is dat muziek een
grote rol in ons gezin speelde. En
het geloof. Dat is erg belangrijk!” Er
wordt gereageerd door alle vier de
kinderen met aanhang. “Dat hoor
je zeker niet vaak, dat je het artikel
moet mailen?!” Het achttal is aanwezig in het knusse appartement.
“Kijk eens mam, wat een mooie
bloemen u heeft gekregen van de
burgemeester, en hier, de kopie van
de trouwakte.”
De burgervader gaat gewillig op de
foto met het echtpaar en moeder
vindt het allemaal wel prima. “Ze is
altijd erg zorgzaam geweest.” Beginnen de dochters. “Zorgen voor anderen, zorgen voor ons, jaren gezorgd voor de buurvrouw, kaartjes
sturen, koekjes bakken voor anderen, koffiezetten voor de kwekerijmedewerkers. Ja, mama was erg attent.”
liggende openbaar vervoerbanen
in eigendom. Langs een groot deel
van de Noord-Hollandse wegen liggen ook fietspaden (387 kilometer)
die eigendom zijn van de provincie.
Daarnaast beheert de provincie 539
bruggen, sluizen, ecoducten en tunnels. Al deze infrastructuur wordt
door de provincie onderhouden en
zo nodig verbeterd of uitgebreid.
Verbeteren en uitbreiden
Een deel van de investering gaat
naar infrastructurele projecten in
Haarlemmermeer en Amstelland.
Zo wordt het HOV traject tussen
Aalsmeer en Schiphol Zuid aange-

Aalsmeerderweg
Jan is geboren aan de Aalsmeerderweg 22 en Jany komt uit de Haarlemmermeer. Schiphol Oost, dat op
tienjarige leeftijd van mevrouw volledig werd plat gebombardeerd. Ze
werd geplaatst bij familie aan de
Aalsmeerderweg. Geen enkel kind
van de school waarop ze zat heeft
ze ooit teruggezien. Later heeft ze
regelmatig haar oorlogsherinneringen gedeeld in de klas van diverse van haar kleinkinderen. Dat waren heftige verhalen. Het stel heeft
elkaar ontmoet tijdens een concert
in Amsterdam. “Het was een oorlogsconcert en nadien heb ik mijn
vrouw naar huis gebracht. Zo is het
gekomen. We hebben drie jaar verkering gehad. Ik kon een huis laten bouwen en toen we trouwden
konden we daar gelijk gaan wonen. Dat was aan de Aalsmeerderweg nummer 63. Daar hebben we
vier jaar gewoond, toen gingen we
naar nummer 120, daarna naar 282,
toen tien jaar aan de Stommeerkade en vervolgens naar het Dorp. Dat
is nu zo’n elf jaar geleden.” Meneer
Piet heeft altijd zelf een kwekerij
gehad. De twee reisden veel. Hoewel de kinderen zeggen dat moeder
vooral graag de watertoren wilde
zien. Momenteel fietst en wandelt
meneer nog veel en reist hij graag
met de trein. Jan Piet is een onderwijzend mens; gaf regelmatig dialezingen, zat jaren in de kerkraad, was
voorzitter en nauw betrokken bij de
kerk. “Toch heb ik niet langer dan
vijf jaar onderwijs genoten. Zo ging
dat in de oorlog. Eigenlijk ben ik een
analfabeet!” “Maar wel één die kan
lezen”, besluit Nobel.
Door Miranda Gommans
legd. De komende jaren wordt er
groot onderhoud verricht aan de
N201 in Haarlemmermeer, waaronder onder andere aanpassingen
van kruisingen en de vervanging
van de Cruquiusbrug. Ook de brug
over de Amstel bij Ouderkerk wordt
over een aantal jaren vervangen en
verbreed. En er is geld beschikbaar
voor de studie aan de Duinpolderweg.
Onderhoud
Het komende jaar wordt ruim 100
miljoen geïnvesteerd in het onderhoud aan wegen en vaarwegen. De
provincie voert naast dagelijks on-

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - De overheid voert de
laatste tijd campagne om burgers
(en vooral ouderen) er op te wijzen
dat zij wellicht recht hebben op diverse toeslagen. Immers tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor
mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op
landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen. Weet
u op welke toeslagen en subsidies u
recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Het is daarom
handig om contact op te nemen met
bijvoorbeeld een Vrijwillige Ouderen
Adviseur. Ook in de komende tijd zal
met grote regelmaat de Wmo-raad
door desbetreffende ambtenaren
bijgepraat worden over de ontwikkelingen die zich binnen het sociaal domein, jeudgbeleid en werk en
wonen voordoen. Op deze wijze kan
de Wmo-raad goede gevraagde en
ongevraagde adviezen uitbrengen.
En natuurlijk zal de Wmo-raad zich
blijvend inzetten om nieuwe struc-

turen, nieuwe perspectieven vorm te
geven en gevraagd en ongevraagd
advies te geven.
De Wmo-raad vergadert iedere
tweede woensdag van de maand
in het gemeentehuis. De eerstvolgende vergadering is op woensdag
14 september om 15.00 uur. Vanaf
14.30 uur bestaat weer de mogelijkheid om leden van de WMO-raad
deelgenoot te maken van uw ervaringen met de Wmo. De Wmo-raad
handelt geen individuele vragen en
klachten over toekenning, weigering of uitvoering van hulp af, maar
kan wel een luisterend oor bieden
met als doel het optimaliseren van
het Sociaal Loket en de WMO voorzieningen/diensten. In voorkomende gevallen zullen de bevindingen
van de WMO-raad zo nodig anoniem besproken worden met het
Sociaal Loket of desbetreffende beleidsambtenaren. Zie voor agenda en verslagen de website: www.
wmoraadaalsmeer.nl.

Survival nacht in Bos voor
Artsen zonder Grenzen
Amstelland - In de nacht van 30
september is het Amsterdamse Bos
het decor voor een bijzonder evenement; de Survival Games. Maximaal
40 teams bestaande uit 4 teamleden
kunnen meedoen aan een 12-uur
durende missie waarbij een beroep
wordt gedaan op hun fysieke én
mentale kracht. De teams gaan deze uitdaging niet alleen voor zichzelf
aan: met hun deelname aan de Survival Games halen zij geld op voor
de medische hulporganisatie Artsen
zonder Grenzen. Van 9 uur ’s avonds
tot 9 uur de volgende ochtend word
je geconfronteerd met onverwachte, spannende uitdagingen, vergelijkbaar met die waar Artsen zonder Grenzen hulpverleners mee te
maken hebben. Daarnaast word je
ook fysiek op de proef gesteld. Reken op flinke afstanden (hard) lopen en fietsen met als bijzondere
uitdaging dat je je weg moet vinden
in de duisternis van het Amsterdamse Bos.
De missie
De uitdaging in het kort: de regio
wordt getroffen door een onbekend
virus en slachtoffers worden in quarantaine geplaatst in kampen in het
Amsterdamse Bos. Jouw team gaat
op missie voor Artsen zonder Grenzen om slachtoffers te helpen en de
bron van het virus te achterhalen. Je
team zorgt o.a. voor schoon drinkwater, voedsel, medicijnen en sanitaire voorzieningen. De Survival
Games geven je een indruk over de
eigenschappen waar je over moet

beschikken als je voor Artsen zonder Grenzen op missie gaat. Reken
daarom op onverwachte gebeurtenissen waarbij strategisch denken,
snel handelen en een goede samenwerking cruciaal zijn.
De Survival Games worden gehouden in de nacht van vrijdag 30 september op zaterdag 1 oktober van
21.00 tot 09.00 uur. Er is maximaal
ruimte voor 40 teams, waarbij ieder team bestaat uit 4 personen. Alle teamleden moeten minimaal 18
jaar oud zijn ten tijde van het evenement. De kosten voor inschrijven
bedragen 25 euro per persoon (100
euro per team). Daarnaast gaat ieder team de uitdaging aan om extra
sponsorgeld in te zamelen voor Artsen zonder Grenzen. Voor meer informatie en inschrijven: www.sportersinactie.nl. De Survival Games
worden dit jaar voor de tweede
keer georganiseerd. Bijna 100 vrijwilligers, waaronder 50 acteurs zetten zich in om de deelnemers een
fantastische ervaring te geven. Vorig jaar wisten 17 teams ruim 48.000
euro in te zamelen voor Artsen zonder Grenzen. Verschil maken voor
mensen in nood, dat is wat Artsen
zonder Grenzen wil bereiken. Wij
verlenen medische hulp aan mensen die dit hard nodig hebben, maar
niet krijgen. Onze eigen hulpverleners bieden deze hulp zelf, ter plaatse. Wij geven onze hulp overal ter
wereld aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en rampen, los van
ras, geloof of politieke overtuiging.
www.artsenzondergrenzen.nl

Zaterdag open monumentendag

Watertoren extra geopend
Aalsmeer - Komende zaterdag 10
september is het nationale monumentendag in Nederland en uiteraard is dan de watertoren geopend.
De watertoren is een rijksmonument en biedt alle belangstellenden
de gelegenheid om te bekijken hoe
in vroegere jaren waterdruk binnen
het waterleidingssysteem werd opgebouwd. De watertoren is tot begin
jaren negentig van de vorige eeuw
in gebruik geweest en daarna namen drukverhogers en pompen, die
méér vermogen hadden, het over.
Het mooie van het hoogste gebouw
in Aalsmeer is, dat deze beklommen
kan worden en vanaf circa 50 meter
hoogte kan men genieten van een
geweldig 360 graden uitzicht over
Aalsmeer en haar verre regio. Deze
zaterdag is de watertoren geopend
van 12.00 tot 17.00 uur.

Wanneer men naar boven wil gaan
is de prijs voor kinderen 1 euro en
voor volwassenen 2 euro.

derhoud (bijvoorbeeld reparaties,
maaien van bermen en snoeien van
bomen) ook één keer per twaalf
jaar groot onderhoud uit. Daarnaast
wordt er geïnvesteerd in het vervangen van totale infrastructurele objecten zoals bruggen en sluizen.

ving zoveel mogelijk beperken. De
provincie stemt daarom de werkzaamheden van alle (vaar)wegbeheerders (Rijk, gemeenten, hoogheemraadschappen) in Noord-Holland af.
Ook wordt de verbetering en aanleg van nieuwe provinciale infrastructuur zodanig afgestemd op het
onderhoud per traject dat geld en
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden gecombineerd.

Minimale hinder
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wil de provincie de overlast
voor de weggebruiker en de omge-

Onderdeel Kunstroute
De watertoren is ook een onderdeel van de Aalsmeerse Kunstroute op zaterdag 17 en zondag 18 september. Beide dagen tussen 12.00
en 17.00 uur is de toren geopend en
binnen zijn kunstenaars aanwezig
die hun creaties vertonen in het kader van de kunstroute. Bovendien is
er op diverse tijdstippen live muziek.
Het wordt dus een compleet arrangement: kunst kijken, muziek luisteren, het binnenste van de watertoren bewonderen en als toetje naar
boven om het uitzicht te bewonderen! Wanneer men naar boven wil, is
de entreeprijs gelijk aan die van de
monumentendag.
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“Zin om een biertje te gaan tappen”

Braderie met Bloemenzegels
Aalsmeer - Natuurlijk stond er op
de braderie dit jaar ook weer een
kraam van de Bloemenzegels. Op
het vertrouwde plekje, naast Schoenenhuis Henrita. Het was een heerlijke dag voor een festijn als de braderie, aan het begin van de feestweek. Alle leden van de vereniging
van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers hadden er met elkaar weer
voor gezorgd dat de kraam vol lag
met aantrekkelijke aanbiedingen.
Voor slechts één of twee volgeplakte spaarkaarten waren er artikelen
die alleen op de kraam te koop waren, niet voor geld maar met een
volle spaarkaart ter waarde van 2
euro. Natuurlijk ontbrak het traditionele doosje met bonbons niet. Voor
de gegrilde kip lag er een bon klaar
evenals voor kibbeling en salades.
Er waren gezellige plantjes, zilveren oorbelletjes en ga zo maar door.
Het was weer duidelijk, het loont om
bloemenzegels te sparen en te be-

waren voor leuke aanbiedingen volgend jaar op de braderie. Maar u
kunt ze natuurlijk ook gebruiken om
in de loop van het hele jaar een aankoop te doen bij één van de winkeliers van de vereniging. Welke winkeliers er lid zijn staat op de achterkant van de spaarkaart. Bovendien
maakt u op beide manieren kans op
het winnen van mooie prijzen, want
alle ingeleverde spaarkaarten doen
weer mee bij de grote actie aan het
eind van het jaar. Met als hoofdprijs
een auto, maar ook diverse andere
mooie prijzen worden er dan verloot
en slechts één volgeplakte spaarkaart kan al voldoende zijn om een
leuke prijs te winnen.
Afgelopen zaterdag was het in ieder geval een drukte van belang bij
de kraam en veel trouwe spaarders
hebben van de gelegenheid gebruik
gemaakt om een leuke aanbieding
voor hun volgeplakte spaarkaarten
te bemachtigen.

“Probeer ook eens een snoep-tomaatje”

JOGG-contract ondertekend
Aalsmeer - Onder het toeziend oog
van tientallen kinderen die stonden
te trappelen om aan de Kidsrun van
Atletiek Vereniging Aalsmeer te beginnen, werd afgelopen dinsdag 6
september het JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht) contract ondertekend. Arjan Levarht van Levarht Internationale groente- en fruithandel en Mariska Verheul van Albert
Heijn zijn de lokale ondernemers die
in het kader van JOGG nu gaan samenwerken met de gemeente om
kinderen in Aalsmeer een gezonde
keuze te bieden. De lokale ondernemers gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat bij evenementen voor kinderen een stuk fruit wordt uitgedeeld
en de dorst gelest kan worden met
fris, fruitig water. Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst was ook
van de partij: “Ik vind water drinken
erg belangrijk. Ik merk zelf dat als ik
niet genoeg water drink dat ik me
dan niet zo lekker voel en me minder goed kan concentreren. Zoals
alle kinderen vind ik snoep lekker;
maar probeer ook eens een snoeptomaatje, die zijn ook lekker. Ik vond
het vandaag erg leuk om samen met
mascotte Druppie het startschot
voor de Kidsrun te geven.” Wethouder Gertjan van der Hoeven: “JOGG

gaat al meer leven in Aalsmeer; er
zijn steeds meer scholen en verenigingen die een gezonde keuze aanbieden aan kinderen. Ik ben erg blij
dat de lokale ondernemers Albert
Heijn en Levarht zich nu, naast Zorg
en Zekerheid, hebben aangesloten
bij Jongeren Op Gezond Gewicht
Aalsmeer. Samen zorgen we ervoor
dat een gezonde keus normaal is in
Aalsmeer.”
Te zwaar
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te
maken. Aalsmeer is een JOGG-gemeente en draagt samen met GGD
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg
en Zekerheid, Albert Heijn, Levarht
en andere lokale partijen bij aan de
JOGG-aanpak in Aalsmeer. Gezamenlijk maken zij de gezonde keus
normaal in Aalsmeer. Bijna 1 op de
8 van de Aalsmeerse kinderen in de
leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar is te
zwaar. Het percentage met overgewicht stijgt met de leeftijd. De
JOGG-aanpak draagt er aan bij om
de stijgende trend van overgewicht
bij kinderen in Aalsmeer een halt
toe te roepen.

