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Zaterdag ‘Zoek het uit’ 

met 32ste Pramenrace
‘Zoek het uit’ is het thema van editie 

32 van de Aalsmeerse Pramenrace. 

Aanstaande zaterdag 9 september 

wacht alle deelnemers aan de tocht 

der tochten op de Ringvaart en de 

Westeinderplassen inderdaad een 

behoorlijke uitzoekerij. Het bestuur 

van SPIE en de heren en dames van 

de Raad van Twaalf hebben weken, 

zelfs wel maanden, zitten broeden 

op alle opdrachten. “Ze zijn pittig, 

maar te doen”, laat de organisatie 

weten. Gelukkig hoeven de teams de 

route niet zelf uit te zoeken, deze is 

voor hen uitgestippeld, evenals alle 

locaties van de opdrachten op de 

kaart aangegeven worden. 

Het thema lijkt wellicht een luchtige 

afwimpeling van SPIE om het aan 

de teams zelf over te laten. Zo, van 

doe je ding, zie maar. Maar, niets 

is minder waar. Er zijn juist allerlei 

regels de laatste jaren bijgekomen 

en dit heeft met name te maken 

met de veiligheid. Het heeft het 

bestuur van SPIE al met al heel veel 

extra vergaderuurtjes gekost en 

ook nog eens extra tijd om allerlei 

maatregelen te treff en om aan de 

nieuwe regels te kunnen voldoen. 

Met ‘Zoek het uit’ worden de teams 

vrij gelaten om zelf de keuze te 

maken over de aankleding van 

de praam of bok en natuurlijk de 

outfi t van de teamleden. ‘Zoek het 

uit’ gaf bij de bekendmaking enige 

verwarring, maar al gauw gingen de 

creatieve breinen aan de slag. Heel 

benieuwd hoe bont de stoet zaterdag 

is! 

Startschot bij Pontweg

Het wordt vast weer een gezellige 

drukte bij de Pontweg, alwaar om 

12.30 uur het startschot zal klinken 

voor eerst de snelle teams. Een 

uurtje eerder komen als deelnemer 

en kijker is overigens een aanrader. 

De Pontweg is geliefd bij kijkers en 

is een ‘doe-plek’ voor deelnemende 

teams. Allerlei extra acts worden 

meestal opgevoerd, grappige 

hebbedingetjes uitgedeeld en veel 

foto’s gemaakt. Het vertrek neemt 

zo’n uurtje in beslag en dat kan 

ook niet anders met deelname van 

meer dan 150 pramen en bokken. 

Aan boord per boot gemiddeld zo’n 

zes tot tien personen en allemaal, 

zo’n 1.200 totaal, stappen bij de 

Pontweg even uit om de benen te 

strekken en om gezien te worden. 

Maar als het vertrek nadert wordt 

weer plaatsgenomen in de pramen 

en bokken en neemt de concentratie 

toe. Het eerste ‘obstakel’ is al om 

zonder anderen te raken de Ringvaart 

op te kunnen varen. 

Na de snelle teams mogen de 

bokken de penta aanslingeren, 

gevolgd door de damesteams en als 

laatste mag de grootste categorie, 

de recreanten, starten. Onderweg 

dienen allerlei opdrachten vervuld 

te worden, attributen ingeleverd en 

aangenomen worden (druk, druk) 

en vergeet vooral niet te zwaaien 

naar de ouderen en de bewoners van 

Ons Tweede Thuis bij zorgcentrum 

Aelsmeer. Voor alles zijn punten te 

behalen en gecombineerd met de 

snelheid levert in iedere categorie 

drie winnaars op. 

Historische tocht

Pramen en bokken waren 

vroeger overigens in Aalsmeer de 

vervoersmiddelen voor kwekers om 

bloemen en planten naar de veiling 

te varen. Er varen nog veel ‘oudjes’ 

mee, maar meer en meer verschijnen 

er nieuwe pramen en bokken aan 

de start en niet meer alleen van 

hout, hot is momenteel aluminium. 

Naast in een praam of een bok mag 

alleen deelgenomen worden als de 

boot wordt voortgestuwd door een 

Penta motor, eveneens een oudje, 

afkomstig uit Zweden. Zodoende 

is de Pramenrace dus niet alleen 

maar gezellig varen en feest vieren, 

maar met dit evenement wordt ook 

de historie van Aalsmeer in stand 

gehouden. 

Applaus en complimenten

De Penta motor is overigens een 

taaie, maar eis is wel vertroetelen 

en goed verzorgen. De vaste 

deelnemers weten inmiddels wel 

dat de Penta veel onderhoud nodig 

heeft, maar dit wordt met liefde 

gedaan. In de loop der jaren is het 

aantal Penta-specialisten in Aalsmeer 

toegenomen. En dat is met name 

fi jn voor de teams met de twee 

linkerhanden en deelnemers, vooral 

recreantenteams, die het ieder jaar 

veel drukker hebben met het thema, 

de outfi t, de aankleding, de muziek, 

wie vaart er allemaal mee, hapjes, 

drankjes en ga zo maar door. Alle 

teams dragen op hun eigen manier 

een steentje bij aan wat velen het 

gezelligste feest van het jaar vinden. 

Geweldig, applaus voor jezelf! Een 

groot compliment in deze natuurlijk 

ook voor het bestuur van SPIE, de 

Raad van Twaalf en de ruim vijftig 

vrijwilligers, die allemaal heel veel 

tijd stoppen in de organisatie en een 

goed verloop van de Pramenrace. 

Toppers!

Praamplein
De Pramenrace is ook voor veel 

kijkende inwoners jaarlijks een 

feestje. Zij kijken met plezier naar de 

feestelijke stoet en de capriolen van 

alle deelnemers. Goede kijkplaatsen 

zijn langs de Ringvaart en het 

Praamplein. Het plein aan het water 

in het Centrum is ook de plek waar 

de fi nish is en waar in de feesttent 

rond vijf uur de prijsuitreiking zal 

plaatsvinden. Hier is ook publiek 

welkom. Enig om te zien hoe blij de 

winnaars zijn. Veel plezier allemaal 

zaterdag bij ‘Zoek het uit’.

Cadeau ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag

Oud-burgemeester Hoffscholte 
geëerd met eigen straatnaam
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 
zijn 75ste verjaardag heeft het col-
lege van burgemeester en wet-
houders besloten oud-burgemees-
ter Joost Hoffscholte te eren door 
een straat naar hem te vernoemen. 
In aanwezigheid van zijn familie en 
het gemeentebestuur ontving Joost 
Hoffscholte op maandag 4 septem-
ber het straatbord uit handen van de 
huidige burgemeester Jeroen No-
bel. Het cadeau was een grote ver-
rassing voor de oud-burgemeester. 
Hij was naar het gemeentehuis ge-
lokt, zo vertelde hij. “We gingen nog 
even praten over de evenementen-
vergunning”, aldus zijn reactie.

Blijk van waardering
Joost Hoffscholte was maar liefst 
22 jaar burgemeester van de ge-
meente Aalsmeer. Een functie die 
hij met veel enthousiasme en inzet 
heeft vervuld. Hij was een gerespec-
teerd en kundig bestuurder, niet al-
leen in Aalsmeer maar ook in regi-
onaal verband. Iemand die partijen 
en mensen wist te verbinden, maar 
ook knopen kon doorhakken als dat 
nodig was. Een betrokken en men-
selijke burgervader die anderen op 
het juiste moment een hart onder de 
riem wist te steken. De vernoeming 
van een straat met zijn naam is een 
blijk van waardering voor alles wat 

hij voor de Aalsmeerse samenleving 
heeft gedaan en nog steeds doet.
Burgemeester Jeroen Nobel tijdens 
de bekendmaking: “Wat geef je een 
man die alles al heeft en liefst 22 
jaar lang met veel inzet de gemeen-
te Aalsmeer heeft bestuurd? Bloe-
men, taart én een eigen straat.” Ja-
wel, Aalsmeer krijgt de Burgemees-
ter Hoffscholteweg. De Aalsmeer-
derlaan (Noordvork) wordt het eer-
betoon aan de oud-burgemeester. 
Hij was beduusd en vereerd. 

“Het was een voorrecht”
Het is overigens best ongebruikelijk 
dat een straatnaam wordt vernoemd 
naar een oude, nog in leven zijnde 
volksvertegenwoordiger. Volgens 
burgemeester Jeroen Nobel een 
passend cadeau voor een man die 
veel heeft betekend voor Aalsmeer. 
Oud-burgemeester Joost Hoffschol-
te gaf aan vereerd te zijn en beloof-
de, ietwat geroerd, zeker over de 
weg te zullen gaan rijden. Hij her-
pakte zich en sloot af met: “Met hart 
en ziel heb ik Aalsmeer bestuurd. 
Het was een voorrecht de gemeente 
22 jaar te mogen dienen.” Hij kreeg 
hiervoor een staande ovatie. 

Oppassen op kleinkinderen
De ‘verrassing’ vond in bijzijn van 
dochter Astrid en zoon Constantijn 

met echtgenote Ingrid en hun zoon-
tje plaats. Tegenwoordig een nieu-
we, dankbare taak voor Miekje en 
Joost Hoffscholte: Oppassen op de 
kleinkinderen. Overigens echt niet 
het enige wat het echtpaar doet. 
Joost Hoffscholte is actief voor de 
Rotary Club en echtgenote Miekje is 
voorzitter van de Wereldwinkel. 
Tijdens de bijeenkomst was ook een 
groot aantal leden van de gemeen-
teraad aanwezig (zoveel zelfs dat 
de vergaderkamer ingeruild moest 
worden voor de raadzaal) en na-
tuurlijk het voltallige college van 
burgemeester en wethouders.

Drie burgemeesters
Slechts drie straten in de gemeen-
te zijn eerder vernoemd naar oud-
burgemeesters: de Burgemees-
ter Kasteleinweg (oude N201), de 
Burgemeester Brouwerweg (nieu-
we N201) en de Mr. Jac. Takkade 
(burgemeester van 1853 tot 1878). 
De Burgemeester Hoffscholteweg 
wordt de verbindingsweg tussen de 
Burgemeester Kasteleinweg (ou-
de N201) en de Aalsmeerderweg 
(richting nieuwe N201). Drie bur-
gemeesters nu met een weg aan el-
kaar verbonden.... De Nieuwe Meer-
bode wil hierbij Joost Hoffschol-
te feliciteren met zijn verjaardag en 
met ‘zijn’ eigen weg. Echt verdiend!

Luid applaus van publiek
Vuurwerkshow was groots 
en spectaculair!
Aalsmeer - Ook zo genoten van het 
vuurwerk afgelopen zaterdagavond 
2 september? Het was weer prach-
tig en zo veel en zo lang. Geweldig! 
De organisatie Vuur en Licht op het 
Water trakteerde groots. Het spek-
takel begon met een kleine opwar-
ming, waarna het vele publiek (rijen 
dik langs de Westeinder) de ene na 
de andere ‘lichtshow’ met bloemen 
en in allerlei kleuren te zien kregen. 
Er klonk na nog een kleine traktatie 
luid applaus, maar over was het nog 
niet. Nog eenmaal kleurde de lucht 
op met lichtjes en sterren. Daar-
na was het toch echt afgelopen en 
klonk opnieuw een luid applaus. En 
terecht, ‘sodeknetters’ wat is weer 
uitgepakt. De show van vorig jaar 
overtroffen? Weet niet, dit jaar wel 
weer nieuwe items gezien.
Voor aanvang van de vuurwerkshow 

verzorgden fl yboarders een spec-
taculaire show, gaf de Kudelstaar-
ter zanger Rick van der Kroon een 
optreden vanaf het ponton naast de 
watertoren en ‘bulderde’ het kanon 
sterretjes. 
In de tent bij de watertoren werd de 
muziek verzorgd door Kees Mark-
man en Marcel Wilnis en gingen op 
de afterparty de spots en het geluid 
aan voor zangers Ruby van Urk. Veel 
bezoekers langs de waterkant wa-
ren toen inmiddels al op weg naar 
huis. Ook een traditie: File rijden om 
de Hornmeer uit te komen…
Een groot compliment voor de orga-
nisatie, Mike van der Laarse en Ap 
Eigenhuis en natuurlijk alle vrijwilli-
gers, die zich belangeloos hebben 
ingezet. Jullie hebben Aalsmeer (en 
verre omgeving) weer een prachtig 
feestje gegeven. Dank hiervoor!

Zaterdag start bij de Pontweg!
SPIE-trein op volle toeren 
voor 32ste Pramenrace
Aalsmeer - De SPIE-trein rijdt in-
middels op volle toeren. Na ve-
le maanden van besloten vergade-
ren, instructies geven aan alle vrij-
willigers en afspraken maken met 
de Raad van Twaalf zijn de heren en 
dames van SPIE ‘actief in het veld’. 
Afgelopen zaterdag 2 september 
waren de organisatoren van de Pra-
menrace aanwezig op de braderie in 
het Centrum. Weer als vanouds op 
hun vertrouwde plek en vele deel-
nemers kwamen een kijkje nemen 
een handdoek of shirt kopen of zich 
nog snel inschrijven.

Proefvaart
Zondag 3 september ging SPIE met 
heel veel pramenracers de West-

einderplassen op voor de jaarlijkse 
proefvaart. Het was prachtig weer, 
dus menig team meldde zich bij het 
Starteiland. Er is heerlijk gevaren, de 
pramen en bokken zijn waterproof 
(genoeg) bevonden en klaar voor de 
tocht der tochten. Dat er ‘iets’ aan 
de hand was op de Poel is vast door 
velen gehoord. De geluidsinstalla-
ties werden ook gelijk getest…

SPIE-vlag en SPIE planken
Op maandag 4 september vond een 
best uniek gebeuren plaats voor het 
bestuur en uiteraard alle pramenra-
cers en liefhebbers. De SPIE-vlag is 
gehesen en wappert nu vrolijk bo-
ven op het gemeentehuis. Wat een 
voorrecht! Natuurlijk zijn de heren 

en dames trots op dit mooie ge-
meentelijke gebaar, maar lang in de 
wolken lopen was er niet bij. In de 
avond wachtte de sportavond.
In de feesttent werden de teams 
vermaakt met het zgn. SPIE plan-
ken. Nou vermaakt, het is best een 
serieuze gelegenheid, want wie snel 
het parcours afl egt, maakt kans op 
een laag startnummer tijdens de 
Pramenrace oftewel mag snel het 
ruime sop kiezen zaterdag. SPIE 
planken was drie teams in een mini-
praam (zonder bodem) en daarach-
ter een plank waar een vierde team-
lid op moest plaatsnemen en hup 
zo snel mogelijk het parcours afl eg-
gen. Hilarisch om te zien en wat een 
fanatisme bij sommige teams. Het 
gaat tot slot om een mooie start-
plek. Het gaat overigens spannend 
worden wie de 32ste Pramenrace op 
naam mag schrijven. De Poddewor-
sten mag als eerste starten, gevolgd 
door de Stenhuismaatjes en Speed-
fi sh. De volledige uitslag van de 
sportavond is elders in deze krant 
te vinden.

Palaver, ontbijt en Pramenrace
En dan breekt toch bijna het week-
end aan, tijd voor de Pramenrace. 
Op vrijdag 8 september is het pala-
ver voor alle deelnemers vanaf 20.00 
uur in de kantine van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. De startzak-
ken worden uitgedeeld, er volgen 
instructies en nog een opdracht 
wordt prijs gegeven. Zaterdag 9 
september start vroeg met om 8.00 
uur het Pramenontbijt (ook deelna-
me mogelijk voor niet-deelnemers) 
en om 12.30 uur klinkt aan de Pont-
weg het startschot voor alweer de 
32e Pramenrace. 
In de Praambode, die ook vandaag 
verschijnt, allerlei informatie, nieuw-
tjes en leuke verhalen van teams. 
Veel plezier!

Ook een bekende deelnemer aan het SPIE planken afgelopen maandag in de 
feesttent. Gerard Joling kwam een kijkje nemen en de zanger wilde best wel 
even de praam in. Hij legde het parcours af met onder andere Joost de Vries 
van het bestuur. Foto: www.kicksfotos.nl

Grondonderzoek en nieuwe kast
Aanpak storingen aan de 
openbare verlichting
Aalsmeer - In het Centrum van 
Aalsmeer is op dit moment een 
aantal storingen aan de openbare 
verlichting. Er is een storing in de 
Dorpsstraat en de Zijdstraat en er is 
er een storing aan de Lijnbaan en 
de Oosteinderweg. Liander werkt er 
hard aan om deze beide storingen 
op te lossen.
Voor de storing in de Dorpsstraat en 
Zijdstraat wordt deze week grond-
onderzoek gedaan. Dit is nodig 
voordat aangevangen kan worden 
met de repartiewerkzaamheden. De 

verwachting is dat vervolgens in de 
week van 18 september deze sto-
ring daadwerkelijk kan worden op-
gelost. Om de storing aan de Lijn-
baan en Oosteinderweg structureel 
te kunnen verhelpen, is het nood-
zakelijk een nieuwe openbare ver-
lichtingskast te plaatsen op de hoek 
van de Oosteinderweg en de Lijn-
baan. Tevens worden hier nieuwe 
kabels geplaatst. De verwachting is 
dat ook deze werkzaamheden in de 
week van 18 september worden uit-
gevoerd.

Politie en brandweer blij met inwoners

Redders in zonnetje gezet
Aalsmeer - Op vrijdag 14 juli rond 
tien uur in de avond raakte een be-
stuurder van een brommobiel in de 
sloot naast de Gerberastraat na-
dat hij de macht over het stuur ver-
loor. De 94-jarige inwoner liep een 
nat pak op, maar bleef gelukkig on-
gedeerd. Vanwege de hoge leef-
tijd is hij wel even naar het zieken-
huis vervoerd, maar hier mocht hij 
weer gauw vertrekken. Dat de inwo-
ner ongedeerd is gebleven, is mede 
te danken aan de snelle reddingsac-
tie van twee mannen van 51 en 29 
jaar die het ongeval zagen gebeuren 
en direct te hulp schoten. De twee 
Aalsmeerders twijfelden geen mo-
ment en hebben de man op het dro-
ge geholpen. De politie en de brand-

weer zijn heel positief over de red-
dingsactie en hebben als dank de 
twee redders in het zonnetje gezet. 
“Een actie van grote klasse”, noemen 
de brandweer en de politie het door-
tastende optreden van de twee in-
woners. Vanwege de vakantietijd is 
afgelopen dinsdag 5 september voor 
het eerst contact geweest met de 
redders. Ze werden gevraagd naar 
het politiebureau te komen om een 
mooie bos bloemen in ontvangst te 
nemen. Eén van hen arriveerde, de 
ander kon geen tijd vrij maken, maar 
krijgt uiteraard ook een mooi boe-
ket. De bloemen werden uitgereikt 
door politie-teamchef Vermeulen en 
brandweerman Jonkman.
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn
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KERKDIENSTEN

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

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
antwoordapp. van uw eigen tandarts.

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

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
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 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
W. de Graaff, Geldermalsen. Or-
gel: Frank Baggerman.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.F. 
Ezinga uit Lunteren en 18.30u. 
met ds. J.A.C. Weij.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag geen viering in Kloos-

terhof. Zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering m.m.v. Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag: Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. P.J. 
Vrijhof.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Woordcommunie-

viering m.m.v. dames- en heren-
koor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag 10u. Dienst met dhr. 

Kees van Tilburg.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Willem Plaizier. Kerkproeverij.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag 10u. Diensten om 10u. 

en 16.30u. dienst ds. M. Ho-
genbirk. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. Dienst met ds. Lies-

beth Geijlvoet. Collecte voor Vre-
deswerk. Oppas op aanvraag: 
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. M. 
Vermeij.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag 10u. Dienst met ds. T. 

Schutte uit Ede. Om 17u. Kamp-
dankdienst met dhr. Martijn Piet. 
Orgel: M. Noordam. 

 Zondag 
10 september

Bijeenkomst in Ontmoetingscentrum

Info over woonvormen voor 
mensen met dementie
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
kent verschillende woonvormen 
voor mensen met dementie. Ver-
pleeghuis Rozenholm en Gloxinia. 
Woonzorgcentrum het Klooster-
hof en Zorgcentrum Aelsmeer. Op 
het moment van diagnose en gedu-
rende de eerste periode is opname 
iets dat de meeste mensen ver voor 
zich uit schuiven. Velen hebben het 
voornemen om het nooit zover te la-
ten komen. Soms is het echter een 
onafwendbaar feit. Je naaste laten 
opnemen in een verpleeghuis is een 
van de lastigste beslissingen die je 
moet nemen. Wanneer neem je zo’n 
beslissing? Mantelzorgers wachten 
vaak zo lang mogelijk om deze in-
grijpende stap te zetten. De case-
manager kan helpen bij het nemen 
van die beslissing, wat ziet zij als 
de doorslag bij een voortschrijden-
de dementie dat opname noodzake-
lijk maakt? Als er sprake is van op-
name is het goed te bedenken dat 
verpleeghuizen werken met wacht-
lijsten, bij een late aanvraag kan het 
zijn dat de instelling van eerste keu-
ze geen plaats heeft. Kan je je voor-
bereiden op opname? Wat moet je 
allemaal regelen? Uit welke woon-
vormen kan je kiezen en moet dat 

binnen de eigen gemeente? Wel-
ke activiteiten worden ondernomen 
met bewoners en kost dat geld? 
Op donderdag 14 september zullen 
bij de informatiebijeenkomst, geor-
ganiseerd door Mantelzorg en Meer 
en het Ontmoetingscentrum, mede-
werkers aanwezig zijn van woon-
zorgcentrum Het Kloosterhof, zorg-
centrum Aelsmeer en Amstelring 
(Rozenholm en Gloxinia). Zij zullen 
uitleg geven over alles wat komt kij-
ken bij opname en uw vragen be-
antwoorden. Ook zal casemanager 
Yvonne Molekamp een toelichting 
geven over de weg naar opname. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12. Aanvang 13.30 uur, einde 
15.00 uur. Zaal open vanaf 13.00 uur
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met de coör-
dinator van het ontmoetingscen-
trum via 06-22468574 en via emil-
lenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl. 
De informatiebijeenkomsten bie-
den een ontmoetingsplek voor men-
sen met dementie, jong en oud, fa-
milie, mantelzorgers, hulpverleners 
en overige belangstellenden. De 
toegang is gratis en de koffie staat 
klaar.

Cursus ‘Omgaan 
met dementie’

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer start 
een tweedelige training ‘Omgaan 
met Dementie’ voor kinderen van ie-
mand met dementie. Hoe ga je om 
met je veranderende vader of moe-
der, hoe behoud je het contact, wat 
betekent het voor jou? De training 
geeft antwoord op deze en andere 
vragen en er is ruimte voor het delen 
van ervaringen. Op 10 en 17 oktober 
van 19.30 tot 21.30 bent u na aan-
melding welkom in Gebouw Irene, in 
de Kanaalstraat 12. Aanmelden kan 
tot 3 oktober. De cursus is bedoeld 
voor mantelzorgers uit Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ou-
der-Amstel en Uithoorn. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden via 020 333 53 53, via e-mail 
info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op 
www.mantelzorgenmeer.nl. 

Avondrondleiding Zorgvlied
Amstelland - Woensdag 13 sep-
tember vindt de laatste avondrond-
leiding van dit seizoen over begraaf-
plaats Zorgvlied plaats. De dertien 
rijksmonumenten en een groot aan-
tal (praal)graven laten zien hoe er in 
de negentiende eeuw over de dood 
werd gedacht. De rondleidingen zijn 
gebaseerd op het boek Wandelen 
over Zorgvlied en gidsen zijn Marcel 
Bergen en Irma Clement, auteurs 
van Wandelen over Zorgvliet. 
Tijdens de rondleiding krijgen de 
deelnemers veel informatie over de 
funeraire symboliek uit de negen-

tiende eeuw, die op Zorgvlied veel-
vuldig te vinden is. Daarnaast is er 
ook aandacht voor Zorgvlied als 
wandelpark in Engelse landschaps-
stijl waar zo’n 2400 (monumentale) 
bomen staan.
Deelname kost 10 euro per persoon 
inclusief koffie of thee. Reserveren 
bij Zorgvlied is gewenst en dit kan 
via 020-5404927 of via zorgvlied@
amstelveen.nl
Aanvang: 19.00 uur, tot ongeveer 
21.00 uur. Verzamelen bij de witte 
kantoorvilla, Amsteldijk 273 in Am-
stelveen. 