Volgend weekend opening
café Op de Hoek

Van links naar rechts: Jan-Willem Donkers, Marcel Brans, Ad Verburg, Jeroen
Nobel, Bart van Ruijven en Rene Eikelenboom.

“Belangrijke economische motor”

Bestuurders Greenport op
bezoek bij Arcadia
Aalsmeer - Burgemeester Jeroen
Nobel, wethouder Ad Verburg en
Marcel Brans, bestuurders van de
Greenport Aalsmeer, waren afgelopen week op bezoek bij Arcadia
Chrysanten, een van de grootste telers van tros- en pluischrysanten in
ons land. Om haar leidende positie
in de markt te behouden is het bedrijf voortdurend bezig met innovatie en verduurzaming. De bestuurders van Greenport Aalsmeer werden rondgeleid door Bart van Ruijven en Rene Eikelenboom van Arcadia Chrysanten.
Burgemeester Jeroen Nobel, voorzitter Greenport Aalsmeer: ”De sierteeltsector is een belangrijke economische motor in onze regio. Productie van bloemen is de laatste jaren afgenomen, maar gelukkig hebben we nog steeds een aantal toonaangevende productiebedrijven, zoals Arcadia Chrysanten. Het is een
fantastisch bedrijf, dat continu bezig is met het verbeteren en vernieuwen van hun producten en
hun bedrijfsvoering. De Greenport
Aalsmeer kan bedrijven, zoals Arcadia Chrysanten, helpen te innoveren en veranderen.” Wethouder Ad
Verburg, bestuurder Kennis en Innovatie van de Greenport Aalsmeer,
is onder de indruk: “Chrysanten telen is topsport. Het is een hele intensieve teelt. Arcadia Chrysanten
zoekt voortdurend naar innovatieve
vormen,kleuren en nieuwe soorten.
Daarvoor werken zij samen met veredelingsbedrijven in de regio. Ook is
het bedrijf actief met duurzame gewasbescherming en energiebesparing. Mogelijk kunnen ze via projecten die Greenport onderzoekt, zoals
Warmtenet en CO2 leiding hier nog
extra ondersteuning krijgen.”

Marcel Brans, bestuurder Kennis &
Innovatie: “Ondernemers zijn altijd
druk met hun bedrijf: marketing en
verkoop, verduurzaming van de productie, assortimentsverbreding, innovatie, voldoende personeel, efficiënte bedrijfsvoering en nog vele
andere zaken. Vooral op het gebied
van kennis & innovatie en onderwijs
kan Greenport Aalsmeer bedrijven
helpen.” Rene Eikelenboom van Arcadia: “Innovatie en samenwerking
met andere bedrijven is van groot
belang voor ons bedrijf op korte en
lange termijn. Innovatie kan op verschillende terreinen. Zo is gewasbescherming belangrijk voor de kwaliteit van onze bloemen. Over een
paar jaar moet deze helemaal biologisch zijn. Onze bestrijding is al voor
een groot deel biologisch, maar we
hebben innovatieve technieken nodig om op 100% biologische bestrijding over te gaan. Op dit vlak zoeken we graag de samenwerking met
de Greenport Aalsmeer.” Jan-Willem Donkers, projectleider Innovatie Greenport Aalsmeer: “De Greenport Aalsmeer helpt sierteeltondernemers uit de regio door de verbinding te leggen tussen kennisinstituten en ondernemers. Wij creëren gezamenlijk projecten, waar wij
in samenwerking financiering voor
zoeken.” Arcadia is gespecialiseerd
in de verkoop en productie van trosen pluischrysanten. Per jaar verkoopt het bedrijf ruim 50 miljoen
chrysanten aan landen in heel Europa, vooral Engeland en Rusland.
Arcadia Chrysanten heeft de afgelopen jaren diverse prijzen gewonnen, waaronder twee maal op rij de
Glazen Tulp Award, die FloraHolland jaarlijks uitreikt aan de mooiste
nieuwe snijbloem van het jaar.

deelnemen aan een nieuw ‘Beweeg
u fit 70+’ programma. Rood betekent: grote kans op vallen; u krijgt
een individueel valpreventieprogramma aangeboden.
De gemeente Aalsmeer vindt het
belangrijk om ouderen te ondersteunen bij het lang zelfstandig wonen en daarom is er dit jaar een financiële mogelijkheid vanuit de
WMO om gratis deel te nemen aan
het ‘Beweeg u fit 70+’-programma.
Dit programma is opgezet en ontwikkeld door TNO in samenwerking
met de Hogeschool Leiden. De eerste groep heeft dit programma inmiddels succesvol doorlopen bij
PACA onder de professionele leiding van Tessa Jannink (fysiotherapeut) en Josette Fransen (oefentherapeut). Vanaf 4 oktober start PACA
een nieuwe groep op de dinsdag
en vrijdag met functionele oefeningen uit het dagelijkse leven. Deelname aan de Fitscan is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan
het twaalf weken durende beweegprogramma. Dus meld u zich hiervoor aan.

Toegankelijk van 0 tot 100
Beatle: “We gaan vrijdag de 16e
open voor publiek vanaf tien uur ’s
morgens tot middernacht. En dat
drie dagen lang. Deze dagen geldt

een mooi openingsprijsje voor consumpties. Ik vermoed dat het behoorlijk druk gaat worden. We hebben speciaal een buitenbar gepland.
Ik hoop dat het mooi weer wordt!
Gewoonlijk biedt het terras plaats
aan veertig zittende gasten en ook
binnen kunnen we er een stuk of
veertig kwijt. Er zal een kleine kaart
gelden. Het is een toevoeging op de
borrel, je moet Café Op de Hoek niet
zien als volwaardig restaurant. Voor
een satéetje, biefstukje of een kop
soep ben je welkom en uiteraard
bittergarnituur. We willen er een
laagdrempelige ontmoetingsplaats
van maken. Of je nu ’s morgens om
tien uur aanschuift voor een kop
koffie met een appeltaartje en een
fristi voor je kinderen, of dat je als
zestienjarige een colaatje wil in de
middag. Het kan allemaal. Café Op
de Hoek is voor iedereen toegankelijk van 0 tot 100 jaar! Uiteraard zal
er gelet worden op de leeftijdsgrens
voor het schenken van alcohol. Dat
lijkt me niet meer dan logisch.” De
normale openingstijden zullen zijn
van dinsdag tot en met donderdag
en zondag van 10.00 tot 00.00 uur,
op vrijdag en zaterdag een uurtje
langer tot 01.00 uur. Beatle staat te
popelen om te beginnen. “Ik heb er
echt zo’n zin in! En ik denk meerdere Kudelstaarters met mij. Het is
inmiddels vierendertig jaar geleden
dat de kroeg hier is afgebrand. We
hebben pils op de tap, maar ook seizoenbier en een maandelijkse wisseltap.” Hij neemt me mee naar buiten. “Kijk, hier komen nog elf parkeerplaatsen en een fietsenstalling
met elektrische oplaadpunten.” Ook
vraagt hij nog om niet vergeten in
het artikel te vermelden dat hij zijn
vrouw en kinderen wil bedanken
voor het geduld. “En natuurlijk mijn
familie, vrienden, alle vrijwilligers en
medewerkers. We zien er allemaal
naar uit om te beginnen. Graag zien
we belangstellenden in het openingsweekend verschijnen.” En hij
roept nog even na: “Jij bent uitgenodigd hoor!”
Door Miranda Gommans

Grote inzet voor duurzaamheid

Groene vlag Westplas Mavo
Aalsmeer - Wellantcollege Westplas Mavo heeft zich de afgelopen
jaren hard ingezet voor duurzaamheid en zal dit de komende jaren
blijven doen. Gedreven door een
team van docenten, leerlingen en
andere medewerkers van de school
heeft de school stappen kunnen
zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo hebben bijna alle leerlingen
van de school een Dopperfles, heeft
de school een watertap, wordt afval
gescheiden in meerdere afvalbakken en wordt momenteel gewerkt
aan een nieuw schoolplein waar
duurzaamheid een rol zal spelen.
Door de inzet van het Eco-Schoolsteam van de Westplas Mavo voldoet
de school aan alle criteria voor het
Eco-Schoolskeurmerk: de Groene

Vlag. Hiermee is de Mavo de eerste
Wellantschool en de eerste in de regio die dit behaald.
Afgelopen dinsdag 6 september
was het duurzame dinsdag en dit
was natuurlijk de ideale dag voor de
uitreiking van de Groene Vlag. Tijdens de lessen in de ochtend werden alle leerlingen uitgedaagd om
na te denken over duurzaamheid
door mee te doen aan een (digitale) quiz in de aula. Tijdens de pauze was de uitreiking van de Groene Vlag door medewerkers van EcoSchools aan het Eco-Schoolsteam
van de Westplas Mavo. Na de officiele overhandiging was er een feestelijk en lekker moment. Een ijsje
van de biologische ijsboer voor iedereen!

Gratis Fitscan voor 70+ers
bij PACA op 17 september
Aalsmeer - Bent u 70 jaar of ouder? Merkt u dat alledaagse activiteiten zoals lopen, fietsen en het
huishouden soms wat lastiger voor
u worden? U bent niet de enige. Bij
het ouder worden verliest men ongemerkt wat aan balans, spierkracht
of conditie als men onbewust minder gaat bewegen. Paramedisch
Adviescentrum Aalsmeer (PACA)
biedt 70-plussers daarom een gratis Fitscan om bewust te worden van
uw algehele fitheid op oudere leeftijd. De Fitscan vindt plaats op zaterdag 17 september in het Gezondheidscentrum op het Drie Kolommenplein. Voor de Fitscan dient u
zich aan te melden vòòr 15 september: 0297-230960 of info@paca.nu.
Tijdens de Fitscan wordt onder andere uw kracht, balans en loopvaardigheid getest. Ook wordt uw
bloeddruk en gewicht gemeten. Aan
het einde van de testen worden de
resultaten met u besproken aan de
hand van een stoplichtmodel: Groen
betekent goed; u krijgt dan adviezen
om uw conditie op peil te houden.
Oranje betekent: pas op!, u kunt

Kudelstaart - Met man en macht
wordt er gewerkt, boormachines
klinken, materialen staan door elkaar op de vloer, de ingang is slechts
bereikbaar door modder en zand, de
meubels zijn nog niet gebracht en
in de keuken staat ook nog niets op
z’n plek. “Maar het komt goed!” Aldus Beatle Raadschelders, de uitbater van het nieuwe café ‘Op de
Hoek’ in Kudelstaart. “Van vrijdag
16 tot en met zondag 18 september
gaat namelijk het openingsweekend plaatsvinden. Daar hebben Kudelstaarters lang genoeg op gewacht. En ik ook. Ik heb zin om eindelijk eens een biertje te gaan tappen.” Het enthousiasme spat van de
nieuwbakken café-eigenaar af. Zeven maanden heeft de bouw geduurd. De eerste paal werd geslagen op 15 februari. Het team dat
Beatle om zich heen heeft verzameld bestaat uit Linda Biesot (horeca), Jan Hoogenbosch (projechtbegeleiding), Dennis Möhlen (administratie en boekhouding) en Elvira Maarse. Deze laatste heeft zich
beziggehouden met het interieur. En
het moet gezegd; dat is ontzettend
goed gelukt. Wat een uitstraling. De
muren zijn voorzien van steenstripbehang, de vloer is van hoogwaardig PVC, de bar heeft een houtlook,
prachtige lichtbronnen (niet uit te
leggen, dat moet je gewoon zien)
hangen boven de bar, er is een
groot podium en de stamtafel, geschonken door de vriendengroep
van Beatle staat onder twee industriële lampen. Het biljart moet nog
komen, net als het dartbord. Ook de
verdere aankleding zal aankomende
week af komen. De facilitaire voorzieningen zijn gereed. Er is een dames-, heren- en apart invalidentoilet. Aannemer Kroom heeft gekozen
voor een rieten kap en van de vier
appartementen die te koop waren
zijn er reeds drie verkocht.

Tas met ballen en netten
voor Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - Deze week mocht het
goede doel Kinderhulp Afrika twee
volleybalnetten en een tas vol ballen ophalen bij The Beach Aalsmeer.
De Aalsmeerse stichting is erg blij
met de donatie van The Beach, want
de weeskinderen in Uganda, waar
zij voor zorg dragen, spelen maar al
te graag volleybal. Stichting Kinderhulp Afrika draagt in Uganda zorg
voor ruim 600 kinderen. Zij ontvangen basisonderwijs, middelbaaren vakonderwijs en zien daarbij

hun toekomstbeeld veranderen van
kansloos naar kansrijk. Een groot
onderdeel op het Ugandese project
draait om sport en met name om
volleybal. Zowel de leerlingen van
de basisschool, als de leerlingen van
de middelbare school spelen op nationaal niveau. Er worden dan ook
veel toernooien en wedstrijden gespeeld. De donatie van The Beach
Aalsmeer is daar een meer dan welkome aanvulling op hun sportieve
prestaties.

Speeddaten met
Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
8 september, vindt de 46ste editie
plaats van de netwerkbijeenkomst.
Borrel Aalsmeer. Iedereen, ook
werkzoekenden, is vanaf 17.00 uur
welkom bij à Resto Bar & Brasserie
op het terrein van FloraHolland aan
de Legmeerdijk. Net als tijdens de

vorige editie staat speeddaten op de
agenda. Verder worden podia gegeven aan een DJ, kunstenaar en fotograaf en er wordt een verloting gehouden waar mooie prijzen mee te
winnen zijn. Ook kan weer een dagschotel besteld worden. Rond 20.00
uur wordt dan samen aan een lange tafel gedineerd. Verhinderd? Noteer dan alvast 13 oktober, 10 november en 8 december in de agenda, elke tweede donderdag van de
maand. Aanmelden is niet verplicht.