Computerhulp Aalsmeer gaat 
verhuizen naar het Hofplein
Aalsmeer - De vrijwilligers van 
Computerhulp Aalsmeer, voor ve-
len een vertrouwd adres voor hulp 
bij computerproblemen, gaan ver-
huizen. Oorspronkelijk bedoeld om 
senioren wegwijs te maken in de di-
gitale wereld werden de inloopoch-
tenden steeds vaker bezocht door 
niet senioren met computervragen 
en alles wat te maken heeft met de 
digitale wereld. Een aantal malen 
per jaar organiseerden de vrijwilli-
gers van Computerhulp Aalsmeer 
een reeks informatie middagen over 
allerlei digitale onderwerpen
De vestiging in de Clematisstraat op 
nummer 20, oorspronkelijk nog een 
activiteit onder de vlag van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Aalsmeer, ging 
vervolgens over naar Vita Amstel-
land, maar wel met dezelfde doel-
stellingen: het helpen van senioren 

met vragen over hun computer en 
overige digitale apparaten.
Vanaf 12 september gaan de vrij-
willigers op dinsdag en donderdag-
ochtend van 9.30 tot 12.00 uur met 
hun digitaal café op de oude voet 
verder in een nieuwe omgeving, na-
melijk in het Wijkontmoetingscen-
trum Hofplein van ‘t Kloosterhof op 
nog geen 100 meter naast de ou-
de locatie. Iedereen is daar als van-
ouds weer welkom met vragen over 
de computer, tablet, laptop, telefoon 
digitale camera en navigatie. Om de 
kosten te dekken wordt een kleine 
bijdrage van 2,50 euro gevraagd en 
daarvoor krijgen de bezoekers ook 
nog een lekker kopje koffie of thee! 
De vrijwilligers van Computerhulp 
Aalsmeer hopen eenieder snel te 
mogen begroeten op het Hofplein, 
ingang Clematisstraat 16.

Lezer zoekt Leeskring (m/v)
Amstelland - Een boek komt pas 
echt tot leven als je er over praat. 
Voor iedereen die van lezen houdt 
en het leuk vindt om leeservaringen 
te delen, deze tip; start een lees-
kring of sluit je aan. Met een eigen 
Leeskring selecteer en lees je boe-
ken, die je samen bespreekt. Hoe je 
dat doet? Tijdens de ‘leeskring-date’ 
krijg je informatie en tips hoe je een 
leeskring opstart, boeiend houdt en 
wat er nog meer bij komt kijken. De 
bibliotheek vertelt ook alles over de 
leeskoffers. Kom en ontmoet ande-

re enthousiaste lezers! Wie weet het 
begin van iets heel moois... Meer in-
formatie over de leeskringen van de 
bibliotheek Amstelland zijn te vinden 
op de website www.debibliothee-
kamstelland.nl onder Leeskringen. 
De ‘leeskring-date’ is op dinsdag 12 
september van 19.30 tot 21.00 uur 
in bibliotheek Amstelveen Westwijk. 
Deelname is gratis. In verband met 
een beperkt aantal plaatsen graag 
vooraf online reserveren via www.
debibliotheekamstelland.nl of in een 
van de Amstelland bibliotheken.

Inloop voor 65+ 
zondagmiddag

Aalsmeer - Zondagmiddag 10 sep-
tember is er de maandelijkse In-
loop in de Zijdstraat 55 (Doopsge-
zinde Kerk) van 15.00 tot 16.30 uur. 
Het thema voor de Inloop van zon-
dag is ‘Ogen die opengaan’. Er klinkt 
een verhaal, er wordt een lied gezon-
gen en de aanwezigen luisteren naar 
muziek waar het thema ook in door 
zal klinken. De inloop begint met een 
kopje koffie of thee en de ontmoeting 
met elkaar. Steeds vaker weten men-
sen de weg naar de ‘Inloop’ te vin-
den. Die weg is voor alle 65 plussers 
uit Aalsmeer en omgeving. Er wordt 
een vrijwillige bijdrage van 2 euro 
gevraagd. U bent van harte welkom! 
Voor vragen kan contact opgenomen 
worden met Ellen van Houten, oude-
renpastor, via: 06-14144344.

Oost-Inn: Instuif 
en literair

Aalsmeer - Woensdag 13 septem-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting bij de Oost-Inn. En er 
is weer de gezellige peuterinstuif voor 
alle kindjes tot 4 jaar met hun ouder(s). 
Samen met je kindje spelen, zingen, 
dansen en gymmen. Kom jij ook? ’s 
Avonds is er de literaire avond van 
19.30 tot 21.30 uur. Ervaringen kun-
nen gedeeld worden over boeken die 
deze zomer gelezen zijn. Alle belang-
stellenden zijn hartelijk welkom in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Catha-
rina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of kijk 
op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Proef-evenement voor jong en oud
Gratis proeven in de kerk 
zaterdag en zondag
Aalsmeer - Dit weekend vindt 
er overal in Nederland en ook in 
Aalsmeer een bijzonder ‘proef-eve-
nement’ voor jong en oud plaats. En 
dat helemaal gratis! Net als bij de 
verschillende kookprogramma’s op 
televisie gaan er diverse ‘gerechten’ 
geserveerd worden. Elk met zijn ei-
gen inhoud en smaak. Dit alles on-
der de naam ‘Kerkproeverij’. Zeven 
kerken in Aalsmeer doen dit week-
end mee aan Kerkproeverij. Ieder 
met zijn eigen ‘gerecht’. Want geen 
enkele geloofsbeleving is precies 
hetzelfde: de één houdt veel van zin-
gen, de ander meer van een goede 
overdenking. Weer een ander geeft 
de voorkeur aan een combinatie van 
beide. Maar er is één overeenkomst: 
iedereen is enthousiast over zijn of 
haar gerecht en wil dat graag laten 
proeven aan een ander. 

Ontbijten in Lijnbaankerk
Wat valt er zoal te proeven? Op za-
terdag 9 september, wanneer het 
overigens ook Open Monumen-
ten Dag is, staan de deuren van 
de kerk aan de Lijnbaan 5 open. Er 
worden daar tussen 10.00 en 16.00 
uur rondleidingen verzorgd door het 
prachtige gebouw wat ontworpen is 
door de bekende Aalsmeerse archi-
tect Berghoef, van wiens hand ook 
het gemeentehuis in Aalsmeer is. 
Het orgel zal zijn mooie klanken la-
ten horen en er wordt heerlijke kof-
fie of thee geserveerd. In deze zelf-
de kerk wordt op zondag een ge-
zinsdienst gehouden, die voorafge-
gaan wordt door een ontbijt om 9.00 
uur. Schuif gerust aan en geniet van 
dit alles! Over prachtige monumen-
ten gesproken. Wat te denken van 
de Dorpskerk aan de Kanaalstraat, 
die al dateert van 1549. Na diverse 
restauraties door de eeuwen heen is 
het gebouw geworden wat het nu is. 
Stap op zondag 10 september eens 
binnen en maak vanaf 10.00 uur een 
samenkomst mee in een werkelijk 
prachtige ambiance. 

Druiven in Oosterkerk
In de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg 269 staan komende zon-
dag vanaf 10.00 uur ‘druiven’ cen-
traal. Letterlijk en figuurlijk. Er val-
len heerlijke druiven te proeven en 
er wordt een inspirerend verhaal 
uit de Bijbel verteld over deze zuid-
vrucht. Zeker de moeite waard om 
aan deze kerk een bezoek te bren-
gen. Datzelfde geldt voor de Leven 
Evangelie Gemeente net over de 
brug bij Aalsmeer. Daar zal op zon-
dagochtend vanaf 10.00 uur een af-

wisselend gerecht worden opge-
diend bestaande uit zang, een actu-
ele boodschap en bijzondere dans-
uitvoeringen. De Aalsmeerse Cama 
Gemeente is eveneens van de par-
tij. Zij komen op zondag om 10.00 
uur samen op een bijzondere loca-
tie: in de aula van het Wellant Col-
lege aan de Jac.P.Thijsselaan 18. 
Ook de RK Sint Jan Geboorte in Ku-
delstaart doet mee. Vanaf 9.30 uur 
op zondagochtend wordt daar meer 
verteld worden over de zogeheten 
‘geloofsdoeken’. Over mooie gebou-
wen gesproken, daar is deze kerk er 
trouwens ook één van! Aan dezelf-
de Kudelstaartseweg in het Dorps-
huis serveert de Alphakerk op zon-
dag vanaf 10.00 uur weer een heel 
ander gerecht. 

Hoedjes in Doopsgezinde kerk
Dominee Liesbet Geijlvoet zal tij-
dens de kerkproeverij op zon-
dag het jaarthema vormgeven. Het 
wordt een gezellige dienst, met kof-
fie en thee tijdens de dienst zelf, en 
achteraf leuke kraampjes met alle 
‘smaken’ van de Doopsgezinde Ge-
meente Aalsmeer. Belangstellenden 
worden uitgenodigd vanaf 10.00 uur 
de dienst bij te komen wonen in de 
Doopsgezinde kerk aan de Zijd-
straat 55 (deuren open vanaf 9.30 
uur). Voor een extra feestelijk ele-
ment wordt aan alle bezoekers ge-
vraagd om een mooie, gekke of 
meest fantastische hoed op te doen.

Rondleidingen in Karmelkerk
Ook de Karmelkerk aan de Stom-
merweg doet mee en nodigt u van 
harte uit. Op zondag 10 september 
is de openingsviering om 9.30 uur. 
Maar ook op zaterdag 9 septem-
ber van 10.30 tot 13.30 zijn belang-
stellenden van harte welkom. Dan 
is het open huis en zet de Karmel-
kerk haar deuren open in het kader 
van de kerkproeverij. Br. Wim Ernst 
en Cor Hermanns vertellen over de 
geschiedenis van de Karmelkerk en 
geven een rondleiding van 30 minu-
ten door de kerk. Zo komt de kruis-
weg ter sprake en worden rituelen 
en gebruiken van het katholieke ge-
loof uitgelegd. Elk half uur is er een 
rondleiding die op de volgende tij-
den begint: 11.00, 11.30, 12,00, 12,30 
en 13.00 uur. Kortom, er is dit week-
end veel te beleven. Voor zowel vol-
wassenen als kinderen, dus neem 
hen gerust mee! Alle deelnemende 
kerken zeggen dan ook volmondig: 
kom en proef het verrassende ge-
recht! En hopelijk smaakt het daar-
na naar meer!

Gratis scootmobielcursus 
Aalsmeer - Met uw scootmo-
biel kunt u zelfstandig deelnemen 
aan het verkeer, maar lukt dat wel 
of kunt u daarbij wel wat hulp ge-
bruiken? Weet u bijvoorbeeld wat 
de verkeersregels zijn die speci-
fiek gelden voor een bestuurder van 
een scootmobiel? Het verkeer wordt 
steeds drukker. Verkeersregels wij-
zigen en waar dient u zich aan te 
houden, welke positie neemt u in als 
bestuurder van een scootmobiel? En 
ook niet onbelangrijk; voelt u zich 
wel veilig in het verkeer? Heeft u de 
scootmobiel voldoende onder con-
trole? Komt u drempels en/of obsta-
kels tegen die maken dat u onzeker 
wordt op uw scootmobiel?
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Amstelveen-Amstelland organiseert 
samen met de Gemeente een scoot-
mobielcursus om u veiliger en met 
meer zelfvertrouwen aan het ver-
keer te laten deelnemen. De cursus 
bestaat uit twee delen: Het eerste 
deel bestaat uit een theorieles. Een 
ervaren rijinstructeur geeft uitleg 

over de verkeersregels anno 2017 
en dan specifiek voor scootmobiel-
gebruikers. Het tweede deel bestaat 
uit praktijkoefeningen. Er wordt een 
parcours uitgezet met drempels, 
stoepranden en andere obstakels. 
U doorloopt met uw eigen scootmo-
biel dit parcours samen met vrijwil-
ligers, die u daarbij helpen. U oefent 
zo uw praktische vaardigheden en 
u raakt vertrouwd met situaties die 
overal voorkomen. 
De cursus heeft een informatief ka-
rakter. Het is dus geen examen. U 
ontvangt een theorieboek met daar-
in de belangrijkste verkeersregels 
voor scootmobielbestuurders(sters).
Deze cursus wordt mogelijk ge-
maakt door de gemeente Aalsmeer, 
is voor u geheel kosteloos en vindt 
plaats op vrijdag 29 september van 
14.00 tot 16.00 uur in Sportcentrum 
De Waterlelie aan de Dreef 7. 
Opgeven bij: vvn.amstelland@gmail.
com of via 06-51813409 onder ver-
melding van naam, adres, telefoon-
nummer en leeftijd.