Jeugdinlopen De Binding
weer van start!
Aalsmeer - De vakantie is helaas
voorbij en alle kinderen zijn weer
naar school. Om van al het harde
werken op school bij te komen, gaat
De Binding elke week open voor alle
tieners in Aalsmeer en Kudelstaart.
Veel leuke en gezellige tieners weten de weg naar de Binding al jaren
te vinden. Toch vinden de jeugdwerkers het altijd leuk om nieuwe jongens en meiden te verwelkomen bij
de inloop. Naast het feit dat je tijdens de inloop lekker mag doen wat
je wilt (knutselen, kletsen, spelletje
spelen en meer), worden ook activiteiten rondom thema’s georganiseerd. Wat ze bij De Binding ook
erg graag zien, is dat tieners zelf
met leuke ideeën komen en dat mogen ze dan (met hulp van een tienerwerker) zelf organiseren. Tot en
met december staat er veel activiteiten op de planning. Er komt een
Halloweenfeest in oktober, een keer
gourmetten, locatie Kudel gaat verhuizen naar de oude bibliotheek en
dit alles wordt georganiseerd in samenwerking met de tieners die bij
de Binding komen. Voor wie nog
geen lampje gaat branden: De Binding is ook bekend van het organiseren van de kampen in Aalsmeer,

de kindervakantieweek en de Buitenspeeldag in Kudelstaart
Iedere dinsdag zijn tieners uit de
groepen 6, 7 en 8 welkom van 15.15
tot 18.00 uur in de Graaf Willemlaan
3, Kudelstaart en op woensdag van
13.00 tot 17.00 uur in De Keet aan de
Aalsmeerderweg 344. Voor jongeren uit klas 1, 2 en 3 is de inloop op
donderdag van 16.30 tot 21.00 uur
aan de Graaf Willemlaan 3 en vrijdag van 16.30 tot 21.00 uur aan de
Aalsmeerderweg 344.
Kijk op www.debinding.nl voor
meer informatie. Wil je een tienerwerker spreken? Bel dan Tessa
06-14929662( Kudelstaart) of Inge
06-13989307(Aalsmeer Oost).

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Gezellig druk op braderie

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 3
september vond de jaarlijkse braderie plaats in het Centrum. Op
de eerste zaterdag van de maand
september vindt al vele jaren deze activiteit plaats. Eerst als extratje bij het Bloemencorso, nu al geruime tijd een zelfstandig en altijd
goed bezocht evenement. Ook zaterdag was het weer heel gezellig met regelmatig ‘file’ in de Zijdstraat. In de Marktstraat dit jaar
geen kramen, maar de Dorps- en
de Schoolstraat waren wel opgeluisterd met stands. Van alles was

er te zien en te koop. Lekkernijen
als broodjes beenham, Vietnamese
loempia’s, ijs, koeken en snoep en
verder een keur aan artikelen. Van
sieraden, tassen, schoenen en kleding tot puzzels, boeken, muziekinstrumenten, parfums, kunstwerkjes en oude ansichten. Ook vele verenigingen gaven acte de présence.
Zo maakte De Werkschuit promotie voor haar aanbod aan creatieve cursussen, vierde SPIE alvast een
beetje de verjaardag van de pramenrace, presenteerde de stichting
Kunst en Cultuur (KCA) jong talent
in en voor het Oude Raadhuis met
foto’s en live-optredens en verzorgden de turnsters en twirlsters van
Omnia demonstraties. Voor de kinderen was er een speelplein in de
Schoolstraat. Het weer heeft meegewerkt. Het is de gehele braderie
droog gebleven en het zonnetje liet
zich regelmatig zien. “Het was weer
gezellig”, aldus de conclusie van bezoekers en standhouders. “Zoveel
bekenden weer eens gezien en gesproken.” Een prima start van feestmaand september!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

‘Het beste schot van RKDES’
bij opening voetbalseizoen

Voorbereidingen Excelsior
voor Mozart Matinee
Regio - Na een welverdiende vakantie gaat Koor Excelsior op 1 september weer enthousiast van start
met de verdere voorbereidingen
voor haar najaarsconcert op zaterdagmiddag 26 november in Nieuw
Vennep, onder de inspirerende leiding van dirigent Sytze Stel. Dit jaar
is het 225 jaar geleden dat Mozart
overleed en daarom heeft Koor Excelsior gekozen voor een MozartMatinee met verschillende werken van deze uitzonderlijke componist, geschreven voor koor, solisten en orkest. Het Koor wordt tijdens dit Mozart-Matinee muzikaal
ondersteund door de internationaal bekende organist Peter Ouwerkerk, het Holland Symfonie Orkest
en meerdere solisten die hun sporen op nationaal en internationaal
terrein hebben verdiend. Als je van
zingen houdt en van oratoriumwerken, dan ben je bij het Haarlemmermeers Oratorium Koor Excelsior aan

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende OVAKsoos is op woensdag 7 september
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het klaverjassen op 31 augutus is gewonnen door Loek Pieterse met 5812
punten, op twee Riet Meijer met
5403 punten, op drie Tom Verlaan
met 5391 punten en op vier is Dirk
Tromp geëindigd met 5124 punten.

Na heerlijk diner de krant lezen

het juiste adres. Het koor bestaat uit
circa 60 enthousiaste (amateur)zangers en zangeressen, die op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur
repeteren in De Rank in Nieuw Vennep. Nieuwe leden, en in bijzonder
bij de bas-partij, zijn altijd welkom.
Naast gezelligheid speelt ook de
kwaliteit van de zang en de klankkleur een grote rol. Vind je het leuk
om te komen luisteren en de sfeer
te proeven op zo’n repetitieavond?
Je bent van harte welkom!
Op donderdag 8 september om
20.00 uur houdt Excelsior een open
zang-repetitie. Belangstelling om te
komen zingen of luisteren naar het
koor en meer weten over het repertoire en het Mozart-Matinee op 26
november? Kijk dan op de website: www.koorexcelsior.nl of bel met
voorzitter Dick Smit: 0252-622480.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels . Het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur.
Op 31 augustus is het klaverjassen
gewonnen door Ton Schouten met
5443 punten, Ria v/d Laan werd
tweede met 5109 punten en Jaap
Streefkerk derde met 5091 punten.
De poedelprijs was deze week voor
Gerard Presser met 3617 punten.

‘Vliegend’ de Meerbode lezen...

Kudelstaart - Zaterdag 27 augustus stond de opening van het voetbalseizoen 2016-2017 voor de jeugd
van RKDES op het programma. Na
een mooie zomervakantie waren de
voetballers uit Kudelstaart wel weer
toe om eens lekker tegen een balletje te trappen. De jongens en meisjes verzamelden om 10.00 uur op
het sportcomplex aan de Wim Kan
Dreef en mochten beginnen met
een onderling toernooitje. Hiermee
werd meteen het tweede kunstgrasveld in gebruik genomen waar RKDES bijzonder content mee is!
Naast de onderlinge partijtjes werd
er voor het eerst gestreden om de
titel ‘Het beste schot van RKDES’.
Welke voetballers hadden de beste
trap en konden de bal, zonder dat
hij de grond raakt, vanaf de verste
afstand in het doel schieten? Het
bleek moeilijker dan gedacht, een
spannende strijd om deze eervolle
titel werd gestreden. En niet alleen
de titel stond op het spel, ook een
wisselbeker kon worden gewonnen.
Deze wisselbekers zijn ter beschikking gesteld door de Supportersvereniging Kudelstaart. Uiteinde-

lijk kwamen de volgende voetballers
als winnaar uit de strijd: Lars van Es
(mini’s), Neil Onderwater (JO-8/JO9), Thijs Haan (JO-10/JO-11) en Lex
van der Loo (JO-12/JO-13). Een geslaagde opening van, naar RKDES
hoopt een gezellig en sportief, voetbalseizoen!

Aalsmeerse aan
start bij Doggy
Marathon

en worden doorverkocht, terwijl ze
vaak al dodelijk ziek zijn. Maar ook
de dieren uit de noodlijdende dierentuin in Gaza heeft Vier Voeters
weten te redden en naar andere onderkomens gebracht. Voor dit wereldwijde dierenleed is geld nodig,
veel geld! “En daarom lopen Bobo en ik mee”, vertelt Yvette. “Jullie kunnen ons steunen door een
donatie te doen! https://www.doggymarathon.nl/actie/yvette-koehler.
Alvast onwijs bedankt”, besluit de
dierenliefhebster uit Aalsmeer.

Aalsmeer - Zondag 18 september
lopen Yvette Koehler en haar hondje
Bobo mee met de Doggy Marathon
in Oisterwijk. De opbrengst van deze Doggy Marathon gaat naar de
Stichting Vier Voeters die zich inzet
tegen het dierenleed wereldwijd.
Het gaat hierbij onder andere om
de miljoenen zwerfhonden; door
ze te castreren en zo nodig medisch te behandelen kan Vier Voeters het leven van deze honden redden. Ook steunt de stichting de therapiehonden in Roemenië, zij zijn
dagelijks van grote hulp voor kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Vier Voeters zet
zich eveneens in voor de puppy’s in
de illegale handel die veel te vroeg
bij de moeder worden weggehaald

Op de hoogte blijven in Creuse

“Na een heerlijke busexcursiereis Rugen, eiland
aan de Oostzeekust, is
het weer heerlijk toeven
op eigen erf. Riet Lammers geniet van het landelijke buiten leven. Na
een heerlijk diner leest
ze de Nieuwe Meerbode.”
Hartelijke groet
van Arlette

Tom dacht: “Ik ga ook een foto maken voor de fotowedstrijd van
de Nieuwe Meerbode.” Hij is er heel lang mee bezig geweest. De
krant werd verstevigd met karton en meegenomen naar de skateplek. Daar heeft hij zijn camera opgesteld en een filmpje gemaakt
toen hij over een trap vloog met zijn skateboard lezend in de Nieuwe
Meerbode. Van het filmpje heeft hij weer een foto genomen.
Moeder Marjonne moest heel erg lachen! Ze vertelt: “Hij zei: Het is
voor de Nieuwe Meerbode toch leuk dat ook skaters deze krant in
de vakantie lezen tijdens het skaten?”

“Rustig stroomt rivier Creuse
door mooi Franse platteland.
Eén vraag is meegereisd naar hier:
Wat is er in Aalsmeer aan de hand?
Kabbelend rivierwater herinnert
Aan Dijksloot en Oosteinder Poel

Met al die Fransen in dit land
Mis ik Aalsmeerders, eigenlijk heleboel
Gelukkig blijf ik op de hoogte
Vanaf deze steen, als weetgrage
Geen reis zo ver, zonder de laatste
Nieuwe Meerbode in mijn bagage.”

Marcel Harting met op foto Natasja Kluinhaar.
Bij Boussac, Departement Creuse, Frankrijk

Uitbuiken in hangmat met de krant

Steuntje in de rug met de krant

Meerbode mee op zeilvakantie

“Donderdag 25 augustus, misschien wel de warmste dag van het
jaar?! Na een heerlijke barbecue gaan Henk en Libby even uitbuiken
in de hangmat! Nieuwsgierig naar de laatste nieuwtjes.”
Judith Zwartsnijder

“We genieten van een fietsvakantie in het Brixenthal in Oostenrijk.
Soms gaat het makkelijk, soms moeten we ons uiterste best doen
om in z’n één boven te komen om daarna hard in de remmen te knijpen om de afdaling veilig te laten verlopen. Gelukkig geeft de Nieuwe Meerbode ons hierbij een steuntje in de rug.”
Marlies en Wim van Leeuwen
(nee, niet van de katten!)

“Tijdens onze zeilvakantie in het Caribisch gebied even het nieuws
uit Aalsmeer doorgenomen. Soms best lastig om de krant te lezen,
want er staat altijd wind! We hebben Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Sint Barts aangedaan. Zo grappig om daar bij tropische temperaturen de Unox rookworsten in de winkel te zien liggen!”
Groeten van familie Stokman
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Alvast contract voor Jasmijn

30 Jaar,
Onze verjaardag

Rentapraam denkt
aan de toekomst...
Waar tot voor kort nog
opgekeken werd als er een
jongen van 14 dat leuk kan
voetballen een contract bij Ajax
tekende. Of Max die op zijn 15e
door Redbull werd ingelijfd
om op z’n 17 jaar als jongste
F1-coureur aan de start te
verschijnen. Afgelopen zaterdag
3 september vond de inlijving
van het jongste Pramenracester
plaats in de historie.
Tijdens de jaarlijkse presentatie
van team Rentapraam
stonden allen vaste- en de
jaarlijks variërende gastbemanningsleden in hun nieuwe
tenue klaar om voor de lokale
pers te poseren voor de teamfoto
van 2016. Ook al stonden de 10
mannen van Rentapraam er gelikt
bij in hun nieuwe poloshirts,
alle ogen waren gericht op de
bijna 3 maanden oude Jasmijn
Eveleens. Jasmijn (in de armen
van opa Martin) is door team
Rentapraam gecontracteerd om

aan de Penta te staan bij de 48e
Aalsmeerse Pramenrace. Met het
contracteren van Jasmijn stelt
Rentapraam deelname aan de
Aalsmeerse Pramenrace van haar
kant, voor de komende decennia
veilig. Gezien het groeiende
aantal teams, van voornamelijk
jeugdige deelnemers uit de
omtrek van Aalsmeer, gaat
Rentapraam er vanuit dat de
30e niet de laatste pramenrace
van Aalsmeer is. Rentapraam
is er van overtuigd dat het
college van burgermeester en
wethouders, na het persoonlijk
beleven van de Aalsmeerse
Pramenrace, er ook alles aan zal
doen om Jasmijn dit cultureelerfgoed-waardige-evenement
in Aalsmeer mee te laten maken
in de toekomst. Daarom proost
Team Rentapraam niet alleen
op Jasmijn ‘Captain in progress’,
maar ook op het voortbestaan
van de Aalsmeerse
Pramenrace!

Het Rentapraam-team met pramenrace-ster Jasmijn. Foto: Judith Keessen

Vijftiende verjaardag 10PK
10 PK kon zich geen beter thema wensen
dan ‘onze verjaardag’. Want dit jaar doen ze
voor de 15de keer mee. Dat is wel een feestje
waard. De 10 dames mochten ooit in 2002
opstappen op een bok. Sindsdien zijn ze
besmet met het Praamvirus en dat virus zijn
ze nog lang niet kwijt. Het gaat bij de dames
niet om het winnen. Ze zijn al blij als ze de
ﬁnish halen. Aan Willem van de Polder ligt
het niet. Hij verzorgt ieder jaar de Penta voor
10PK. Maar de dames gooien er rustig diesel
in, in plaats benzine (of was het andersom J).
Ooit wonnen ze de sportavond en mochten
ze als eerste starten. Maar er liep van alles
fout en uiteindelijk vertrokken ze (weer) als
laatste. Sommige dingen moet je ook niet
willen veranderen. Of dat ze een sleepje
aangeboden kregen en deze vriendelijke
weigerde, bleek het de veegboot te zijn. Zoals
gezegd het gaat om de lol. De kleding regelen
is voor de dames trouwens geen probleem,
maar dan komt de rest. Hier kunnen ze heel

goed en veel over appen. Totdat er twee
weken voor de race nog weinig ondernomen
is. Gelukkig hebben ze een goede man die
de Praam droog pompt en bewaakt (Peter).
De Penta ophalen, eindelijk ingepland in de
drukke schema’s, gelukkig zijn er mannen
(Martin en Gert) en hebben zij de Penta al
opgehaald bij Willem. De aluminium proﬁelen
gemaakt, (Stef), maar die moeten worden
geschroefd, gelukkig zijn er mannen die dan
meteen maar even het lelijke onbeschilderde
deel onderhanden nemen (Arjan en Peet).
De Praam moet naar de haven, gelukkig zijn
er mannen die dit uit zichzelf regelen (Gert).
De ligplaats is bezet, gelukkig zijn er mannen
die dit al regelen. Jerrycans voor de benzine
waar zijn ze, er moet gemengd worden,
gelukkig daar zijn die zelfde mannen weer.
Waar zouden ze zijn als ze al die mannen niet
hadden? Dan zouden ze dit jaar niet hun 15de
verjaardag vieren. Mannen een dikke
pluim en kus van 10PK.

We vieren onze verjaardag.
Vaar met ons mee, we
Trakteren potje teermengsmering
En een boezemschopje bij de thee.
30 bougies om uit te blazen
Elk vonkend onder de dop.
Staartstuk komt vandaag wat later,
Liep vlaggetje in haar schroefje op.
Mijn oude houten spanten,
Inmiddels met aluminium prothese.
Zachte geluid van Penta tijdens race,
Nu in versterkte bas-box gehesen.
Al peuren we niet langer paling maar
Plastic Westeinder Schoonmaakdag.
Na 30 jaren even bruisend als eerste
Ronde dag je ons varen zag.
Ook dit jaar van de partij,
Rondje Omweg

Nog punterjes verkrijgbaar
De Stichting Pramenrace In Ere
heeft voor liefhebbers een leuke
aanbieding. Er zijn nog enkele
puntertjes verkrijgbaar, die
gemaakt zijn door leerlingen van
de groepen zeven van de scholen
in Aalsmeer en Kudelstaart tijdens
de Westeinder Water Week. De
bootjes kunnen opgehaald worden
bij jachthaven Stenhuis aan het
einde van de buurt. Voor de
afwerking van de nog kale casco’s
moeten de nieuwe eigenaren zelf
zorg dragen. Over wat te doen met
het puntertje heeft de organisatie
van de Pramenrace een tweetal
tips: Beetje schilderen en een
schitterend en uniek ornament
in de tuin ziet het levenslicht of
laat de kinderen er mee varen.
Gegarandeerd waterpret op een
misschien wel niet verwachte
wijze…

Aandeboom zoekt testers voor nieuwe P-Boat
Rogier Marteens van de
ﬁrma Aandeboom.nl heeft de
Stichting Pramenrace in Ere om
hulp gevraagd. Het bedrijf is
bekend van de P-tree. U weet
wel, de portabel urinoir die op
elke boom past, en heeft nu een
nieuw prototype gemaakt, welke
getest moet worden. De P-Boat,
wordt een portabel urinoir
voor op een boot. De urinoir
wordt geleverd als onopvallend
urinoir en gaat passen op elke

boot. Omdat de Pramenrace dé
gelegenheid is om de P-Boat
te testen, zoekt aandeboom.nl
testpersonen. De testpersonen
moeten wel voldoen aan een
aantal eisen: men moet die dag
veel drinken (geen alcohol), men
moet een gezonde toilethouding
hebben, men moet van het
mannelijke geslacht zijn en men
moet tijdens het testen een
testrapport invullen. Uiteraard
wordt de P-Boat zo aangekleed

dat deze niet herkenbaar is op
de praam. Wil jij meedoen met
deze test? Stuur dan een mail
naar testpersoon@aandeboom.
nl. Rogier neemt dan zo snel
mogelijk contact met je op om
af te spreken hoe de P-Boat
bevestigd moet worden.
Uiteraard plaats Aandeboom
aanstaande zaterdag diverse
P-tree’s in Aalsmeer, zodat de
mannen hun nodige behoefte
netjes kunnen doen.

De oﬃciële startvolgorde Pramenrace 2016
1. Stenhuismaatjes
2. Speedﬁsh
3. Uniek
4. Kees Bonkezak
5. Aquaprama
6. Legale Beppies
7. Union Junior
8. Witte van Leeuwens
9. ‘t Molmmegoedje
10. DIP
11. De Barrel
12. Allegaertje
13. De Kleine Brug
14. De Eerebaje Plokkers
17. Sweetisch Penta Maﬁa
18. De Lillike Draeck
19. New Kids on the Bok
20. De Wijzen uit ‘t Oosten
21. Tot dat ‘t Zinkt
22. Aaltje Bagger
23. De Poelbandits
24. De Bierbaron
25. Tuuteblik
26. De Vreeselijke Vreekens
27. Vitanic
28. De Achterste Zaal
29. Bledje 015
31. Het Seringenland
32. De Vreemdgaanders
33. De Poddeworsten
34. Pr-ôôst
35. Rentapraam
36. DPB’s
37. X-Qlusive Holland
38. Het Vaar-tuig
39. De Raketjes
40. Turftrekkers
41. Titanic
42. De Gemiste Kans
43. Bij mekaar geraapt zooitje
44. De Buertskippers
45. PolderPower
46. Blick Black & Bjoetifoel
47. Rode Lantaarns II
49. Epoksi Praam van Piet van Pa
50. Frau Schöderbuck
51. Wrakhout
52. Kees K en de Gotmajoor
53. No Stress
54. De Meubeltjes
55. Gang is Allus

J. Brouwer
S. Baardse
B. Baardse
M. Maarse
W. v.d. Polder
M. v.d. Schilden
R. van Leeuwen
H. van Leeuwen
C. de Moor
H. v.d. Meer
K. Bus
C. Piet
W. Heeren
C. v/d Schilden
J. Engel
A. Rijkmans
R. Volkers
R. Maarse
D. Lanser
H. Jansen
A. v.d. Hoorn
W. van Leeuwen
H. Strampel
E. Vreeken
S. Koster
H. Freling
M. Groenveld
A. Buis
P. Moolhuysen
D. Keessen
J. van der Ban
M. Kesting
J. Brussee
N. Koster
D. Geleijn
S. Tromp
B. Been
J. v.d. Jagt
R. Onclin
J. v.d. Polder
R.J. Pannekoek
T. Visser
M. Oﬀerman
J. van Vliet
J. Bos
A. Verduyn
N. Bruine de Bruin
W. Groen
B. Wels
J. van der Schilden
J. Knobbout

snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
snelheid
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken
bokken

56. ABRACAHADIBA
58. Tam Tam
59. 50 is het nieuwe 30
60. Meiden van Staal
61. Kurkdroog
62. Oversharing
63. Bubbels
64. ‘t Tietenblik
65. Herinnert u zich deze nog?
66. De Meides Van…
67. Undateables
68. Eén pot nat
69. De Tollemetuiten
70. 10 PK
71. Bad Girls (have more fun)
72. Over tijd
73. Praamangels
74. Witte Wieven
76. Voor de Gein
77. Spraam
78. Nee, jij vaart lekker!
79. Ast maar drijft
80. De Barreltjes
81. De Rode Schoentjes
83. Beachbikkels
84. The Beachlady’s
85. Jong Geleerd
86. Ome Dirk
87. Paciﬁc Princess
88. De Kornuiten
89. The last minute
90. De Kapitein & de 7 moppies
91. De Kale Zak
92. De Gouwe Rokken
93. De Drijvende Diva’s
94. De Farregatters
95. Dirrekies Gaatje
97. Black Pearl
98. Mixed team van ‘t End
99. Piet Keuregies Preem
100. Aprameja
101. ‘t Schip
102. Bejaardenclub de Anjers
103. De Tur-bootjes
104. Team Constant
105. Tied Zat
106. Van Begin tot ‘t End
107. Tik ‘m aan
108. De Harde Bezems
109. Datiﬂoteam
110. De Dubbele Bojum

H. Boer
I. van Zijverden
C. Bruines
Y. ten Hoeve
S. Penne
M. Dol
C. Fijn
I. Dijt
C. Kooij
N. v.d. Meer
K. Vermeulen
I. van Arkel
S. Kramer
M. Pauw
W. Hoogenboom
T. Westerhof
F. Molema
K. van Leeuwen
R. Zitvast
B. Sparnaaij
E. Janssens
K. Janssens
F. de Vries
R.J. Winters
R. Vismans
J. Turk
J. Jongkind
V. Jongkind
J. Dikkeboom
J. Engel
A. Weening
D. Been
F. Rinkel
M. te Riele
M. de Wilde
B. de Vries
J. Arendse
M. Braakman
K. Kramer
J. van Ackooy
A. Leegwater
K. van ‘t Schip
O. Houtkamp
P. Dijkstra
I. van den Hoek
I. Blauwhoﬀ
J.J. Eveleens
D. Alderden
P. de Vries
B. Bunnik
R. Vermeulen

bokken
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
dames
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten
recreanten

111. De Vlijtbuiters
112. Ons Praem
113. Teamvoog
114. Team Hatseﬂats
115. Team Waterpas
116. Team Turbana
117. Alle Bochten Rechtdoor
118. De Nachtwacht
119. De Prutpraam
120. ‘t Witje
121. La Banane Marron
122. Weijekoppen
123. Zeeuws Meisje
124. Aalsmeer Import
125. De DekZwabbers
126. De Zwarte Ruiter
127. Team Vol Gas
128. ‘t Kacheltje
129. De Natte Snorretjes
130. Team Steur
131. Puntjetaartleven
132. De Drifters
133. De Optimale Achterblijvers
134. Team After Dorst
135. Net op Tijd
136. Pitspoezen
137. Op de Valreep
138. Team 188
139. Von Penta
140. Pino
141. Heerenmetijd
142. Import Praam
143. Beun & Kleun B.V.
144. Wouw
145. De Kloothommels
146. Het D(r)onkere End
147. De Luie Donders
148. De Linkeballers
150. Buijte Durrup
151. Rondje Omweg
152. Simpel Zat
153. Evaluonpra
154. Hermamixers
155. De Hoge Dijk
156. Historische Tuin 2
157. Mozes
158. Het Witte Hek
160. Team Good Life
161. Prins Albert
162. Het Eerste Deuntje

R. de Vries
M. de Vries
I. Muller
R. Winters
D. Bouman
J. Tukker
P. Lenzen
E. Verbeek
M. van Vuren
W. van Tol
T. Eveleens
J. Weij
J. Weij
R. Noordman
M. Koopmans
P.Stokman
R. Schreurs
R. Endhoven
L. Boerlage
P. Steur
B. Eveleens
A. v.d. Drift
S. Kooij
H. Spaargaren
M. de Jong
B. Visser
A. van Bostelen
R. Tas
B. van Baal
M.L. Verbruggen
B. Heeren
P. Slavenburg
E. Kramer
J. v.d. Velde
J. van den Beitel
E. van den Beitel
M. Dol
T. Boomhouwer
A. Maarse
M. Harting
P. Vreeken
W. Fokker
P. Buijs
M. Ceelen
J.W. Wegman
K. Alderden
A. Ceelen
M. Wiesener
R. Verkerk
A. Pauw
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recreanten
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recreanten
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Oceanus triatleten in actie

Wedstrijdzeilen

Zwemloop waar spektakel

Aalsmeer - Donderdag 1 september ging alweer de elfde zwemloop
van start in het Oosterbad. In 6 banen lagen 30 atleten in de leeftijd
van 8 tot 60+ klaar voor hun clubwedstrijd, met de zon hoog aan de
hemel en een lekkere temperatuur
was het de ideale sportavond. Vanaf de eerste seconde was het in alle banen een strijd van jewelste. In
baan 1 werd er letterlijk over elkaar heen gezwommen om maar zo
snel mogelijk te zijn. Voor de meeste in deze baan was het hun eerste echte wedstrijd waarvoor ze al
heel lang aan het trainen zijn. Sommige hadden thuis zelfs al de wissel van zwemmen naar lopen geoefend. Maar ook werd er tactisch gedacht door deze heren en dames.
De zwembril werd door een aantal
atleten niet opgedaan om zo sneller te kunnen wisselen, maar wat ze
vergaten was dat het zwemmen dan
wel lastiger wordt! Ook in de andere
banen was de strijd hevig. Bij de dames ging de strijd tussen Thara Kleijberg en Floortje Krijtenberg, waar
laatstgenoemde met een teenlengte uiteindelijk de strijd in haar voordeel wist te beslissen. Bij de junioren was het Job van der Luit die
het Justin Heysteeg lastig probeerde te maken, maar zelfs met een
razendsnelle wissel van Job ging
Justin er met de eerste plaats van
door. Ook diverse atleten uit de regio deden mee. Openwater zwemmer Samantha van Vuure liet aan
vele senioren even haar hielen zien
tijdens het zwemmen, maar good
old Frans van Heteren liet weer eens
zien uit het goede hout gesneden te
zijn. Hij werd afgetekend eerste met
op de tweede plaats zijn werkgever Johna Koolhaas en op de derde
plaats zijn broer Jan, dat zullen beide nog lang moeten horen! Alle uit-