Muziek/Film
7, 8 en 9 september:
* Donderdag Praamplein Live, vrij-
dag After Summer Party en zaterdag 
Back to the après ski in de feesttent 
op Praamplein van 20.30 tot 01u.
Vrijdag 8 september:
* Ouderenmiddag met optredens 
Ben Cramer en Nick Jefferson van 
14 tot 16u. in feesttent, Praamplein.
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg, 20 tot 00u.
Zaterdag 9 september:
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 10 september:
* Moonyard live in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer v/a 16u.
Woensdag 13 september:
* Optreden Josarie Orkest uit Al-
phen a/d Rijn voor ouderen in grote 
zaal Zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad vanaf 15u.
Zaterdag 16 september:
* Marnix Busstra’s Old School Band 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zondag 17 september:
* Optreden Sierra Nobel in Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 15u.
* Ruben Hoeke 25 jaar on tour in 
The Shack, Oude Meer v/a 16u.

Exposities 
9 en 10 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer 
te Aalsmeerderbrug open. Zaterdag 
en zondag van 11 tot 16u. 
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag van 
10.00 tot 16.30u. 
Tot en met 15 oktober:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
Iedere donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17u. 
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 

Diversen
Donderdag 7 september:
* Breicafé Rode Kruis in Parochie-
huis, Gerberastraat, 9.30 tot 11.30u.
Fietsen met Pedaalridders van 
OVAK. Start 13.30u. bij zwembad 
aan de Dreef.
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Sjoelavond bij BV Oostend in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Vrijdag 8 september:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis aan de Dreef vanaf 20u.
* Palaver SPIE voor Pramenrace bij 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan, 20u.
Zaterdag 9 september:
* Praamontbijt bij ’t Drijfhuis, Ui-
terweg v/a 8u. Start Pramenrace 
om 12.30u. bij Pontweg, finish van-
af 15u. Praamplein met vanaf 17u. 
Prijsuitreiking in tent.
* Watertoren open voor monumen-
tendag van 12 tot 17u.
9 en 10 september:
* Gedichtentuin in Boomkwekers-
kerkhof open. Zaterdag en zondag 
12 tot 17u. Ook 16/17 september.
* Open monumentendagen. Crash 

Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open. Zaterdag 
en zondag van 11 tot 16u.
Zondag 10 september:
* Inloop voor 65+ in de Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje te Rij-
senhout van 9.30 tot 13u.
Maandag 11 september:
* Bridgeclub ‘t Rondje in Studio’s 
Aalsmeer vanaf 19.30u.
* Bingoavond bij Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Dreef v/a 20u.
* Kaarten bij Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 12 september:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 13 september:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn 
in De Mikado, Catharina Amalialaan 
van 9.30 tot 11.30u. Literaire avond 
van 19.30 tot 21.20u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
* Conditietest bij Atletiekvereniging 
in Sportlaan (1, 3, 5 km). Start 20u.
* Bingoavond bij De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
Donderdag 14 september:
* Sjoelavond in De Reede, Rijsen-
hout vanaf 19.30u.
Vrijdag 15 september:
* Hollandse maaltijd in Open Hof 
keuken in ’t Baken, Sportlaan, 18u.
16 en 17 september:
* Kunstroute Aalsmeer langs ate-
liers en kunstlocaties op zaterdag 
en zondag van 12 tot 17u.

Bijeenkomsten
Vrijdag 8 september:
* Inloopbijeenkomst over kansenon-
derzoek Drechtdoorsteek in Dorps-
huis Kudelstaart van 16 tot 18u.
Zondag 10 september:
* Bijeenkomst HAK over buurtacties 
in kantoor Zwarteweg 133 v/a 15u.
Maandag 11 september:
* Bijeenkomsten over inrichting Bur-
gemeester Kasteleinweg en HOV-
verbinding in gemeentehuis. Voor 
bedrijven van 16 tot 18u. en voor in-
woners van 18.30 tot 21u.
Dinsdag 12 september:
* Openbare vergadering commissies 
Maatschappij en Bestuur en Ruim-
te en Beleid in gemeentehuis van-
af 20u.
* D66 café over sociaal-liberalisme 
in het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
vanaf 19.30u.
12 en 14 september:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 13 september:
* Financieel café in De Oude Veiling, 
Marktstraat van 9.30 tot 11.30u. Op 
19 september in Place2Bieb, Ku-
delstaart van 12.30 tot 14.30u.
* Vergadering Adviesraad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
Donderdag 14 september:
* Informatiebijeenkomst over woon-
vormen voor mensen met dementie 
in Inloopcentrum in Irene, Kanaal-
straat van 13.30 tot 15u.
* Eerste netwerkbijeenkomst Busi-
nessclub bij FC Aalsmeer, Beetho-
venlaan van 17 tot 22.30u.

Feestavonden en ouderenmiddag
Gelijk volle tent tijdens 
start Feestweek Aalsmeer
Aalsmeer - Met een tentdienst, ge-
organiseerd door zes Aalsmeerse 
en Kudelstaartse kerken, is afgelo-
pen zondag 3 september de Feest-
week van start gegaan. Gelijk ‘vol-
le bak’, want de dienst met the-
ma ‘Zie je mij’ trok liefst 1.200 be-
zoekers. Alle stoelen waren bezet. 
De dienst met voorgangers van de 
verschillende kerken was levendig 
met veel (live)muziek. Op maandag 
4 september opnieuw een ‘druk-
ke boel’ in de tent. De sportavond 
van SPIE stond op het programma 
en natuurlijk willen alle teams een 
mooie startplek tijdens de Pramen-
race aanstaande zaterdag 9 sep-
tember. Dinsdag 5 september was 
ook voor aanvang al een ‘succes 
nummer’. Het nostalgisch filmfesti-
val was voor de avond volledig uit-
verkocht en ook de middagvoor-
stelling trok veel kijkers. Woens-
dag 6 september kregen de jeugdi-
ge inwoners een leuke (gratis) mid-
dag aangeboden met de Sprookjes-
boom in concert en een optreden 
van Mylene en Rosanne. Woens-
dagavond was het podium voor mu-
zikanten uit Aalsmeer en omgeving. 
Vrienden van Aalsmeer Live biedt 
optredens van de bands Jamento, 
GRLBND en Never the Same. Te-
vens gingen de spots aan voor en-
kele gastmuzikanten. Vandaag,  
donderdag 7 september, krijgen be-
woners van Ons Tweede Thuis een 
gezellige dag aangeboden door de 
Stichting Dag van je Leven. Wie nog 
geen kaarten heeft gekocht voor de 

donderdagavond heeft pech. Uitver-
kocht! Zij die wel gaan feesten tij-
dens Praamplein Live gaan dit doen 
met de Marcel Fisser Band, And-
re Hazes, 3 J’s, Maan, Thomas Ber-
ge en DJ Joost. Op vrijdag 8 sep-
tember worden alle oudere inwo-
ners uitgenodigd naar de feesttent 
op het Praamplein te komen. Voor 
hen ook een gratis middag met Ben 
Cramer en Nick Jefferson. De seni-
orenmiddag is van 14.00 tot 16.00 
uur. Vrijdagavond trakteert de orga-
nisatie op een After Summer Party 
met opnieuw een groot aantal be-
kende zangers en artiesten in de 
tent. Broederliefde komt, evenals 
Ali B, The Originals en DJ Joost. Za-
terdag 9 september is natuurlijk de 
dag van de Pramenrace. Eindpunt is 
het Praamplein voor alle deelnemers 
en in de tent gaat de prijsuitreiking 
plaatsvinden. Helemaal in the mood 
om verder te feesten, dan kan hoor. 
Back to the Apres Ski en de spots 
gaan aan voor Rene Froger, Q Music 
foute uur, Stef Ekkel, Mental Theo, 
John Mac. Raven en de Snollebol-
lekes. 

Pendelbussen
Het avondprogramma begint op 
donderdag, vrijdag en zaterdag om 
20.30 uur en duurt tot 01.00 uur. Op 
alledrie de dagen rijden er pendel-
bussen van en naar de feessttent in 
het Centrum vanuit Kudelstaart. Kijk 
voor meer info op de website of fa-
cebookpagina van de feestweek. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Woodstock covers op zondagmiddag

‘MoonYard’ in The Shack
Oude Meer - Op zondag 10 sep-
tember gaat The Shack weer even 
terug naar het Woodstock tijdperk 
met een geweldige band, genaamd 
MoonYard. De ‘MoonYard sound’ 
van het eigen werk vloeit prachtig 
over in de covers van onder ande-
re The Band, The Allman Brothers, 
Jackson Browne, Bob Dylan Jo-
ni Mitchell en Tom Petty. MoonYard 
staat al jaren bekend om hun unie-
ke en succesvolle optredens in het 
oosten van het land, onder anderer 
op De Zwarte Cross. Stef Woeste-
nenk, Henk Buiting en Ronald Bui-
ting kennen trouwe bezoekers nog 
van de geweldige Eric Clapton tri-
bute vorig jaar in The Shack. Sa-
men met Gerton en Hans vormen 
ze Moonyard. De klanken van het 
hammondorgel, de meerstemmige 
zang en de beat van de drums, bas 
en percussie samen zorgen keer 
op keer voor prachtige muziekmo-
menten. Toch is het vooral de eigen 
sound, die MoonYard na jaren sa-
men spelen heeft weten te creëren, 
wat het meest herkenbaar is gewor-
den! De band bestaat uit: Stef Woe-
stenenk op leadzang en gitaren, 
Henk Buiting op hammond orgel, 
piano en zang, Gerton Eijkelkamp 
op drums en zang, Ronald Buiting 
op percussie, gitaren en zang en 
Hans Hoog Stoevenbelt op de bas. 
Een waanzinnig lekkere en steen-

goeie band waarbij de energie van 
het podium spat! 

Ruben Hoeke
Zondag 17 september: Ruben Hoe-
ke 25 years on tour, en dit feestje 
viert hij onder andere in The Shack 
met Ruben Hoeke Band én met 
zijn allereerste band ‘Blues On The 
Road’. Zin in een onvervalste mid-
dag vette Rock, Soul, Pop, zompi-
ge Boogie en stampende Rhythm & 
Blues van één van Nederlands bes-
te gitaristen? Kom dan dit jubileum 
meevieren in The Shack!

Dilana Smith 
Dilana Smith (USA/SA) is naast een 
onvervalste rockster, een gewél-
dige zangeres en ook als entertai-
ner is ze een topper! Een optreden 
van deze rockchick en haar fantas-
tische band, is een waar spekta-
kel! Ze deed ze het voorprogramma 
voor wereldberoemde acts als Ae-
rosmith, Motorhead, Joe Cocker en 
Beth Hart. En op vrijdag 22 septem-
ber staat ze mét band op het podi-
um van The Shack. Stuur voor info 
of reservering een mail naar info@
the-shack.info. The Shack is aan-
staande zondag 10 september ge-
opend vanaf 15.00 uur. MoonYard 
begint om 16.00 uur, entree 8 eu-
ro. Info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Vrijdag kijken tijdens repetitie
Show- en Jachthoornkorps 
start nieuw seizoen
Kudelstaart - Vrijdag 8 september 
gaan de leden van het Show- en 
Jachthoornkorps Kudelstaart weer 
beginnen aan het nieuwe seizoen. 
Onder leiding van dirigente Sandra 
van Luijtelaar zullen de leden gaan 
starten met het nieuwe repertoire 
voor dit seizoen. 
Een nieuwe dirigent geeft ook vaak 
een ander geluid aan de muzikant 
en dat is ook in Kudelstaart de be-
doeling. Nieuwe muziekstukken met 
een frisse nieuwe klank  zullen er op 
de lessenaar gaan verschijnen. Ook 
heeft het korps een nieuw logo ont-
wikkeld en ook die zal dit jaar vaker 

te zien zijn bij de presentaties van 
het korps. 
Voor de zomer heeft het korps be-
hoorlijk wat optredens gehad en 
ook de achtweekse muziekcursus is 
goed bezocht. Het Show- en Jacht-
hoornkorps hoopt dat er veel kinde-
ren van de cursus zich komen aan-
melden om lid te worden. 
Deze vrijdag 8 september is dan ook 
de mogelijkheid om te komen kij-
ken wat het korps tijdens een repe-
titie allemaal doet. De repetitie start 
om 1930 uur en de koffie staat klaar 
vanaf 1900 uur in het clubgebouw 
aan de Bilderdammerweg 116. 

Drukte bij opening door wethouder
Amazing Amateurs (6): 
Origineel en divers
Aalsmeer - De jaarlijkse exposi-
tie van de Aalsmeerse amateur-
kunstenaars in het Oude Raadhuis 
trekt steeds een groot aantal bezoe-
kers. Dat belooft bij deze zesde edi-
tie waaraan 35 kunstenaars deelne-
mers ook het geval te worden. Bij 
de opening afgelopen zondagmid-
dag 3 september door cultuurwet-
houder Gertjan van der Hoeven was 
het in ieder geval gezellig druk. De 
opening vond plaats in de tuin juist 
vanwege die drukte en natuurlijk 
door een stralend zonnetje dat bij-
droeg aan de feestelijke sfeer. Van 
der Hoeven benadrukte in zijn ope-
ningswoord het belang dat er ruim-
te voor amateurkunst is juist in zo’n 
prachtige locatie als het Oude Raad-
huis is. Het biedt de deelnemers aan 
de Amazing Amateurs tegelijkertijd 
de kans om ook deel te nemen aan 
zoals de wethouder dat noemde; ‘de 
belangrijkste culturele gebeurtenis 
in Aalsmeer, De Kunstroute’. Tijdens 
zijn speech ging hij ook nog even op 
zoek naar de winnaar van twee pu-
blieksprijzen op rij, Ada Bruine de 

Bruin. Zij won deze prijs bij de vier-
de editie met een pasgeboren rob 
op het zand en bij de vijfde editie 
met een otter met ottertje in het wa-
ter. De wethouder toonde zich be-
nieuwd of ze de wisselpenseel al 
had ingeleverd en of ze dit jaar ook 
weer aan de haal zou gaan met de 
publieksprijs. Dit keer vanwege haar 
zeer bijna fotorealistische schilderij 
van een schaap met zogend lam. 
Natuurlijk is er veel meer en ook bij-
zonder kwalitatief goed werk te zien 
tijdens de expositie. Zo is het is een 
expositie geworden van originaliteit, 
diversiteit en vitaliteit die nog tot 15 
oktober doorloopt. Een kijkje gaan 
nemen zeker waard! Dit kan iedere 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis. Adres: Dorpsstraat 9 in het 
Centrum. 
Aan het eind van de rit zullen de 
vakjury en de publieksjury hun win-
naars bekendmaken en kan de 
KCA-Amateur Award worden uit-
gereikt.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag monumentendag
Watertoren extra geopend
Aalsmeer - Zaterdag 9 september 
is het nationale monumentendag in 
Nederland en uiteraard is dan de 
Aalsmeerse watertoren geopend.

De watertoren is een rijksmonu-
ment  en biedt alle belangstellenden 
de gelegenheid om te bekijken hoe
in vroegere jaren waterdruk binnen 
het waterleidingssysteem werd op-
gebouwd. De watertoren is tot be-
gin jaren negentig van de vorige 
eeuw in gebruik geweest en daar-
na namen drukverhogers en pom-
pen, die méér vermogen hadden, de 
taken over. 
Het mooie van het hoogste gebouw 
in Aalsmeer is, dat deze beklommen 
kan worden en vanaf circa 50 me-
ter hoogte kan men genieten van 
een geweldig 360 graden uitzicht 
over Aalsmeer en haar verre regio. 
Deze zaterdag is de watertoren ge-
opend van 12.00 tot 17.00 uur. Wan-
neer men naar boven wil gaan is de 
prijs voor kinderen 1 euro en voor 
volwassenen 2 euro.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:

NIEUW:

TIP:

Rookvloeistof en 
sneeuw vanaf  € 12,30

Gitaarstatief
'Stagg'  € 10,95

Ook hét adres voor
muziek(les)boeken!

Ukelele's van
'Motion' vanaf  € 49,50

Zaterdag onthulling bijzonder 
schilderij van de Watertoren
Aalsmeer - Zaterdag 9 septem-
ber om 16.00 uur wordt tijdens het 
Monumentenweekend het ‘statie-
portret’ van De Watertoren - de Pa-
rel van Aalsmeer - onthuld door de 
kunstenaar Bert Wouters die in op-
dracht van Glasshouse Entertain-
ment dit bijzondere schilderij maak-
te. En waar kan dat beter dan in de 
Watertoren zelf?
De Watertoren in 1928 - de Art- 
Deco periode - ontworpen en ge-
bouwd door Ir. Sangster wordt be-
schouwd als de mooiste watertoren 
van Nederland. 
Bert Wouters woont en werkt in Am-
sterdam en is zelf een groot liefheb-
ber van deze bouwstijl. Voor de ge-
meente Amsterdam vervaardigde 
hij meerdere schilderijen van stads-
wijken die allemaal zijn gebouwd in 
deze periode. Het werd een enorm 
succes. Peter van Eick - eigenaar 
van Glasshouse Entertainment - 
was zo onder de indruk van de kleu-
rige schilderijen dat hij niet twijfelde 

om Bert te vragen ook een schilde-
rij van de Watertoren te maken. Toen 
de kunstenaar een half jaar geleden 
naar Aalsmeer kwam om het mo-
numentale bouwwerk te bekijken 
raakte hij direct geïnspireerd. Dat is 
te zien! De strakke lijnen en de fel-
le kleuren versterken het krachtige 
karakter van de watertoren. Belang-
stellenden worden van harte uitge-
nodigd om de première bij te komen 
wonen van dit bijzondere kunst-
werk. De kunstenaar is bij de ont-
hulling aanwezig. 

Mooie plek
Peter hoopt dat het schilderij een 
mooie plek krijgt in Aalsmeer. Wie 
heeft suggesties? Een deel van de 
opbrengst wordt geschonken aan 
de Stichting De Watertoren die er 
voor zorgt dat zoveel mensen de 
mogelijkheid krijgen om de toren 
van binnen te bekijken en deze te 
beklimmen. 
Janna van Zon 
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Officiële Mededelingen
7 september 2017

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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar 
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets 
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of 
melding is opgelost.

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

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

den Hornweg 315. Degene die buiten de openingstijden in-
zage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar 
voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de be-
handelend ambtenaar via tel. 0297-387575.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘5E HERZIENING WOONARKEN - UITERWEG 93’ EN 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘WOONARKEN - 
UITERWEG 53’ 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 
vrijdag 8 september t/m donderdag 19 oktober 2017 het ont-
werpbestemmingsplan ‘ Woonarken –Uiterweg 53’ met bijbe-
horende stukken voor een ieder ter inzage ligt. Tegelijkertijd 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘5e herziening bestem-
mingsplan Woonarken – Uiterweg 93’ ter inzage, dat in sa-
menhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid. 

Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken- Uiter-
weg 53’ bestaat uit een bestaande maar niet meer als zodanig 
bestemde ligplaats op het perceel achter de Uiterweg 53. Het 
ontwerpbestemmingsplan ‘5e herziening bestemmingsplan 
‘Woonarken- Uiterweg 93’ ziet op een wijziging op de planver-
beelding van het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woon-
arken’ ter plaatse van de Uiterweg 93.

Doelstelling 
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 53’ beoogt één 
ligplaats voor een woonark voor permanente bewoning die 
momenteel gesitueerd is aan de Uiterweg 93 WS 2 naar de 
Uiterweg 53 te verplaatsen. Om te voorkomen dat het aantal 
woonarken voor permanente bewoning toe kan nemen, dient 
de oorspronkelijke ligplaats aan de Uiterweg 93 WS 2 van de 
planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woonar-
ken” te worden verwijderd. Hierin wordt met de voorgestelde 
5e herziening van het bestemmingsplan “Woonarken” voor-
zien. 

Procedure
Beide ontwerpbestemmingsplannen liggen met de bijbeho-
rende stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage 
van 8 september 2017 t/m 19 oktober 2017.

Ontwerpbestemmingsplannen
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Voornoemde ontwerpbe-
stemmingsplannen liggen gedurende de bovengenoemde ter-
mijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AC-OW01 
respectievelijk NL.IMRO.0358.11E-OW01 en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 
uur tot 20.00 uur. 

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen in 
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aan-
melden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur). 

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplannen
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mon-
delinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor 
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeen-
telijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de 
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden ge-
richt aan de gemeenteraad (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) 
onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonarken- Uiterweg 53’’ en/of ontwerpbestemmingsplan 
‘5e herziening Woonarken- Uiterweg 93’. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact 
opnemen met het algemene tel. 0297-387575.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 518, 1432 SB (Z-2017/042770), 

het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verplaat-
sen van een woonark

- Kerkweg 2, 1432 JE (Z-2017/042876), het vervangen van 
een oude houten blokhut

- Middenweg 11, 1432 DE (Z-2017/043034), het plaatsen 
van een hellingbaan naar de verdiepingsvloer en het plaat-
sen van 2 overheaddeuren in de bestaande zijgevel

- Wilgenlaan 12, 1431 HT (Z-2017/043343), het plaatsen 
van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

- Uiterweg 302B, 1431 AW (Z-2017/043517), het plaatsen 
van een trap, vide, afdak en carport

- Middenweg nabij huisnummer 5, 1432 DE (Z-2017/044058), 
het plaatsen van een gladheidmeldsysteem (technische 
kast met mast) in de berm tussen de rijweg en het fietspad 
ter hoogte van lichtmast 21

- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z-2017/044042), het geheel 
renoveren van de woning, het plaatsen van een uitbouw 
aan de achterzijde, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde en het vervangen van de kozijnen

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
- Baccarastraat 1, 1431 RN (Z-2017/035407), het uitbreiden 

van een sporthal met twee bergingen. Verzonden: 29-08-
2017

- Hoofdweg 50 B, 1433 JW (Z-2017/033037), het kappen 
van 3 bomen. Verzonden: 30-08-2017

Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

INSPRAAK OP HET VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
“HERZIENING KUDELSTAART OP ONDERDELEN - 
KUDELSTAARTSEWEG 67-73”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat, 
overeenkomstig de Algemene inspraak- en participatieverorde-
ning Aalsmeer 2010, gelegenheid tot inspraak wordt geboden 
op het voorontwerp van het bestemmingsplan “Herziening 
Kudelstaart op onderdelen - Kudelstaartseweg 67-73”. In de 
periode van 8 september t/m 5 oktober 2017 ligt het plan 
voor een ieder ter inzage. Het plan voorziet in de herontwik-
keling van een bestaande woning en aanvullend de bouw van 
maximaal vier nieuwe woningen op het perceel Kudelstaartse-
weg 67-73. Het stedenbouwkundig concept bestaat uit de 
inrichting van het perceel als een agrarisch bouwperceel. Dit 
houdt in dat de woningen bestaan uit een boerenwoning als 
hoofdgebouw en maximaal 4 woningen in de bijgebouwen, 
bestaande uit een hooiberg (1 woning) en een boerenschuur 
(3 woningen). Ten behoeve van de ontwikkeling is een beeld-
kwaliteitsplan opgesteld. Dit plan dient te zijner tijd gelijktij-
dig met het bestemmingsplan door de gemeenteraad te wor-
den vastgesteld als aanvulling op de Welstandsnota. Voor de 
ontwikkeling dienen hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder te worden vastgesteld. 

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met de bijbehorende 
stukken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.10A-VO01, en
- via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl/;
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen;

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kunt u reageren op 
de stukken. U kunt uw reactie bij voorkeur schriftelijk indie-
nen door deze te richten aan burgemeester en wethouders, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer of digitaal via de link http://
ro0358.ropubliceer.nl/. Eventueel kunt u uw reactie monde-
ling indienen. Hiervoor kunt u via het centrale nummer 0297-
387575 een afspraak maken.

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘2E 
HERZIENING NIEUW OOSTEINDE -HORNWEG 315’ EN 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat met ingang van 8 september 2017 t/m 19 oktober 
2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmings-
plan ‘2e herziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 315’ met de 
daarop betrekking hebbende stukken. Burgemeester en wet-
houders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 
110a van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grens-
waarden vast te stellen voor de geprojecteerde woningen.