Trainers aan de start!
Afgelopen zondag 4 september was
er de Rutbeek triathlon in Enschede.
Hier konden de junioren nog punten
scoren voor het Jeugd en Junioren
circuit en hoe. Justin Heijsteeg had
de dag van zijn leven. Als een van
de jongste heren in het veld hield hij
zich knap staande en had een super
wedstrijd, wat hij bekroonde met
een mooie twaalfde plaats, Milan
Biesheuvel kwam net na hem binnen op een achttiende plaats. Rachella van Zanen, Liv van der Kraan
waren de troeven van Oceanus bij
de dames 12+. De dames kwamen
goed vooraan uit het water en besliste hier een groot deel van de
wedstrijd. Rachella werd tot haar
eigen verbazing zelfs derde en Liv
knap zesde. Thara Kleijberg startte in de goed bezetten 14+ serie.
Tussen al dit geweld kwam ze knap
naar voren fietsen en sloot af met
een dertiende plaats in haar categorie. Ook de trainiers John Heijsteeg en Ton Kleijberg hadden zich
ingeschreven. John op de Kwart afstand en Ton op de 1/8 afstand voor
zijn allereerste triathlon! Voor beide werd het een zware race. Ton
had het zeer zwaar met zwemmen
maar fietste en liep mooie tijden.
Voor John was het omgedraaid. Hij
kwam, tot verbazing van zijn eigen
familie en hem zelf, als elfde uit het
water, het fietsen verliep volgens
plan maar tijdens het lopen sloeg
de kramp in de benen toe en moest
hij de laatste ronden op zijn tanden
bijten om te finishen. Ook een keer
mee trainen? Kom langs op dinsdag
avond in zwembad De Waterlelie om
18.00 uur en meld je bij John, Ton of
Jan en train mee

Michael Buskermolen met dochters bij de AZ-tribune. Foto: Ed van de Pol

Mister AZ opent tribune
Kudelstaart - Zaterdag 3 september werd het AFAS trainingscomplex van AZ Alkmaar geopend. De
officiële opening van het complex
in Wijdewormer werd op geheel eigenwijze verricht door Louis van
Gaal. Een bijzonder mooi complex
dat past bij de ambities van de club
uit Alkmaar. Na de openingshandelingen mochten de genodigden
naar het hoofdveld voor de opening
van de Michael Buskermolen tribune. Samen met zijn dochters, Senna en Nikki, onthulde Michael de
naar hem vernoemde tribune. Michael is een rasechte Kudelstaarter en bekende voetballer. Als AZspeler heeft hij de meeste officiële

Peerke Kortekaas nieuwe
kampioen solo klasse

slagen zijn terug te vinden op www.
oceanustriathlonaalsmeer.nl.

duels voor de club achter zijn naam
wat hem de eretitel ‘Mister AZ’ heeft
opgeleverd. Michael speelde uiteindelijk in 16 jaar tijd 470 wedstrijden
voor AZ en is na zijn voetbalcarrière
nog 9 jaar als jeugdtrainer verbonden gebleven aan AZ.
Sinds 2015 is hij een andere weg
ingeslagen en zijn eigen voetbalschool begonnen in Kudelstaart onder de naam ‘Michael Buskermolen Sportcoach’. Bij RKDES geeft
hij techniektraining aan de jeugd
van verschillende leeftijden uit Kudelstaart en omstreken. En hoe bijzonder is dat om training te krijgen
van een ex-profvoetballer met een
eigen tribune!

Deelname Ride for the Roses

Cheque UBA voor KWF
Aalsmeer - Zaterdag 3 september
startte het UBA Ride for the Roses
team hun pre-ride naar Enschede
om daar, op zondag, voor de achtste maal aan de Ride for the Roses
deel te nemen.
De deelname aan de ‘Ride’ neemt
een aparte plaats in onder de sponsoractiviteiten van UBA. Meedoen
is geen bewust beleid. Dat het niets
met commercie te maken heeft,

maar wel met maatschappelijke betrokkenheid werd bewezen toen het
bedrag bekend werd gemaakt dat
het team in Enschede namens de
directie aan de KWF kankerbestrijding mocht aanbieden.
Een cheque van 14.250 euro is overhandigd. Dit bedrag is door relaties van de UBA tijdens de receptie voor het 50 jarige jubileum bijeen gebracht.

Zeventiende in Grand Prix Rüebliland

Wielrenner Nils Eekhoff
warmgedraaid naar EK
Rijsenhout - Met een zeventiende plaats in de eindstand van de
Grote Prijs Rüebliland op zak kan
Nils Eekhoff uit Rijsenhout volgende week met een goed gevoel afreizen naar Bretagne voor deelname aan de Europese Kampioenschappen wielrennen. De Rijsenhoutse junior is er klaar voor, en dat
geldt eveneens voor zijn vijf ploeggenoten: Hagenaar Ide Schelling
won in de Zwitserse driedaagse de
eerste rit en Jarno Mobach verraste met een tweede plek in de tijdrit. In het ploegenklassement werd
Oranje tweede, vier seconden achter Zwitserland.
Achttien wielerlanden lieten afgelopen weekeinde in Rüebliland hun
beste renners warmrijden voor het
EK. Met zoveel toppers aan de start
bleven de tijdsverschillen klein. Het
klassement werd vooral gevormd
in de tijdrit over ruim acht kilometer. Nils Eekhoff werd daarin vijftiende, 21 seconden achter de Zwitserse specialist Max Hirschi. In de overige ritten klasseerde Eekhoff zich
als twaalfde, zestiende en nog eens
twaalfde. In de eindstand moest hij
34 seconden toegeven op de Zwitserse eindwinnaar Reto Müller.
Komende woensdag 14 september gaat Nils Eekhoff in het Franse
Plumelec van start in het Europees
Kampioenschap tijdrijden. Hem

14.30 u
12.00 u
12.30 u
13.15 u
14.30 u
12.00 u
15.00 u

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 9
september is er weer koppelkaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom. Neem
gerust u buurman/vrouw mee. Aanvang kaarten: 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur. Adres: Buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Het koppelkaarten op vrijdag 2 september is gewonnen door Krijna
Verhoef en Miep Bloemen met 5189
punten, gevolgd door Henny Moleman en Nel Piller met 5004 punten en Wil ter Horst en Ans Doeswijk met 4939 punten. De poedelprijs was voor Martin van Stijn en
Wil Jak met 3463 punten.

Zondag 11 september:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – W.V.C. 1
14.00 u
F.C.A. 2 – Swift 4
11.30 u
F.C.A. 3 – Alliance’22 5
11.30 u
F.C.A. 4 – A.F.C. 8
14.00 u
F.C.A. 5 – Pancratius 8
14.00 u
F.C.A. 6 – Badhoevedorp 2 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – D.I.O.S. 1
14.00 u
R.K.D.E.S 2 – Velsen 2
11.00 u
U.N.O. 2 - R.K.D.E.S 3
12.00 u
Zwanenburg 4 - RKDES 4 11.00 u
R.K.D.E.S. 5 – D.C.G. 5
12.00 u

Tandenbijtend
John Tromp uit Kudelstaart ontsnapte afgelopen zondag in de Ronde van Uithoorn halverwege de race
voor zestig-plussers uit het peloton en wist met drie andere vluchters tandenbijtend de concurrentie
op een ronde achterstand te rijden.
Winnaar Arie Blomberg dubbelde
het peloton zelfs twee keer. In de
eindsprint kwam Tromp net tekort
voor een dik verdiende podiumplaats; hij werd vierde. De koers bij
de 68-plussers werd beslist in een
groepssprint. UWTC-renner Guus
Zantingh liet daarin zien nog steeds
snelle benen te hebben en won met
lengten voorsprong. Eliterenner Jordy Buskermolen (Kudelstaart) is na
de anderhalve week geleden verreden slotrit in Usquart 37ste geworden in de individuele eindrangschikking van de Nederlandse Clubcompetitie. Op de tweede dag van
de Najaarscomptitie bij de WTC De
Amstel werd Tristan Geleijn (Rijsenhout) vijfde in de categorie jeugd.

Het nationale juniorenteam, dat meedeed aan de Grand Prix Rüebliland en
volgende week van start gaat in het Europees Kampioenschap in Bretagne.
Rechts staat Nils Eekhoff.

Programma
handbal
Zaterdag 10 september, veld:
9.30 uur: FIQAS E4 - KDO
9.30 uur: FIQAS D3 – Najaden
10.20 uur: FIQAS E2 – KDO
10.30 uur: FIQAS E3 – DSG
Zaterdag 10 september, zaal:
20.00 uur: FIQAS dames 1 – ZAP
(Eerste Divisie)
Zondag 11 september, veld:
10.00 uur: FIQAS meiden B1 – Wasmeer
Zondag 11 september, zaal:
15.00 uur: FIQAS heren 2 – Swift A
(eredivisie)

Poel’s Eye in het Dorpshuis

Het darten begint weer!
Kudelstaart - De zomer is weer
voorbij. Het was een mooie sport
zomer met wisselvallig weer. Gelukkig eindigde de zomer, tot en met de
dag van vandaag, met mooi weer.
Zo zoetjes aan ontwaken de sportclubs weer uit hun zomerreces. Ook
de dartclub Poel’s Eye opent morgen, vrijdag 9 september, weer zijn
deuren in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het nieuwe seizoen zal
weer allemaal nieuwe ‘wapenfeiten’ opleveren. Verrassende finalisten, nieuwe winnaars, hoge uitgooien, alles zal weer de revue passeren. Achteraf is alles dan weer te lezen in deze krant én op de website poelseye.nl. Op de website is in
de menubalk de keuze mogelijkheid ‘Historie’ te vinden. Hieronder staan alle bijzondere prestaties
van de ‘gehele’ geschiedenis (veertien jaar) van de Poel’s Eye. Alle winnaars en finalisten op de speelavonden zijn terug te vinden, niet alleen
van de Winnaarronde, maar van alle
vier niveaus. Ook alle uitslagen van
de overige toernooien zijn op de site
terug te vinden. Het seizoen omvat

ochtend-race kon nog wel worden
verzeild en werd prompt door Kortekaas gewonnen, terwijl Davies
op een zevende plaats bleef steken en de constant zeilende Steve
Ede met zijn GBR 5608 de tweede
plaats bereikte. Toen wedstrijdleider
Herman van der Meyden de uistelvlaggen hees en wind en golven andermaal toenamen kon het al uitgedunde veld de haven van de Watersport Vereniging Aalsmeer opzoeken voor een geanimeerde prijsuitreiking. Kortekaas werd de nieuwe
kampioen en hield daarmee de invasie van zeven sterke Engelse zeilers tegen. In totaal kwamen er 50
deelnemers op het water. De organisatie was in handen van een prima
comité van de Westeinder Zeilwedstrijden, waarvoor veel lof op de wal.
Kortekaas op zijn beurt mocht terug
naar Rotterdam met een prachtig
zilveren schaalmodel van de Solo en
natuurlijk de Kampioenswimpel van
het Watersportverbond, maar niet
nadat hij als traditionele beloning in
het water van de haven werd gejonast. Alle info en prachtige foto’s op
www.westeinderzeilwedstrijden.nl.
Theo van Mierlo

wacht een rit over 25 kilometer op
een heuvelachtig parcours. ZeeuwsVlaming Jarno Mobach is de tweede Nederlandse deelnemer in deze
discipline. Beide renners doen twee
dagen later, op vrijdag, met vier andere Oranje-rijders ook mee aan de
125 kilometer lange wegwedstrijd.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 september:
F.C. AALSMEER
Woudenberg 1 - F.C.A. 1
Z.O.B. 2 - F.C.A. 2
Vrouwen
GeuzenMeer V2 - F.C.A. V1
R.K.D.E.S,
Vrouwen
D.S.S. V3 - R.K.D.E.S. V1
S.C.W.
S.C.W. 1 – IJmuiden 1
S.C.W. 2 – Argon 6
S.C.W 45+1 – I.V.V. 45+1

Aalsmeer - Het Open Nationaal
Kampioenschap in de solo klasse is
afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag op de Westeinderplassen gevaren. De Solo is een licht eenmans
bootje, 3.78 meter lang en ooit ontworpen in 1956 door de Engelsman
Jack Holt en zeilt met zij karakteristieke stompe neusje uiterst prettig,
ook bij wat hogere golven. Het kampioenschap begon met vrijwel ideale zeilomstandigheden. De overwegend zuidwestelijke wind draaide
weliswaar in de middaguren door
wind van zee naar het westen toe en
zorgde voor diverse baanverleggingen door het comité, maar de matige windkracht was voor de zeilers
goed te doen. Peerke Kortekaas uit
Rotterdam startte op vrijdag met zijn
NED 613 sterk met drie overwinningen, maar moest zaterdag toch wat
prijs geven aan de sterke deelname
uit Engeland. Nigel Davies scoorde toen met zijn GBR 5642 eveneens twee eerste plaatsen. Zondag
zag het er op de Grote Poel heel anders uit door een sterke luchtstroming vanaf de oceaan; deze bracht
in buien vlagen met een piek van 41
knopen, een volle windkracht 7. De

namelijk 15 ‘gewone’ speelavonden
en drie andersoortige toernooien,
te weten De Open Kudelstaart, het
Blind Koppel Toernooi en het Koppel
Toernooi. Alle dartsliefhebbers in de
gemeente Aalsmeer en omgeving
zijn weer verzekert van twee wekelijks dart plezier. Op de speelavonden zelf dient het gemak de mens.
Onder de deskundige leiding van de
organisatie worden de darters door
het veelzijdige speelschema geloosd. De avond begint met poules
van vier darters, maar daarna worden de darters door hun eigen prestaties in vier niveaus gesorteerd. Dit
heeft tot gevolg dat er aan het einde
van de avond maar liefst acht darters 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 Triple
Pot).
Kortom, genoeg reden om te komen darten in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Nieuwelingen zijn meer
dan welkom. Men kan geduren-

Korfbalcompetitie

Dames maken het verschil
bij VZOD: 15-12 winst
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 3
september stond voor het vlaggenschip van VZOD/FIQAS de eerste
wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer/coach Cor Loef op het
programma. En direct een tegenstander van formaat: het vorig seizoen uit de eerste klasse gedegradeerde KORBATJO uit Oud-Beijerland. Het Kudelstaartse team was
op 4 plaatsen gewijzigd ten opzichte van de laatste wedstrijd van vorig
seizoen. Martijn Vervark en Bart Verheul kampen met blessures en Josine Verburg verblijft in het buitenland. Voor hen speelden Nils van Os,
Wouter Vermeulen en Jessica Zijerveld. In de beginfase was het vooral aftasten van beide kanten. VZOD/
FIQAS verdedigd wat onwennig wat
KORBATJO in de eerste minuten direct twee strafworpen opleverde.
Beide kansen werden echter vakkundig om zeep geholpen door de
bezoekers. Bij een 1-1 stand kreeg
ook VZOD na 10 minuten kort na elkaar twee strafworpen toegekend.
Het was de sterk spelende Chiel van
Leeuwen die beide keren de korf
wist te vinden: 3-1. De rest van de
eerste helft waren de doelpunten
schaars, ondanks de ideale korfbalomstandigheden. Bij VZOD was de
rebound slecht verzorgd waardoor
en van herhaald aanvallen nauwelijks sprake was. KORBATJO speelde
een eenzijdig en doorzichtig spelletje, met alleen de heren in de aanval.
Toch waren het bezoekers die soms
even lieten zien echt wel te kunnen
korfballen. In het verloop van de
eerste helft trokken zij het initiatief
langzaam naar zich toe en dit resulteerde in een 4-6 ruststand.
In het begin van de tweede helft eigenlijk hetzelfde beeld. Voor niet
scherp genoeg verdedigen kreeg