Plangebied en doelstelling
De projectlocatie is gelegen nabij het kruispunt van de Horn-
weg met de Legmeerdijk. Het bestemmingsplan maakt ter 
plaatse van deze gronden de bouw van twee vrijstaande wo-
ningen mogelijk in aansluiting op het lint van de Hornweg. 

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het ontwerpbestem-
mingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 we-
ken van 8 september t/m 19 oktober 2017 op de volgende 
wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.03F-OW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/

web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuur-
visies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 
8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-
12.30 uur).

Indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze 
naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden ge-
richt aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze bestemmingsplan 
‘2e herziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 315’. Zienswijzen 
kunnen tevens via de gemeentelijke website worden ingediend 
door op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ 
te kiezen. Degene die buiten de openingstijden inzage wil 
hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behande-
lend ambtenaar via tel. 0297-387575.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai 
van de Hornweg en de Legmeerdijk. Uit het onderzoek blijkt 
tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mo-
gelijk zijn. In samenhang met het ontwerpbestemmingsplan 
wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaar-
den voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbe-
reid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende 
stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het ge-
meentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de 
hiervoor genoemde openingstijden en via de website van Aals-
meer (als bijlage bij het bestemmingsplan). Als bijlage bij het 
bestemmingsplan is het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
eveneens via de hiervoor genoemde landelijke website in te 
zien. Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde 
termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het 
voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren 
brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemees-
ter en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder 
vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaar-

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, 
onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele 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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
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 ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag enzovoort.

VERGADERING DINSDAG 12 SEPTEMBER
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de commissie 
ruimte & economie en maatschappij & bestuur op dinsdag 12 
september 2017, 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer R.K. van Rijn
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststelling paraplubestemmingsplan 
  parkeernormen (digitaal en analoog)
20.35 4. Vaststellen Startnotitie woningbouw-
  locatie VVA terrein, project Hornmeer
21.05 5. Eénmalige actie Aalsmeerpas in 2017 ten 
  behoeve van participatie van kinderen 
  met een laag inkomen
21.35 6. Regionale samenwerking
21.40  Vragenkwartier
21.55  Sluiting

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. 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

Arigela V.P. 31-07-1988 29-08-2017
Arigela D. 03-03-2014 29-08-2017
Fattah S. 30-01-1971 29-08-2017
Gidelski S.W. 12-08-1984 29-08-2017
Jastrzembski J.K. 25-12-1960 29-08-2017
Lacerda Da Silva M.A. 02-06-1982 30-08-2017
Maciocha A. 10-07-1984 28-08-2017
Mutavdžić M. 17-02-1994 29-08-2017
Pikosz K. 12-09-1989 29-08-2017

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 wet-
houders 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 be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van 
het besluit mee. 

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. 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

Muurling P.R. 10-07-1963 29-08-2017
List M. 12-10-1977 29-08-2017
Muurling S.J. 16-10-2005 29-08-2017

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 burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. Vervolg op volgende blz.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Gratis actiepakket van VVN
Check je fietsverlichting!
Aalsmeer - Fietsen zonder licht 
is gevaarlijk in het donker. Je kunt 
helpen om fietsers dit najaar goed 
zichtbaar te laten zijn. Dat is van le-
vensbelang! Bestel het gratis actie-
pakket Fietsverlichting van Veilig 
Verkeer Nederland en de Vervoer-
regio Amsterdam. Ga samen aan de 
slag in jouw buurt, bij jouw (sport)
vereniging of op het werk. Contro-
leer de fietsverlichting met de ma-
terialen uit het pakket. Als bedank-
je krijgt iedereen een leuke gadget. 
Bestel het pakket uiterlijk in sep-
tember via https://noord-holland.
vvn.nl/fietslichtnoordholland, voor 

zo veel fietsen als nodig. Je ontvangt 
het pakket dan voor de herfstvakan-
tie. Veel succes!

Extra vergadering 
Flora Holland

Aalsmeer - Op donderdag 21 sep-
tember houdt Royal FloraHolland 
een extra algemene ledenvergade-
ring. Alle leden zijn van harte wel-
kom om te komen zodat men met 
elkaar in gesprek kan gaan. De ver-
gadering wordt bij Royal FloraHol-
land in Naaldwijk georganiseerd. 
Alle leden ontvangen deze week 
een persoonlijke vooraankondiging. 
De officiële uitnodiging volgt op een 
later moment.
De groep ‘Behoud de Plantenklok’ 
heeft in een persoonlijk gesprek uit-
gesproken dat zij graag een extra 
algemene ledenvergadering willen.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert ook in het 
nieuwe seizoen weer zijn maande-
lijkse vogelbeurs. Deze beurs, die 
van september tot en met mei ge-
houden wordt in het gebouw van 
voetbalvereniging SCW aan het 
Konnetlaantje, vindt plaats op zon-
dag 10 september. Tussen 9.30 en 
13.00 uur zijn belangstellenden van 
harte welkom. Voor 50 eurocent 
kunt u naar binnen, kinderen on-
der de tien met begeleiding mogen 

gratis. De Rijsenvogel heeft er weer 
voor gezorgd dat er een grote vari-
atie aan tropische vogels en diverse 
soorten grote en kleine parkieten te 
koop worden aangeboden. 
Ondervindt u problemen met het 
kweken van vogels, of wilt u ook be-
ginnen met deze hobby? Dan kunt 
altijd terecht bij een van de leden 
van de vereniging. Op de beurs kunt 
u bovendien terecht voor diverse 
soorten vogelvoer en vogelacces-
soires.

Shantyfestival in Leimuiden
Leimuiden - Op het Dorpsplein in 
Leimuiden vindt zondag 10 septem-
ber het oergezellige shantyfestival 
weer plaats. Het festival wordt voor 
de elfde keer georganiseerd door 
het shantykoor De Marconisten uit 
Leimuiden en omgeving. Om 13.00 
uur zal het festival officieel van start 
gaan op het Dorpsplein en om-
streeks 17.00 uur wordt het afgeslo-
ten met een gezamenlijk optreden 
van alle koren.
De deelnemende koren zijn dit jaar: 
shantykoor Stuurloos uit Schiedam, 
het koor Mokum in Almere uit Al-
mere en natuurlijk shantykoor De 
Marconisten uit Leimuiden.
De koren gaan op een groot podium 
het publiek vermaken met vrolijke 
en soms melancholieke zeemans-
liederen, waaronder diverse beken-
de meezingers, evenals echte Am-

sterdamse liedjes met een lach en 
een traan. Na afloop van het festival 
is er de mogelijkheid om deel te ne-
men aan een Mediterraans buffet in 
de Boerderij van café René voor 10 
euro per persoon. Aanmelden hier-
voor kan via de mail: bericht@shan-
tykoordemarconisten.nl of telefo-
nisch via 06-13945018. En, vol is vol. 
Mocht het onverhoopt slecht weer 
zijn, dan vindt het festival binnen 
plaats nabij het Dorpsplein.
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- Bilderdammerweg 70, 1433 HJ (Z-2017/032451), het op-
richten van een woonhuis. Verzonden: 30-08-2017

- Uiterweg 318, 1431 AW (Z-2017/036037), het vervan-
gen van een bestaande waterkering door een hardhouten 
schoeiing. Verzonden: 31-08-2017

- Vlasakkerlaan 31, 1431 DJ (Z-2017/036904), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel. Verzonden: 
04-09-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Dorpsstraat 102, 1431 CG (Z-2017/036572), het verhogen 

van de kap en het plaatsen van dakkapellen. De beslister-
mijn is verlengd met zes weken.

- Kudelstaartseweg 247a, 1433 GH (Z-2017/034600), het 
plaatsen van een dakkapel op de zijgevel. De beslistermijn 
is verlengd met zes weken.

- Koningsstraat 36, 1432 JR (Z-2017/034584), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorgevel. De beslistermijn is 
verlengd met zes weken.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie:
- Wilgenlaan 12, 1431 HT (Z-2017/017232), het oprichten 

van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 16-08-2017

- Jupiterstraat 49, 1431 XA (Z-2017/025196), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het uitbreiden van een wo-
ning. Verzonden: 01-08-2017

- Eiland Westeinderplassen Sectie H nr. 570, Z-2017/034557, 
het plaatsen van een bergkist. Verzonden: 30-08-2017

Toelichting Verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.

- Machineweg 200, 1432 EV (Z-2017/010902), het oprichten 
van een woonhuis. Verzonden: 31-08-2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Zijdstraat 83, 1431 EB (Z-2017/033041), het renoveren 

van het winkelpand van Blokker. 
- Oosteinderweg 327, 1432 AX (Z-2017/040794), het tijde-

lijk plaatsen van een woonunit
- Oosteinderweg 516, 1432 BR (Z-2017/026482), het plaat-

sen van een aanbouw aan de achtergevel en dakkapellen 
aan de zijgevels

- Einsteinstraat 103, 1433 KJ (Z-2017/034027), het uitbrei-
den van supermarkt Albert Heijn

- Ringvaart-Aalsmeerderdijk 518, 1432 SB (Z-2017/042770), 
het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het verplaat-
sen van een woonark

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 187 (Z-2017/043634), Rings Gala op 18 novem-

ber 2017, ontvangen 1 september 2017

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Marktstraat 22 (Z-2017/027529) Trinity’s, verzonden 29 

augustus 2017.

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

- Marktstraat 22 (Z-2017/027529) Trinity’s, verzonden 29 
augustus 2017.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 22 (Z-2017/027529) Trinity’s, verzonden 29 

augustus 2017.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Einsteinstraat 13, 1433BB (Z-2017/043683), Familie BBQ 

op 16 september 2017, melding akkoord 5 september 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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

TER INZAGE
t/m 14-09-17 het voorontwerp bestemmingsplan “Herzie-

ning GPA, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, hotel De Zwerm”met de daarop betrekking 
hebbende stukken.

t/m 22-09-17 aanwijzingsbesluiten B&W (met bijbehorende 
stukken) behorende bij de Algemene Plaatse-
lijke Verordening. 

t/m 22-09-17 aanwijzingsbesluiten burgemeester (met bij-
behorende stukken) behorende bij de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening. 

t/m 29-09-17 de aanvraag, de ontwerp-beschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brand-
veilig gebruik ten behoeve van het Blue Man-
sion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-
2017/025047)

t/m 05-10-17 voorontwerp van het bestemmingsplan “Her-
ziening Kudelstaart op onderdelen – Kudel-
staartseweg 67-73”.

t/m 19-10-17 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oostein-
de - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere 

grenswaarden met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 19-10-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken - 
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het 
ontwerpbestemmingsplan ‘5e herziening be-
stemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93’, dat 
in samenhang met voornoemd bestemmings-
plan wordt voorbereid. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Crowdfunding actie voor 
75 jaar Bindingkampfeest
Aalsmeer - Beste Kampouders!
 Dit jaar hebben weer vele kinde-
ren genoten van een heerlijke Bin-
ding kampweek. Wat misschien nog 
niet bekend is bij iedereen, is dat De 
Binding dit jaar voor het 75e jaar op 
kamp is geweest! En dat is reden 
voor een feestje. Op zaterdag 11 no-
vember staat het gebouw van De 
Binding en de Doopsgezinde kerk 
geheel in het teken van 75 jaar kam-
pen. Er zullen oude kampfilms ver-
toond worden, ’s avonds kun je een 
dansje wagen op de dansvloer en 
oude kampvrienden ontmoeten en: 
het is de première van de documen-
taire over 75 jaar kampen! Het orga-
niserend comité gaat er van uit dat 
het druk en gezellig gaat worden, 
dus kom langs! Hou de website van 
De Binding, Facebook en de Nieu-
we Meerbode in de gaten voor ver-

dere informatie. Nu een belangrijk 
punt: om dit allemaal voor elkaar te 
krijgen, is geld nodig. Daarom is het 
organiserend comité een crowdfun-
ding actie begonnen op Dream or 
Donate. Geld storten mag uiteraard 
ook gewoon: Raborekening: NL-
46RABO0380135728 ten name van
Stichting De Binding Aalsmeer, on-
der vermelding van: jubileum 75 jaar 
kampen. Mocht je een bedrage wil-
len leveren in de vorm van sponso-
ring, dan zijn daar zeker mogelijkhe-
den voor! Neem dan contact op met 
De Binding, zij kunnen je doorsturen 
naar de juiste personen.
“Met ieders bijdrage kunnen we 
11 november één groot feest laten 
worden en hopelijk kunnen we over 
25 jaar weer een nieuw feestje vie-
ren”, besluit Martijn Stieva namens  
het organiserend comité.

Monumentendag 
in Lijnbaankerk

Aalsmeer - Net als vorig jaar doet 
de kerk aan de Lijnbaan in Dorps-
haven op zaterdag 9 september 
weer mee met de Monumenten-
dag. Sinds 2012 is het gebouw aan-
gewezen als gemeentelijk monu-
ment. Bezoekers zullen een rondlei-
ding krijgen en kunnen een aantal 
archiefstukken rond het ontstaan 
van het gebouw bekijken. Koffie en 
thee is gratis. De kerk is zaterdag 
geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.

Bingo-avond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 13 sep-
tember is de maandelijkse bingo 
weer. Buurtvereniging de Pomp houdt 
meestentijds de tweede woensdag 
van de maand haar bingo in ’t Baken 
in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 uur is 
iedereen van harte welkom, lid of geen 
lid, jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden 10 ron-
des gespeeld met gevarieerde prijzen 
en één hoofdprijzenronde met twee 
waardevolle hoofdprijzen. Om het geld 
hoeft u het niet te laten, want het ren-
dement is altijd hoger dan uw inleg, is 
het niet qua prijzen, dan wel qua ge-
zelligheid! Telefonische informatie kan 
verkregen worden bij de secretaresse 
van de vereniging, Caroline Ramp via 
0297-344107. Allen welkom!

Bingoavond bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 11 sep-
tember houdt Viva Aquaria de eer-
ste bijeenkomst in het nieuwe 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1, de voormalige kantine van Voet-
bal Vereniging Aalsmeer. De aftrap 
in het nieuwe onderkomen start 
met de traditionele bingoavond en 
hier zijn mooie prijzen mee te win-
nen. Iedereen die dit leest of hoort 
wordt uitgenodigd om deze avond 
te bezoeken en een poging te wa-
gen om een hele arm vol met prijzen 
te scoren. Komt allen en neem fa-
milie, vrienden, of een kennis mee. 
De aanvang is 20.00 uur en de toe-
gang is gratis. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

Dagje vissen op Westeinderplassen
Onverwachte meevaller: 
Meerval van 1,5 meter
Aalsmeer - Zondag 3 september 
heeft IJmuidenaar Jan van Duijnen 
de vis van zijn leven gevangen: een 
meerval van 1,55 meter en een ge-
schat gewicht van 40 tot 50 kilo. En 
dat met een 30 grams spinhengeltje 
om mee te snoeken.
Van Duijnen was met zijn vismaatjes 
Jaap Heeringa en Dick van der Plas 
naar het water nabij de Westeinder-
plassen ter hoogte van Aalsmeer, 
zoals gezegd om te snoeken. Ze vin-
gen wat klein spul, totdat Jan een 
‘wegloper’ kreeg. Door veel toe te 
geven, want de meerval is een tra-
ge zwemmer, hielden ze de vis aan 
de haak. Daarbij werden ze zo’n 
beetje over de hele Poel gesleept. 
Het duurde al met al anderhalf uur 
voor ze de meerval aan boord kon-
den trekken. “De hele plas was in 
rep en roer’’, aldus Heeringa. “We 
kregen heel veel bekijks. Gelukkig 
hebben we het bewijs op foto en 
film. We kregen te horen dat hier 
nog niet eerder zo’n grote meerval 

is gevangen. Maar na een paar mi-
nuten mocht hij weer lekker gaan 
zwemmen. Onze Jan stond na die 
krachtsinspanning en van de schrik 
met trillende handjes in de boot. 
Wat een vangst.’’

Jan van Duijnen met de meerval van 
1.55 meter.

Inloopbijeenkomst 
Drechtdoorsteek

Aalsmeer - In opdracht van de ge-
meenten Aalsmeer, Nieuwkoop en 
Uithoorn organiseren de samen-
werkende bureaus APPM, Movares, 
Decisio en LINT op vrijdag 8 sep-
tember een inloopbijeenkomst over 
het onderzoek naar de kansen voor 
een nieuwe vaarverbinding tussen 

de Drecht en de Westeinderplassen 
(bekend als de Drechtdoorsteek). 
Dit onderzoek is recent gestart en 
loopt tot begin december 2017. De 
inloopbijeenkomst op vrijdag 8 sep-
tember vindt plaats tussen 16.00 en 
18.00 uur in het Dorpshuis van Ku-
delstaart aan de Kudelstaartseweg. 
Tijdens deze bijeenkomst horen de 
medewerkers van de bureaus graag 
uw mening en informeren zij de 
aanwezigen over de stand van za-
ken van het kansenonderzoek.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Creatieve vorming voor 
jeugd bij De Werkschuit
Aalsmeer - Woensdagmiddag 20 
september vanaf 15.30 uur en don-
derdagmiddag 21 september van-
af 16.00 uur is er creatieve vorming 
voor kinderen (6 tot en met 9 jaar) 
bij De Werkschuit. Hou je van knut-
selen en schilderen? Dan is dit echt 
een cursus voor jou! Je kunt leren 
hoe je iets echt kunt namaken van 
klei of ander materiaal, maar voor-
al ook hoe je zelf iets nieuws kunt 
maken dat heel bijzonder is. Anders 
dan anders, iets wat je op school of 
thuis misschien niet zo gauw doet. 
Je zit in een gezellige groep met kin-
deren die allemaal graag knutselen 
en schilderen Het is leuk om van el-
kaar te zien hoe je iets maakt en 
je krijgt weer nieuwe ideetjes. De-
ze cursus is ook leuk voor kinderen 
die al een cursus hebben gevolgd, je 
krijgt steeds weer andere opdrach-
ten. De cursus wordt gegeven aan 
de Baccarastraat 15. Inlichten en 
aanmeldingen voor een van de cur-
sussen kan via internet www.werk-
schuit-aalsmeer.nl of e-mail mar-
got.tepas@printex-int.com. Of tele-
fonisch bij Marion Buckert via 06-
11864861 en bij Margot Tepas via 
06-12459347.

Creatieve kinderpartijtjes 
Bij de werkschuit kan je ook te-

recht voor creatieve kinderpartijtjes. 
Wil je eens wat anders? Dan kan je 
jouw verjaardag ook in de Werk-
schuit vieren. Je mag zelf uitkiezen 
met welk materiaal je wilt gaan wer-
ken, bijvoorbeeld een beeldje van 
klei, werken met fimoklei, figuurza-
gen, schilderen op doek, een spie-
gel met mozaïek of beeldhouwen. 
Voor de jongens is er ook solderen. 
Er staan allemaal voorbeelden bij de 
Werkschuit staan Je kunt altijd een 
afspraak maken om te komen kijken 
of je het leuk vindt. De partijtjes du-
ren ongeveer 120 minuten en kos-
ten 12 euro per persoon.

Kunstroute Aalsmeer op 16 en 17 september

Illegale deelnemer Wim 
zoekt ‘sprekende’ koppen
Aalsmeer - In aanloop naar de KCA 
Kunstroute besteedt De Nieuwe 
Meerbode aandacht aan een kun-
stenaar en/of locatie. Deze week 
een portret van de ietwat eigenzin-
nige Wim Keessen. 

De KCA Kunstroute - traditie ge-
trouw gehouden in het derde week-
end van september - heeft inmid-
dels zoveel aantrekkingskracht dat 
er ook kunstenaars ‘illegaal’ mee-
liften op het succes. Sommige van 
hen vinden het invullen van de for-
mulieren en andere gestelde ei-
sen te veel ‘gedoe’ en anderen ko-
men niet door de ballotage commis-
sie. Want KCA is terecht streng. Me-
de door de kwaliteit en de grote ver-
scheidenheid is in de loop der jaren 
het bezoekers aantal flink gestegen 
en de zijn de reacties veelal positief. 
De naambekendheid is al jaren ge-
leden doorgedrongen tot in de re-
gio. Dat is waar KCA naar streeft: 
Een kunstroute voor kunstliefheb-
bers organiseren die aanspreekt bij 
een groot publiek!
Één van de kunstenaars die ‘ille-
gaal’ de deuren van zijn garage op 
zaterdag 16 en zondag 17 septem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur wijd open 
zet is Wim Keessen. Hij woont in het 

dorp en wie De Oude Veiling be-
zoekt hoeft alleen nog maar even 
naar de Gedempte Sloot nummer 
10 te lopen om daar de zeventig ge-
schilderde portretten van bekende 
en minder bekende Nederlanders te 
gaan bekijken. Op zich is het al leuk 
om te zien en te raden wie u alle-
maal herkent. 

Schilderij brengen
Het is niet zo dat Wim Keessen de-
ze personen al vooraf heeft ontmoet, 
aan de hand van foto’s in kranten en 
tijdschriften worden de portretten 
gemaakt. Maar wanneer het schil-
derij naar tevredenheid is afgerond, 
dan ziet Wim er niet tegenop om het 
portret aan diegene te overhandi-
gen met de woorden: “Ik kom u een 
schilderij brengen.” De reacties zijn 
verschillend, maar in de meeste ge-
vallen ontstaat er een heel leuk con-
tact. Tenslotte word je niet zomaar 
uitgenodigd op een concert van de 
zangeres Maria Mendes.

Kijk niet vreemd op als u een keer 
op straat wordt aangesproken en 
Wim vraagt: “Wilt u voor mij pose-
ren?” Niet twijfelen, maar gewoon 
doen. Want Wim is altijd op zoek 
naar ‘sprekende’ koppen. Dat Wim 
een fan is van pop-art zal niemand 
ontgaan. Bepaalde fysieke kenmer-
ken worden extra benadrukt, het 
zorgt voor een effect dat zijn stijl 
kenmerkt. Naast schilderen maakt 
Wim Keessen ook muziek. Er zijn 
verschillende door hem bespeelde 
CD’s te beluisteren. Dus wanneer u 
de portretten galerij betreedt, ziet u 
vrolijke portretten die worden om-
lijst door heerlijk easy listening gi-
taar muziek. 

Janna van Zon

Nieuw: Praktijkgerichte 
fotocursus bij Werkschuit
Aalsmeer - Een nieuwe cursus 
biedt de Werkschuit dit seizoen: 
Een fotocursus met praktijk en de-
ze start op zaterdag 30 september 
en is van 10.15 tot 12.15 uur. In deze 
praktijkgerichte fotocursus neemt 
Hichem Braiek de cursisten mee in 
de veelzijdige wereld van de foto-
grafie. Er wordt kennis gemaakt met 
de verschillende functies van de ca-
mera, zoals diafragma, sluitertijd en 
isowaarden en geleerd wordt hoe 
deze in te zetten om creatieve idee-
en vorm te geven.
De theorie wordt beoefend onder 

leiding van de docent en meteen in 
praktijk gebracht. In de nabespre-
king van de foto’s komen allerlei za-
ken rondom compositie en beeld-
voering veelvuldig aan bod. Deelne-
men aan de cursus kan in principe 
met iedere willekeurige digitale ca-
mera (wel met diafragma- en slui-
tertijdvoorinstellingen). Voor meer 
informatie en opgave: www.werk-
schuit-aalsmeer.nl of e-mail mar-
got.tepas@printex-int.com. Of tele-
fonisch bij Marion Buckert via 06-
11864861 en bij Margot Tepas via 
06-12459347.

Mooie combinatie: Kunst, wijn en jazz

Sous-Terre maakt zich klaar 
voor de kunstbeurs
Aalsmeer - Het is inmiddels be-
kend: Het derde weekend van Sep-
tember staat in het teken van de tra-
ditionele KCA Kunstroute. De Nieu-
we Meerbode besteedde daar de 
afgelopen weken al veel aandacht 
aan. 