VZOD/FIQAS direct de rekening
gepresenteerd: 4-7. Daarna kwam
VZOD beter in de wedstrijd, combinaties lukten en kansen werden nu
wel afgemaakt. Langzaam werd de
achterstand ingelopen. Met nog tien
minuten te spelen gaf het scorebord
de stand 11-11 aan. Het publiek
ging er eens goed voor zitten. Omdat KORBATJO met alleen de heren
in de aanval bleef spelen en zij de
kansen niet wisten af te maken kantelde de wedstrijd. VZOD nam het
initiatief. De heren van beide ploegen hielden elkaar in evenwicht,
maar het waren de Kudestaartse
dames die in deze fase het verschil
maakten. Via doelpunten van onder andere Alyssa te Riele, Jessica
Zijerveld en Dineke de Boer bleven
de punten in Kudelstaart. Eindstand
15-12. Een prima resultaat voor een
team dat op zoveel plaatsen gewijzigd is. Coach Cor Loef na afloop:
“Bij vlagen lieten we goed spel zien,
vandaag was het genoeg voor een
terechte overwinning.”

de het seizoen aan elk willekeurig dartsactiviteit deelnemen. Lidmaatschap of van te voren opgeven
is niet nodig. Thuis blijven is echter
pas echt onnodig. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. Dus tot vrijdag 9

september (morgen). 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.

Nieuw bij VZOD, trainer/coach
Cor Loef.
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Kennismaken met hockey

Kids Swing, Streetdance en hiphop

Qui Vive houdt open dag

Sportvereniging Omnia
breidt uit in Oost
Aalsmeer - Eindelijk is het zover,
SV Omnia 2000 kan haar lesuren
uitbreiden in Oost. Wegens het vertrek van een sportschool en door de
goede samenwerking met de ESA
en andere sportclubs, is het vanaf
dit seizoen mogelijk om uit te breiden met lesuren in de brede school
De Mikado.
Met Kids Swing biedt Omnia heerlijke fantasierijke danslessen voor
meisjes van 3 tot en met 5 jaar. Elke woensdagmiddag van 15.45 tot
16.30 uur in de sportzaal (beneden)
onder leiding van Milou van der
Hoorn. Ook op woensdagmiddag
zijn er lessen Streetdance, lekker
stoer en modern bewegen op hippe muziek voor meisjes van groep
3, 4 en 5 (16.30-17.30 uur) en groep
6, 7 en 8 (17.30-18.30 uur) in dezelfde sportzaal. Tevens verzorgt Omnia speciale hiphoplessen voor tieners van 12 jaar en ouder en Zumba
Shape voor 16+ onder leiding van
de altijd enthousiaste Joyce Aarsman. Zij heeft deelgenomen aan diverse talentenshows, waardoor zij
zelf over zeer veel danskwaliteiten

beschikt. Joyce staat garant voor
een sportieve, pittige dansles of
work-out, dus loop gerust eens binnen voor een gratis proefles. De lesuren turnen meisjes op maandag en
dinsdag waren overvol en de wachtlijsten waren moeilijk weg te werken. Gelukkig heeft Omnia uitbreiding gekregen op donderdagmiddag, zodat in ieder geval de kinderen van de wachtlijst geplaatst konden worden en enkele nieuwe meisjes aangenomen konden worden.
Gerda Kockelkorn zorgt voor de degelijke, goede en vooral ook gezellige turnlessen.
Kinderyoga
In het vooruitzicht liggen nog kinderlessen Yoga op woensdagmiddag. De plannen zijn in een vergevorderd stadium en komen binnenkort op de website van Omnia.
Bent u of is uw kind geïnteresseerd
in één van deze activiteiten? Kijk
dan voor het lesrooster op de website www.svomnia.nl en kom vrijblijvend langs om met een gratis proefles mee te doen.

RHF-ambassadeur Jelle Lugten schoot samen met wethouder Ria Zijlstra de
wierenners weg. Foto: Frits van Eck

Rond 700 deelnemers bij
toertocht Rondje Stelling
Amstelland - Rond de zevenhonderd toerfietsers reden afgelopen
zaterdag door het Noordhollandse waterlandschap langs de forten
van de Stelling van Amsterdam en
zorgden daarmee voor een nieuw
deelnemersrecord aan de toertocht
Rondje Stelling. De sportieve fietsers gingen ’s morgens van start
voor tochten van 30 tot en met 170
kilometer.
Rondje Stelling stond in het teken van het 20-jarig jubileum van
de historische verdedigingslinie op
de UNESCO werelderfgoedlijst en
het aan de tocht gekoppelde goede doel, de Raisin Hope Foundation
Nederland (RHF). Deze stichting zet
zich in voor mensen met hersenletsel en wil haar doelgroep de mogelijkheid bieden weer sportief te bewegen op de fiets. Hiervoor werkt
de RHF momenteel hard aan de realisatie van een landelijk netwerk
van aangepaste fietsen, die door
de doelgroep gratis kunnen worden geleend. In Uithoorn werden
de deelnemers onthaald door twee

fortcommandanten en een indrukwekkend woordje van RHF-ambassadeur Jelle Lugten, die zelf als
beloftevolle wielrenner slachtoffer
werd van hersenletsel. Samen met
Uithoorns sportwethouder Ria Zijlstra schoot hij met een forse knal en
veel rook uit een ouderwets kanon
de renners op weg. Op startlocatie
Wheelerplanet Spaarnwoude konden de fietsers rekenen op een enthousiast en humoristisch onthaal
van presentator Jeroen Engeln. Tal
van deelnemers namen op de wielerbaan de uitdaging aan om een
tijd neer te zetten op een handbike
en zo een van de vele fietsmogelijkheden voor mensen met een beperking zelf te ervaren. Tevens zagen
de RHF-ambassadeurs Tom Gakes
en Roel Scheij hun recordpoging
op Wheelerplanet op hun tandem
glansrijk slagen. Het Zwaags-Hedelse duo, dat zich voorbereidt op
de Paralympische Spelen van 2020,
verpulverde met een vliegende start
het individuele baanrecord van Niki Terpstra met een tijd van 3.52’22.

Atletiek in Olympisch Stadion

Ondanks wind en regen toch
goede prestaties AVA-jeugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 4
september waren de D-spelen in
het Olympisch Stadion. Dit zijn een
soort Nederlandse Kampioenschappen voor jeugd tot en met 13 jaar.
Een unieke kans voor Sietske de
Bruin, Lisa Kraan, Zeger Haspels en
Lotte Zethof om te laten zien wat ze
waard zijn.
Sietske was als eerste aan de beurt
op de 60 meter horden, waarbij
eerst series gelopen werden. Met
12,25 seconde haalde zij de halve finale, waarin zij vervolgens 12,13 seconde liep. Dit was helaas niet genoeg voor de finale, maar wel een
flink persoonlijk record. Zeger was
hierna aan de beurt op de 150 meter. Door een fout van de jury was
zijn tijd niet opgeslagen en had hij
dus geen uitslag. Na protest mocht
hij opnieuw lopen. Het unieke was
dat hij helemaal alleen liep en iedereen in het stadion hem aanmoedigde. Dit leverde een knappe 23,23 seconde op. Lisa had op twee onder-

delen ingeschreven en begon met
verspringen. Dit ging niet helemaal
naar wens en zij sprong uiteindelijk
2,81 meter. Het speerwerpen maakte alles weer goed. Ze verbeterde
haar persoonlijke record en wierp
de speer 12,20 meter. Toch nog een
goede dag! Zeger kwam ook uit op
de 80 meter en zette hier een goede
12,32 seconde neer. Dat Sietske all
round is liet zij zien door ook mee te
doen met kogelstoten. Met 8,62 meter haalde zij net de finale niet.
Inmiddels was het programma al
flink uitgelopen en wachtte Lotte tot
zij de 1000 meter mocht lopen. Toch
wel een beetje nerveus startte zij in
een sterke serie, waarin zij uiteindelijk vierde werd in een ruim persoonlijk record van 3.21.68 minuten.
In het totaal klassement werd zijn
twaalfde.
Tevreden kan teruggekeken worden
op een mooie ervaring in het prachtige Olympische Stadion in Amsterdam. Iets om niet snel te vergeten.

Lotte Zethof (81) aan de start van de 1000 meter.

Wielrennen

Amstelrenners weer sterk
in binnen- en buitenland
Amstelveen - Afgelopen weekend heeft een aantal renners van
WTC De Amstel in meerdere wedstrijden weer laten zien dat er veel
talent binnen de club aanwezig is.
Zo scoorde Junior Teun Mouris uit
Ouderkerk in het Zuidhollandse Abbenbroek zijn vierde zege van dit
seizoen. Mouris deed dat door verrassend onder andere de regerende Nederlandse kampioen bij de
Junioren te verslaan. In de Holland
Ladies Tour was Riejanne Markus
sterk aanwezig. Markus reed in de
finalerit in Zuid Limburg naar de
13e plaats en eindigde als 15e in het
eindklassement. De Amstelveense
heeft daarmee een selectie voor het
EK over twee weken in Frankrijk af-

gedwongen. De Amstelveense Nike
Beckeringh reed overigens ook een
mooie Ladies Tour: zij werd 49e.
Een ploeg Nieuwelingen reed een
uiterst sterkbezette en zware driedaagse in Luxemburg. De jonge
Enzo Leijnse reed naar een prachtige tweede plaats in de eindrangschikking en toonde weer zijn talent. In een van de ritten moesten
maar liefst 9 klims tot wel 18% overwonnen worden. Ruben van der Pijl
werd hier knap 14e.
In eigen land werd er gekoerst in de
Ronde van Uithoorn. De Nieuwelingen Bart van Duren (8e) en Niek
Voogt (9e) reden zich in de top-10,
net als de Junioren Friso van Diemen (5e) en Koen Warnier (9e).

Wielrennen

Tweemaal winst voor UWTC
bij Ronde van Uithoorn
Uithoorn - Zondag 4 september is
de Ronde van Uithoorn gehouden.
Als eerste van de reeks wedstrijden
waren de veteranen 60+ en 68+ aan
de start. Bij deze wedstrijden stonden de UWTC renners Leen Blom,
Piet Rewijk, John Tromp en Guus
Zantingh aan het vertrek. Nadat
mevrouw Oudshoorn het startschot
had gegeven was het Arie Blomberg
die er vandoor ging en een grote
voorsprong opbouwde. Enkele ronden later probeerde Benno Pauw
nog aansluiting te vinden, maar dit
lukte niet. Later in de koers sloten
Hans van Bavel en John Tromp aan
bij Benno Pauw maar deze drie renners konden Arie Blomberg niet
meer achterhalen. De wedstrijd
werd dan ook door Arie Blomberg
uit Kedichem gewonnen. Tweede
werd Hans van Bavel uit Sint Anthonis, derde Benno Pauw uit Nieuwegein en John Tromp uit Kudelstaart
behaalde een verdienstelijke vierde plaats. Piet Rewijk eindigde als
achtste. Na het startschot bij de 68+
werd er ook direct volop gekoerst.
Twee renners waren heel actief Piet
Gruteke en Harry Kellenaers, maar
zij kregen niet de ruimte om te ontsnappen uit het peloton. In de laatste ronde probeerde Piet Gruteke
te ontsnappen maar kreeg direct
Guus Zantingh aan het wiel. Ruim
voor de laatste bocht naar de finish
zette Guus Zantingh uit Mijdrecht
zich op kop en hij won overduidelijk de wedstrijd, Tweede werd Willem van Koetsveld uit Zeist en derde Kees Verdouw uit Driebruggen.
Leen Blom, woonachtig aan het parcours, ging als achtste over de finishstreep.
Winst Stijn bij nieuwelingen
Bij de nieuwelingen gingen 18 renners van start. Er ontstond een kopgroep van vijf renners met daarbij
Stijn Ruijter en verder Manuel Michielsen, Jayson de Bruin, Niall Tilli en Justin Brusche. Jayson ging in
het laatste deel van de koers onderuit over een natte gladde putdeksel.
Hij kon de wedstrijd nog wel vervolgen, maar deed niet meer mee

voor de podiumplaatsen. Stijn won
de sprint van de kopgroep voor Justin Brusche uit Zaandam en Niall
Tilli uit Amsterdam. Stijn heeft dit
jaar al diverse koersen gewonnen
en dan is het natuurlijk ook leuk om
in je eigen woonplaats de winst op
te strijken. Bij de sportklasse-amateurs het grootste deelnemersveld
met ruim veertig renners waaronder
zeven UWTC leden. Er ontspon zich
een aantrekkelijke wedstrijd. Onder
andere Koen de Best uit Mijdrecht
zorgde er in de tweede ronde al voor
dat er een kopgroepje ontstond. De
achtervolgers hadden het gat bijna
dicht gereden, toen de kopmannen
extra gas gaven en de kopgroep van
zes man toch een gaatje hield. De
achtervolgers hadden de kopgroep
lang in zicht, maar beetje bij beetje werd de voorsprong van Koen
de Best, Teun Groeneveld, Henk de
Jong, Tom Koeleman, Wesley Steekers en Jorne Videler groter. Koen
was zeer actief in de wedstrijd en
deed ook volop mee in de strijd om
de leidersprijs. Met nog twee rondes te rijden stonden Koen en Jorne gelijk in de strijd om de leidersprijs. In een hele spannende eindsprint kwam Koen net 1 centimeter tekort om Jorne te verslaan, weg
winst en weg leidersprijs. Koen is
ondertussen alweer gestart met de
voorbereidingen voor het schaatsseizoen. Op de derde plaats eindigde Tom Koeleman uit Utrecht. Uitslag UWTC-leden: Bas de Bruin
werd 11e , Luuk van Vliet 14e, Niels
Ruijter 15e, Bart de Veer 17e, Vincent Derogee 29e.
Bij de junioren gingen 18 renners
van start gingen. Geen UWTC deelnemers in dit startveld, maar met
Sven Nijhuis en Menno van Capel
reden toch nog twee renners met
een UWTC verleden mee. Door de
vele ontsnappingspogingen versnipperde het veld helemaal bij de
junioren. Er bleef een kopgroep van
zeven renners over in de laatste fase
van de wedstrijd. De sprint werd gewonnen door Tom Wijfje uit Ter Aar
voor Sven Nijhuis uit Wilnis en Bram
Nelck uit Pijnacker.

De Kwakel - Zondag 11 september organiseert hockeyvereniging
Qui Vive weer een open dag. Jongens en meisjes van alle leeftijden,
maar ook vaders en moeders, kunnen op deze ochtend kennismaken
met de hockeysport. De open dag is
van 09.45 tot 11.30 uur. Onder leiding van ervaren trainers worden
de eerste beginselen van het hockey uitgelegd en kun je ook meteen
oefenen met bal en stick, die je kunt
lenen van de club.
Qui Vive is een regionale vereniging met leden uit onder andere
Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en
De Kwakel. Het afgelopen seizoen
kwam de club veel in het nieuws in
verband met het promoveren van
Heren 1 naar de hoofdklasse. Een
unieke prestatie in de geschiedenis
van Qui Vive. Binnen de club wordt
veel aandacht besteed aan jeugd:
Kinderen zijn al vanaf 4/5 jaar van
harte welkom bij de Stokstaartjes van Qui Vive. In een program-

ma van acht trainingen werken zij
op een sportieve manier aan de ontwikkeling van balmotoriek en spelenderwijs worden de basisvaardigheden van het hockey bijgebracht.
Dit programma wordt ook dit najaar weer aangeboden! Maar ook de
ouders/ouderen zijn van harte welkom bijvoorbeeld bij de recreanten
(zondagmorgen of maandagavond)
lekker trainen zonder competitieverplichting. Wil je wel wedstrijden
spelen sluit je dan aan bij één van
de gezellige senioren en/of veteranen teams.
Tijdens de open dag zijn er vrijwilligers die alles kunnen vertellen over
het lidmaatschap, de contributie, de
trainingen, het tenue en de spelregels. Iedereen die tijdens deze open
dag lid wordt, betaalt geen inschrijfkosten. Adres HC Qui Vive is Vuurlijn 30 in De Kwakel. Voor de ingang
is een parkeerterrein, maar op de
fiets of lopend komen kan/mag natuurlijk ook.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Winst voor Wim en John
Aalsmeer - Zaterdag 3 september
stonden twee vluchten op het programma, de laatste Jonge duivenvlucht en de derde Natour vlucht.
De laatste Jonge duivenvlucht was
tevens de Nationale Derby der Junioren, een vlucht van gemiddeld 490
kilometer, die gelijktijdig met Zuid
Holland wordt vervlogen. Om 09.00
uur werden de jonge duiven in Fontenay Sur Eure in vrijheid gesteld,
dit met een NW wind die in Frankrijk naar West draaide, en in België en Nederland ZW was. Het kon
dus snel gaan, maar toch weer sneller dan verwacht. Om 14.25.52 uur
melde zich de 16-500 van Wim Wijfje zich op het thuishonk in De Kwakel, en met 1497,946 meter per minuut (89,9 kilometer per uur) werd
zij eerste, op de voet gevolgd door
de 16-270 van John van Duren uit
Amstelveen, en 16-065 van Cees
van Vliet uit Kudelstaart op de derde
plaats. Dit waren tevens Top klasseringen in de Afdeling Noord Holland, Wim werd vijfde, John zesde
en achtste en Cees negende, voor
Wim en John betekende dit Teletekst vermeldingen op de landelijke
pagina 862 bij SBS 6.
Om 12.30 uur werden de duiven in
Asse-Zellik (België) los gelaten en
ook hier scoorde John van Duren
weer hoog. Eerste in de vereniging
met de 15-616 die met een gemiddelde snelheid van 1662,967 meter

per minuut (99,8 kilometer per uur)
arriveerde, met ook de eerste plaats
in het Rayon. Tweede werd Comb. v.
Leeuwen & v. Grieken uit Aalsmeer
en derde Cees van Vliet.

Sjoelcompetitie
weer van start

Start bingo bij
BV De Pomp

Aalsmeer - Afgelopen donderdag
begon het nieuwe sjoelzeizoen voor
Sjoelclub Aalsmeer. Een aantal sjoelers heeft volledige rust gehouden
gedurende de zomermaanden, anderen hebben meegedaan aan het zomersjoelen bij diverse andere clubs.
Of het iets uitmaakt voor de uitslag,
is niet echt duidelijk. Jaap van Wees
was de enige sjoeler die alle 30 punten behaalde. De uitslagen per klasse
waren als volgt. Hoofdklasse: 1. Petra Houweling, 2. Cock Tukker en 3.
Wim Eijlers. Klasse A: 1. Rob Kuypers,
2. Elisa Houweling en 3. Sjaak Siebeling. Klasse B: 1. Dirk Mol, 2. Jan Alderden en 3. Wim van Leeuwen. Klasse C: 1. Jaap van Wees, 2. Herman
Berkhout en 3. Maria Baggen. De volgende sjoelavond is donderdag 15
september, aanvang 20.00 uur in het
Dorpshuis Kudelstaart. Voor informatie: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - De tweede woensdag
van de maand komt weer dichterbij en BV de Pomp gaat voor het 72e
seizoen op woensdag 14 september
weer beginnen met de maandelijkse bingo. Een uitstekend verzorgde
avond met meer dan zeventig prijzen en twee enorme hoofdprijzen .
Lid zijn van de buurtvereniging
is niet nodig, want iedereen die
enigszins zelfstandig een gezellige
avond wil beleven is welkom. Gestart wordt om 20.00 uur in ‘t Baken
in de Sportlaan 86 en naast de gezelligheid is het natuurlijk altijd leuk
om te winnen. Grote kans dat dit
erin zit. Neem vooral buren, vrienden of vriendinnen en familieleden
mee naar deze heerlijke avond. Telefonisch contact kan opgenomen
worden met de secretaresse van BV
de Pomp, Caroline Ramp via 0297344107.

De uitslagen van Fontenay Sur Eure met 231 duiven en 10 deelnemers:
1. W. Wijfje De Kwakel
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. Comb. van Ackooy Hoofddorp
5. L. v.d. Sluis Uithoorn
6. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
7. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
8. A. v.d. Wie Aalsmeer
9. Tim Rewijk Aalsmeer
10. J.A. van Dijk Aalsmeer
Uitslag vlucht Asse-Zellik met 425
duiven en 14 deelnemers:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. W. Wijfje De Kwakel
5. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
7. E. Wiersma Amstelveen
8. Darek Jachowski Mijdrecht
9. Comb. van Ackooy Hoofddorp
10. A.J. van Belzen Kudelstaart
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. A. v.d. Wie Aalsmeer
13. D. Baars Kudelstaart
14. L. v.d. Sluis Uithoorn
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88e Seizoen Oosterbad
zit er officieel weer op
Aalsmeer - Na een prachtige sluitingsweek gingen dan toch op vrijdag 2 september de deuren officieel op slot. Het Oosterbad heeft een
enerverend seizoen achter de rug
met heel mooi weer - bijna tropisch
- maar toch ook veel kou en regen.
Gedurende het gehele seizoen vonden er weer leuke en zeer geslaagde evenementen plaats.
Zwemloop
Afgelopen donderdag 1 september vond onder perfecte weersomstandigheden de geweldige Oosterbad Zwemloop plaats en waren veel
junioren maar ook senioren van de
partij. Door de goede samenwerking met het Oceanus Triatlonteam
werd het een groot succes met wel
28 deelnemers.
Afzwemmen
Ook het afzwemmen was een ge-

weldig feest afgelopen vrijdag: in
totaal 20 zwemdiploma’s konden
worden uitgereikt. A-, B-, en C-,
maar ook de Oosterbad-diploma’s.
Nanouk van Weerdenburg behaalde
het hoogst haalbare, namelijk het
Oosterbad-diploma 3 en dat was
zeer verdiend na al haar training. Alle namen van de geslaagden zijn de
vinden op de website van Het Oosterbad.
Winterklaar
De vrijwilligers gaan het zwembad
weer winterklaar maken de komende weken en dan hopen bestuur en
medewerkers iedereen weer te zien
op het gezellige terras in Het Oosterbad op 1 januari 2017 om 14.00
uur tijdens de traditionele Nieuwjaarsduik. Iets om in de agenda te
zetten. Uiteraard staat alle informatie op www.hetoosterbad.nl en de
Facebookpagina van Het Oosterbad.

• Nieuwe Meerbode
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AVA atleten in Utrecht

Clubrecord en persoonlijk
record voor Nienke

Kijkje in onderwaterwereld

Open avond bij Thamen
Aalsmeer - Op donderdag 15 september is er een open avond bij
Duikteam Thamen in zwembad De
Waterlelie aan de Dreef. Voor degene die geïnteresseerd zijn in duiken
is het mogelijk om kosteloos een
kijkje te nemen in de onderwaterwereld van het duiken. Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur welkom.
Eerst zal er een stukje theorie gegeven worden voordat je om 21.30 uur
met perslucht het water in gaat. Belangstellenden voor de open avond
kunnen zich opgeven via de website www.thamen-diving.nl. Duik-

team Thamen bestaat sinds 1975
en is een vereniging die actief bezig
is met de fascinerende duiksport.
Er kan op allerlei niveaus opgeleid
worden, van beginners tot ver gevorderden. De opleiding vindt plaats
in verenigingsverband en wordt verzorgd door instructeurs in het bezit
van een geldige licentie. Thamen is
een actieve vereniging die naast het
wekelijkse duiken op dinsdagavond
en zondagochtend ook nog diverse
andere activiteiten organiseert. Iedere donderdagavond trainen de leden van 21.30 tot 22.30 uur.

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 2
september trok een klein groepje
AVA atleten naar Utrecht voor een
1000 meter wedstrijd om het baan
seizoen mee af te sluiten. Op deze
regenachtige avond was het doel
was om één van de oudste clubrecords van AVA te verbeteren, de
3.07:10 van de meisjes junioren C
en B uit 1982. Als eerste liep Milan
Biesheuvel, zijn doel was om de magische 3 minuten grens te breken.
Door een wat rommelige start kwam
hij na de eerste ronde iets boven het
schema door. In de resterend 600
meter maakte hij veel goed, wat resulteerde in een mooi persoonlijk
record van 3.01:70.
In de serie daarna was het de bedoeling dat trainer Erik, Nienke, Inger en Lotte 600 meter zou hazen en
dat zij het vervolgens zelf af moesten maken. Na een perfecte doorkomst op schema op de 200, 400 en
600 meter stapte Erik naar de buitenkant en was het tijd om een laatste versnelling in te zetten. Nien-

ke van Dok kon met de eerste 3 lopers in de serie mee en liep een hele sterke laatste 300 meter. Inger
van Dok liep een klein stukje achter
Nienke’s groepje en weer een stukje daarachter ging Lotte Jansen ook
snel haar laatste ronde in. Na een
goede eindsprint liep Nienke een
persoonlijk record én het clubrecord, 3.06:16! Een verbetering van
haar persoonlijke record met ruim
10 seconden. Inger kreeg het zwaar
rond 300 meter voor de finish maar
herpakte zich en sprintte naar een
persoonlijk record met ruim 10 seconde naar 3.11:88. Ook Lotte liep
een sterk slot van haar 1000 meter in haar eerste atletiekseizoen en
verbeterde haar persoonlijk record
met maar liefst 15 seconden naar
3.25:60. Afgelopen dinsdag heeft
een groot deel van de groep nog
de 5 kilometer Molenvlietloop, op
de thuisbaan in Aalsmeer, gelopen.
Nu gaan de atleten zich focussen op
de komende wintertrainingen en het
crossseizoen!

Inger en Nienke van Dok, Milan Biesheuvel, Erik Witpeerd en Lotte Jansen.

Voetbalwedstrijd tegen Delfia

RKDES toont 2 gezichten

Handbal

Eerste punt voor FIQAS in
BeNe League
Aalsmeer - Vooraf hadden de mannen van FIQAS Aalsmeer waarschijnlijk getekend voor een punt
tegen de Belgische kampioen Initia/Haselt. Na afloop van de in 2727 geëindigde wedstrijd overheerste
echter het gevoel dat er misschien
wel meer in had gezeten. De eerste vijf minuten van deze eerste BeNe League wedstrijd van het seizoen ging de strijd gelijk op en bij
2-2 stopte FIQAS Aalsmeer keeper Gaby Birjovanu een strafworp.
Het publiek ging er meteen goed
voor zitten. Even later kon een speler van Hasselt zo door de verdediging heen en de Belgen profiteerden bovendien optimaal van een
tijdstraf aan Aalsmeerse kant: 2-5.
Het eerste gaatje was geslagen. FIQAS Aalsmeer bleef echter strijden
en kon via Lars van Wijk, de sterk
schietende Kevin Hooijman en Wai
Wong weer wat dichterbij komen:
5-7. Een tweede tijdstraf gaf Hasselt opnieuw kansen en die werden benut: 5-8, maar ook nu kwamen de Aalsmeerders terug: nieuwkomers Semmy Stigter en Rob Jansen en opnieuw Hooijman maakten er 8-8 van. In deze fase stond
de Aalsmeerse dekking als een huis
en kwam de ploeg via Tim Bottinga voor de eerst aan de leiding: 9-8.
Daarna lag het initiatief weer even
bij de Belgen: 9-11, maar vlak voor
de pauze knokte FIQAS Aalsmeer
zich via Bottinga en van Wijk alsnog naar een voorsprong: ruststand 13-12. In de tweede helft ontspon zich een boeiende en zeer
spannende strijd die dertig minuten lang gelijk op ging. Alleen was
het ditmaal FIQAS Aalsmeer dat vaker een puntje voorsprong nam. Samir Benghanem werd een paar keer
fraai aangespeeld door Jim Castien
en kon vanaf de cirkel scoren, terwijl ook de schutters konden blijven uithalen: via 16-16 en 20-20
was het na een kwartier spelen 2222. Het publiek bleef genieten van
de spanning in de wedstrijd en de
strijdlust van beide partijen. Benghanem bracht FIQAS Aalsmeer op
24-23, maar het werd weer gelijk.
Een schot van Bottinga werd ge-

stopt maar in de tegenaanval ging
de break van Hasselt op de lat! Wai
Wong maakte 25-24 en Kevin Hooijman 26-24 met nog zeven minuten
op de klok. De Belgische aanvallers
zochten Tom Bottinga op en wisten
slim een penalty én een twee minutenstraf uit te lokken. Daar werd
vervolgens optimaal gebruik van
gemaakt en zo kwamen de ploegen
opnieuw gelijk: 26-26. In de slotminuten kwamen er kansen over en
weer. Tim Bottinga was de eerste die
er een benutte (27-26), maar moest
daarna opnieuw naar de kant. Hasselt wist wel raad met de toegekende strafworp: 27-27. Met nog 14 seconden op de klok werd Birjovanu
gewisseld voor een extra veldspeler:
Lars van Wijk. Maar in de hectische
laatste seconden kwam hij niet aan
schieten toe en hoewel beide partijen nog een vrije bal claimden, beslisten de Belgische scheidsrechter
dat de wedstrijd afgelopen was. Gezien het wedstrijdbeeld was een gelijkspel waarschijnlijk wel de meest
verdiende uitslag voor beide partijen, al had er voor FIQAS Aalsmeer
misschien nog wel iets meer in gezeten gezien de kansen in de slotfase.
Komende zaterdag 10 september
spelen de Aalsmeerse mannen uit
bij KV Sasja in Antwerpen. Aanvang
is 20.15 uur. Volgende week zaterdag 17 september komt Kras Volendam op bezoek bij de mannen in De
Bloemhof. Deze wedstrijd begint om
19.15 uur.
Doelpunten: Tin Bottinga en Kevin
Hooijman 5, Lars van Wijk en Samir Benghanem 4, Jim Castien, Wai
Wong en Semmy Stigter 2, Rob Jansen, Remco van Dam en Quinten
Ouderland 1.
Dames starten tegen ZAP
Zaterdag 10 september gaat ook
voor de dames van FIQAS Aalsmeer
het seizoen weer beginnen. Ze starten hun competitie in de Eerste Divisie met een thuiswedstrijd tegen
de dames van ZAP uit het NoordHollandse Breezand, een ploeg die
nieuw is in deze divisie. De wedstrijd
in de Bloemhof begint om 20.00 uur.

Kudelstaart - RKDES heeft in de
eerste competitie wedstrijd in dit
nieuwe seizoen een onnodige nederlaag geleden in Delft tegen Delfia. Met de rust leidde RKDES nog
verdiend met 1-2 door twee doelpunten van Rick Verkuijl. Na rust
waren de Kudelstaarters geen
schim meer dan van de eerste helft.
Eindstand 5-3
RKDES speelt dit seizoen in de vierde klasse van West 2 en zit dus ingedeeld met ploegen uit Zuid-Holland. Deze eerste wedstrijd moest
de ploeg gelijk naar Delft waar Delfia op een 107 jaar oud complex
speelt. De formatie van RKDES is
dit seizoen weer flink veranderd.
Mischa van der Scheur, Chiel Kok,
Tijn Kraak en Michael van Woensel zijn gestopt met voetballen wat
natuurlijk een grote aderlating is.
Maar dat alles geeft wel weer ruimte voor nieuwe spelers, zoals Stan
Eveleens op doel, Joey Pothoff centraal achterin, Mano van Veen op
het middenveld en Rick Verkuijl in
de spits. Een grote uitdaging voor
trainer Jesse Donker om al die jeugdige spelers in te passen. Nieuw in
de selectie is Indy van Koert die van
Aalsmeer-zaterdag is overgekomen.
Aanvoerder Roy Endhoven hoopt
men over 2 weken weer binnen de
lijnen te zien, hij is nog steeds niet fit
na zijn middenvoetsbeen breuk van
vorig seizoen.
De Afas/Nieuwendijk brigade begon met leuk fris voetbal, al combinerend de aanval te zoeken wat ook
diverse mogelijkheden opleverde en
na een klein half uur de verdiende
voorsprong. Het was Rick Verkuijl
die de bal mooi hoog in de verre bovenhoek krulde. Lang kon de Kudelstaartse formatie er niet van genieten, want de eerste de beste hoge bal voor de RKDES pot was gelijk raak, keeper Stan Eveleens verkeek zich erop en de bal lag tegen
de touwen 1-1. Twee grote mogelijkheden kreeg Lennart Kok, omdat hij twee keer mocht aanleggen
voor een vrije trap bij rand zestien,
maar beide keren ging de bal recht
op de keeper van Delfia af. In deze fase was RKDES de veel bete-

re partij en had Rick Verkuijl de 1-2
moeten maken nadat hij de bal bij
een voorzet van Daan Duizenstra
in kon glijden, helaas lag de keeper
net op de goede plek. Toch wel het
pal voor rust verdiend 1-2. Het was
nu Ivo Lentjes die een vrije trap hard
op de keeper schoot de terugspringend bal was een prooi voor wederom Rick Verkuijl. Met deze stand
ging de rust in. Hoe leuk de eerste helft, hoe slecht de tweede helft.
Terwijl de harde kern de zege al in
de aktetas hadden bedacht liep het
heel anders voor de Kudelstaarters.
Slap begonnen aan de tweede helft
liep RKDES na een paar minuten al
tegen de gelijkmaker op, een fraai
schot van 20 meter belandde in de
bovenhoek. RKDES was geen schim
meer van de eerste helft, vooral de
verfoeide lange bal werd weer uit de
kast gehaald wat bijna steeds fout
afliep. Er lag nagenoeg geen ruimte achter de laatste linie van Delfia
wel bij RKDES, want keer op keer
werden de achterhoede spelers uitgespeeld door de twee snelle spitsen van Delfia. Stan Eveleens redde
nog een keer in een één op één situatie, maar een snelle uitval en het
was 3-2. Balverlies van Rick Burgers ver op vijandelijk terrein leidde de 4-2 in. Delfia kon met snelle
acties zonder tussenkomst van een
Desser de bal over de doellijn lopen,
een aanval waarin RKDES totaal uitgespeeld werd. Waar was het frivole goed verzorgde combi spel van de
eerste helft gebleven of kwam het
omdat Delfia er gewoon even feller
op zat en bijna geen duel meer verloor? Dit in tegenstelling tot de eerste helft toen Delfia niet aan voetballen toe kwam. Tien minuten voor
tijd kwam er toch nog wat hoop op
de teleurgestelde Kudelstaartse gezichten toen Indy Koert van dichtbij
de 4-3 intikte, maar nog geen 3 minuten later tikte de spits van Delfia
de 5-3 binnen en de wedstrijd was
gespeeld. Eerste helft met 2-1 gewonnen, tweede helft met 4-1 verloren, dat geeft te denken. Komende
zondag de kans om deze kater weg
te spoelen tegen DIOS
Eppo

Gerard wint bij
Ouderensoos

1 september is het klaverjassen gewonnen door Henk van Wichen met
5303 punten, op twee is Nico de
Ron geëindigd met 5208 en op drie
Marga de Silva met 5201 punten.
Bij het jokeren behaalde Gerard de
Wit met 233 punten de hoogste eer,
gevolgd door Bets Teunen met 317
punten en Trudy Knol met 425 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor deze speelmiddag? Kom
gerust eens kijken. Op donderdag

Voetbal: Zaterdag eerste klasse A

FC Aalsmeer opent met
thuisverlies

Dammers buigen het hoofd weer
De Kwakel - Vanaf maandagavond 12 september vangen de leden van damclub Kunst en Genoegen hun 90e seizoen aan. Dit doen ze in ’t Fort De Kwakel waar vanaf half acht de deuren openstaan. Schuif gerust eens aan en ervaar het mooie denkspel. Inlichtingen bij Adrie Voorn via 02975-68472.

Aalsmeer - In een bij vlagen aantrekkelijke wedstrijd heeft FC
Aalsmeer de competitie geopend
met een nederlaag in eigen huis.
HSV de Zuidvogels uit Huizen was
met 0-1 te sterk voor de ploeg van
Cor van Garderen. De eindstand
was al bij rust bereikt. FC Aalsmeer,
met een aantal nieuwe gezichten
in de basis, startte voortvarend en
kreeg ook wel enkele mogelijkheden. Met name nieuwkomer Lilinho
Martins had zijn vizier nog niet op
scherp. Martins is een snelle vleu-

gelaanvaller die samen met een andere nieuwkomer, Epi Kraemer de
aanval op de flanken bezette. Na
een kwartier kwamen de gasten uit
hun zomerslaap en kwamen steeds
meer op de helft van FC Aalsmeer
terecht. Na wat kleine kansen voor
de ploeg uit Huizen viel na een half
uur de naar later bleek beslissende treffer. Op rechts trok Zuidvogels’ beste man, Jaap Jong , voor
en het was Hidde van Erkel die FC
Aalsmeer-goalie Nick van der Wiel
kansloos liet. 0-1.

Voetbal

FCA zondag start in derde
klasse met nipt verlies
Aalsmeer - De FC Aalsmeer zondag begon de start in de derde klasse niet zoals men gedacht had en
dat kwam mede door de vele absenties waarmee het elftal te maken had. Barry Springintveld zaterdag net terug gekeerd van vakantie, Richard de Vries ging die dag
juist de andere kant op. Blessure’s
voor Mark Schut en Dani Calmez en
bij het inschieten moest Jeremaih
Veldman noodgedwongen afhaken
met een heupblessure. Daardoor
moest A-Junior Pim Doeswijk plotseling het doel verdedigen en alles
bij elkaar opgeteld was dat wel een
beetje teveel van het goede. Daar
tegenover stond wel weer de terugkeer van Jeroen Ezink, twee maanden eerder dan verwacht, maar hij
mist nog de pure snelheid en is nog
vrij voorzichtig met zijn acties. Trainer Marco Bragonje had zich waarschijnlijk wel een andere start verwacht, bij zijn eerste competitiewedstrijd van de FC Aalsmeer. Beide ploegen speelden met een 4-33 opstelling, dus offensieve dadendrang en het publiek ging er eens
lekker voor zitten op de gezellige tribune. Na 10 minuten was het bijna
FC Aalsmeer dat door een verkeerde terugspeelbal van SJZ op voorsprong had kunnen komen, maar
buitenkant paal bracht redding voor
de gasten. In het begin was het rommelig en de ploegen leden veel balverlies, maar dat was een beetje te
verwachten. Voor FC Aalsmeer was
het Lennarth die een beste kans
kreeg, maar in plaats de bal van Jeroen op zijn hoofd te nemen probeerde Lennarth het met een halve volley, helaas net naast. Een verkeerde uitgooi van Pim leverde SJZ
een dot van een kans op, maar de
bal raakte de verkeerde kant van de
paal en ging net naast en dat gebeurde vanmiddag nog wel enkele
keer. Nog een klein kans voor Alex

na goed doorlopen maar de bal ging
helaas net naast. Ook Damion was
er dichtbij maar helaas zijn vrije trap
werd door keeper met een uiterste krachtinspanning tot corner getikt. De rust brak aan en beide ploegen en toeschouwers konden met
de 0-0 wel leven. In de tweede helft
kwamen Mark en Dani erin voor Bewar en Remigiusz. De eerste kans
was er toch weer voor SJZ, maar
via de handen van Pim en lat ging
de bal over, even later was het weer
Pim die door goed uitlopen groter
gevaar kon keren. Na een prachtige
bal van Damion, die op rechts ieder
zijn hielen liet zien, op Elias maar die
schoot helaas net naast. In de 60ste
minuut was er een vrije trap op rand
strafschopgebied van de FC, genomen door Kevin Bos en via het lichaam van een FCA speler veranderde de bal van baan en onhoudbaar voor Pim in de linker beneden
hoek: 1-0. SJZ bleef nu de gevaarlijkste ploeg en kreeg een paar goede mogelijkheden om voorsprong
uit te buiten, maar meer door geluk aan Aalsmeer zijde bleef het
nog steeds 1-0. Toen was het eindelijk Lennarth die in de 75ste minuut
de buitenspelval prima ontweek en
alleen voor de keeper deze geen
schijn van kans gaf: 1-1. Rafale verving Damion die met kramp verschijnselen van het veld verdween,
iedereen had al vrede met 1-1, maar
helaas in de laatste minuut was het
toch SJZ wat aan de langste eind
trok. Door een fout in de verdediging kon de spits Frank Willemse van SJZ ongehinderd de 2-1 inschieten. Teleurstelling bij de spelers en supporters, maar ere wordt
alweer uitgekeken naar de wedstrijd
van aanstaande zondag 11 september tegen WVC. Deze tegenstander
heeft KDO verslagen met 3-0. Aanvang 14.00 uur.
Peter Springintveld

Na de rust trok de thuisclub, gesteund door zo’n 200 toeschouwers,
nog meer ten aanval en gooide enige schroom van zich af. Trainer Cor
van Garderen bracht met Thomas
Harte en Fernando Pique nog meer
aanvalsdrift in de ploeg. Het leidde tot ondermeer kansen voor Calvin Koster, Lilinho Martins en Eder
Delgado (2). Vooral de kopkans
voor rechtsback Eder Delgado was
er één om niet te missen. De kopbal
ging echter via het kunstgras over
het doel van Zuidvogels.
Aan de andere kant bleef het oppassen voor de tegenstoot. Maar
ook de bezoekers waren slordig in
de afwerking . Zo bleef het spannend tot de laatste minuut. Aanvoerder Burak Sitil, die een kwartier voor tijd naar voren was gedirigeerd door trainer Cor van Gar-

deren, werd nog op onverklaarbare wijze teruggefloten door scheidsrechter de Haan. Sitil was al onderweg naar het doel van Zuidvogelskeeper Frank Mol. Kort daarna vond
scheidsrechter de Haan het welletjes. Zo is het resultaat van het eerste competitieduel teleurstellend te
noemen, echter het vertoonde spel
geeft voldoende vertrouwen voor
het vervolg van deze competitie. Komende zaterdag gaat FC Aalsmeer
op bezoek in Woudenberg bij de
gelijknamige voetbalclub. Ondanks
dat er in Aalsmeer de 31ste editie
van de Pramenrace wordt gehouden, is het wellicht een idee om de
wedstrijd tussen Woudenberg en FC
Aalsmeer bij te wonen? Op sportpark de Grift, John F. Kennedylaan
116 begint de wedstrijd om half 3.
Arno Maarse