VIP ontvangst 
Ook Sous-Terre is één van de deel-
nemers. Op het dak tussen de rond-
lopende schapen, staat de Stoel aan 
de Poel (schepping Arjan Dévos) De 
speciaal voor dit weekend geplaats-
te parasols zijn behangen met de 
space balls in allerlei kleuren, for-
maten en dessins gemaakt door Mi-
chael Glanz. Binnen is er een grote 
variatie aan kunst. Uit het hele land 
zijn kunstenaars en galeries uitge-
nodigd om zich te presenteren op 
de Kunstbeurs aan de Westeinder-
plassen. Sous-Terre heeft ook een 
stand ingeruimd voor het toekom-
stige Flower-Art Museum Aalsmeer. 
Het eerste museum van Nederland 
waar de bloem in de kunstgeschie-
denis centraal staat. Zaterdag 16 
en zondag 17 september van 11.00 
tot 18.00 uur is de kunstbeurs ge-
opend en op zaterdagavond van 
20.00 tot 24.00 uur. De organisators 
van dit gehele project zijn Nol de 
Groot en zijn zoons Frank en Jeroen 
en zij hebben voor de lezers van De 
Nieuwe Meerbode nog een leuk ca-
deau in petto. Zij schenken de eer-
ste honderd aanmeldingen een VIP 
toegangskaart ter waarde van 20 
euro inclusief een Galerie Sous-Ter-
re waarde cheque van 25 euro. Aan-
melden kan via info@kunstaande-
westeinderplassen.nl 

Muziek en theater 
Op zaterdagavond presenteert zan-
geres Joyce Stevens een voorstel-
ling voor levensgenieters. In haar 
programma Jazz en Wine neemt zij u 

mee op reis langs heerlijke wijnoor-
den. Samen met de zangeres proeft 
u vijf excellente wijnen en vertelt zij 
de verhalen die achter deze wijnen 
schuil gaan. Verder zal zij - begeleid 
door haar fantastische pianist - jazz 
stukken uit the American Songboek 
zingen. Er worden culinaire hapjes 
geserveerd op mooie etagères die 
om de 20 minuten bijgevuld.

Korting voor kopers
De ontvangst van deze avond is om 
20.00 uur het programma begint 
om 20.30 uur. De gastvrouw brengt 
u persoonlijk naar het VIP bordes, 
waar u een glas prosecco wordt 
aangeboden. Op verzoek wordt u 
rond geleid over de kunstbeurs en 
krijgt u bij aankoop van een kunst-
werk 5 procent korting. Entreekaar-
ten à 25 euro per persoon (inclusief 
10 euro entree kunstbeurs) kunnen 
worden besteld via info@kunst-
beursaandewesteinderplassen.nl of 
telefonisch via 0412-482159.

Janna van Zon

Giovanni Margaroli bij zijn kunstkast. Foto: Arjen Vos Fotografie

Wandelen langs kunstkasten (10)
Giovanni Margaroli: “Het 
was alsof de kast mij riep”
Aalsmeer - Op de fiets of lopend 
verder via de Geylwijckerweg langs 
de Stommeermolen naar kunstkast 
nummer tien. De kast van: Giovan-
ni Margaroli, nazaat van een ‘geluk-
zoeker’

Op de Zwarteweg tegenover de uit-
gang van de Veiling staat de kunst-
kast van Giovanni Margaroli. De 
kast maakt deel uit van het Pel-
grimspad. “Het was alsof de kast 
mij riep. Ik wist: Dit is de kast die 
ik moet gaan beschilderen.” De ach-
tergrond voor zijn keuze ligt beslo-
ten in een drama dat uiteindelijk tot 
iets bijzonders heeft geleid.

Vallei van schoorsteenvegers
“Mijn voorvader is als kind verkocht 
en zo in Nederland terecht geko-
men als schoorsteenveger. De kin-
deren vertrokken in de periode van 
1800 tot 1850 in groepen van Val-
le Vigezzo (de vallei van de schoor-
steenvegers en ook wel de vallei 
van de schilders genoemd) De ou-
ders namen afscheid van de kin-
deren bij de Kapel van het Vaarwel. 
Dat moeten vreselijke taferelen zijn 
geweest.”

Pelgrimstocht
“In 2005 zijn wij met tachtig naza-
ten van deze groepen terug gegaan 

naar de Kapel van Vaarwel en heb-
ben deze laten restaureren. De op-
levering van de restauratie in 2010 
voelde als een meditatieve pel-
grimstocht. De door mij gekozen 
kast in Aalsmeer is sterk verwant 
aan de Kapel van Vaarwel in Gag-
none-Orcesco, de vorm van de bei-
de kasten is zeer aan elkaar gerela-
teerd. Voor de kast staand vroeg ik 
mij af: Waar sta ik? Waar ben ik? Het 
werd voor mij duidelijk: Ik sta in een 
omgeving van een bedrijf – de vei-
ling – waar dynamiek, handel vraag 
en aanbod speelt. Dat heb ik op de 
kast weergegeven.”

Mythische klok
”In Italië straalt de Kapel van Vaar-
wel een mythische leegte uit, die no-
digt uit tot meditatie, contemplatie. 
De kunstkast in Aalsmeer toont het 
tegenover gestelde: Hier gaat het 
om een mythische veilingklok – ver-
eerd door kwekers en handelaren. 
De tekens er om heen staan voor 
Mercurius - de God van de Handel- 
en Saturnus - de God van de land-
bouw.” Wie de rust neemt van een 
pelgrim om de kunstkast te bekijken 
staat oog in oog met de Kapel van 
de Klok, de Kapel van Vaarwel, al-
leen is de leegte nu gevuld door een 
gouden klok.
Janna van Zon

Gedeelde eerste plaats ‘Beste van het Seizoen 2016-2017’, Zwart/Wit. 
Fotograaf: Petra van Dijk. Titel: Prei

Start seizoen Fotogroep
Aalsmeer - Op maandag 11 
september heeft de Fotogroep 
Aalsmeer de eerste groepsavond 
van het nieuwe seizoen. Deze avond 
zal worden besteed, zoals gebruike-
lijk, aan het bekijken van fotoseries 
van de laatste vakantie periode. De 
series worden vertoond op het gro-
te LCD scherm. Alhoewel verwacht 
wordt dat deze series met enige 
aandacht worden samengesteld, 
worden de foto’s niet in detail be-
sproken en becommentarieerd.
Dit wordt pas gedaan tijdens de 
tweede groepsavond. Tijdens deze 
avond wordt aan de leden gevraagd 
1 of 2 foto’s af te drukken en in pas-
se-partout te plaatsen. Deze foto’s 
worden dan uitgebreid in detail be-
sproken in kleinere groepjes met 
daarna een samenvatting van alle 
foto’s met alle leden.
De agenda voor het seizoen 2017-
2018 staat inmiddels vermeld op de 
website van de Fotogroep (www.fo-
togroepaalsmeer.nl).
In het komende seizoen zullen le-

zingen, onderlinge competities, pre-
sentaties van andere fotogroepen 
en speciale opdrachten elkaar af-
wisselen. Centraal in deze agenda 
is dat ingebracht werk van de leden 
wordt besproken en becommentari-
eerd. Dit kan met de gehele groep 
gebeuren of in kleinere groepjes.
Naast de groepsavonden worden 
minimaal twee fototochten geor-
ganiseerd terwijl voor speciale on-
derwerpen, zoals makro/dichtbij fo-
tografie en straat fotografie work-
shops staan gepland. De fotogroep 
geeft geen fotocursussen maar de 
variatie van kennis binnen de groep 
is erg groot. Tijdens de groepsavon-
den zijn alle leden bereid om hun 
kennis over camera’s, opname tech-
nieken, fotobewerking en afdrukken 
met anderen te delen.
De Fotogroep komt iedere twee we-
ken bijeen op maandagavond in het 
Boerma Instituut aan de Legmeer-
dijk. Belangstelling om een avond 
bij te wonen? Stuur een email naar 
info@fotogroepaalsmeer.nl

Aalsmeers mannenkoor 
Con Amore gaat op stap
Aalsmeer - De jaarlijkse Open mo-
numentendag is een gelegenheid 
om op de mooiste locaties te zingen. 
Op vele plaatsen zijn er dan kerken 
en zalen beschikbaar voor een klein 
optreden. De mannen, die de voor-
bereidingen hebben gedaan, had-
den het niet gemakkelijk. Jaren te-
rug werd je met open armen ont-
vangen en men was blij met je be-
zoek. Dit jaar moesten er heel wat 
plaatsen bezocht worden voor er 
een leuke tocht met mooie optre-
dens werd gevonden, maar het is 
weer gelukt. De zangers van man-
nenkoor Con Amore vertrekken za-
terdag 9 september om half negen 

in de richting van Soest, in het mu-
seum Oud Soest is het eerste optre-
den met een gevarieerd program-
ma.
Het tweede optreden heeft nog al 
wat nostalgie. De mannen zingen 
op paleis Soestdijk, op het bordes 
aan de achterzijde en trakteren op 
een veelal klassiek programma. Het 
derde optreden is in de Jozefkerk in 
Achterveld. Hier verzorgt Con Amo-
re een prachtig kerkconcert met 
geestelijke nummers. De kerk heeft 
een hele mooie akoestiek. Een heel 
bijzondere plaats is de Evangelische 
broedergemeente in Zeist. Hier zin-
gen de mannen van Con Amore ook 

zo’n dertig minuten geestelijke wer-
ken en gospels. Het laatste optre-
den deze dag is in Woonzorgcen-
trum Amandelhof. Hier wordt een 
gevarieerd programma ten geho-
re gebracht. Als het mooi weer is, 
wordt ook buiten gezongen, maar 
als de weergoden niet meewerken 
zijn de optredens binnen. De dag 
wordt afgesloten met een warm en 
koud buffet in Vleuten en dan terug 
naar Aalsmeer.
Het eerste optreden in de regio voor 
Con Amore is op zondag 17 septem-
ber in de Marktpleinkerk te Hoofd-
dorp om 19.00 uur en op 8 okto-
ber werkt Con Amore mee aan de 
tweede KWF koren marathon in het 
Crown Theater.

Sonority weer 
begonnen

Aalsmeer - Altijd al willen zingen 
in een gezellig koor? De repetities 
van popkoor Sonority zijn weer van 
start gegaan. Popkoor Sonority re-
peteert iedere dinsdagavond van 
20.15 tot 22.00 uur in De Oude Vei-
ling in de Markstraat 19. Het reper-
toire bestaat uit een mix van Neder-
lands- en Engelstalige nummers. Ie-
dereen is welkom, vooral tenoren en 
bassen. Ben Geïnteresseerd? Op de 
website is meer informatie te vin-
den: www.sonority.nl
Op 8 oktober treedt het koor als 
onderdeel van de KWF Korenma-
rathon op in het Crown Theater in 
Aalsmeer.





 
10   Nieuwe Meerbode  •  7 september 2017

Informatiebijeenkomsten voor 
mantelzorgers van mensen met 
dementie
Donderdag 14 september 
van13.30 uur tot 15.00 uur.
Het thema is ”Informatie over 
Wonen”. Is het slim om nog te 
verhuizen bij dementie? Welke 
woonvormen zijn er allemaal. Hoe 
kom ik daarvoor in aanmerking? 
Etc. Voor meer informatie en/of 
aanmelding (is wenselijk) kunt u 
contact opnemen met Ellen Mil-
lenaar (06-22468574), coördinator 
Ontmoetingsgroep Aalsmeer 
of Hanneke ten Brinke( 020-
335353), mantelzorgconsulent bij 
Mantelzorg&Meer. Deelname is 
gratis, consumptie is voor eigen 
rekening. Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer

Optreden Josarie orkest
Op woensdag 13 september om
15.00 uur is er een optreden van 
het Josarie orkest uit Alphen aan 
den Rijn, zij spelen herkenbare 
Nederlandse liedjes en musical-
muziek. U bent van harte welkom 
in de grote zaal van Zorgcentrum 

Aelsmeer.

Menu wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 13 September               
willen wij in het Wijkpunt voor Elkaer 
weer een heerlijke maaltijd voor u 
bereiden. Deze keer maakt de kok een 
heldere groentesoep met vermicelli 
en soep-balletjes Een gevulde kipfilet 
met paprika-roomsaus. Als groente 
serveren we Parijse worteltjes met 
tuinkruiden en een rauwkost van o.m. 
sperzieboontjes en daarbij gefrituurde 
aardappelen.
Als toetje ananas bavarois met naar 
keus slagroom.
De kosten voor deze maaltijd bedra-
gen 12 euro.

Ook op vrijdag 15 september staat 
er ook weer een heerlijk menu voor u 
klaar!  We beginnen met een cocktail 
van verschillende soorten meloen 
met suiker en port. Daarna een                        
Hollandse Stoofschotel,  als groente 
daarbij serveren wij broccoli met kaas-
saus en witlof salade. Daarbij gegrati-
neerde aardappelpuree. Als toetje is er 
panna-cotta met aardbei en naar keus 
slagroom. De kosten voor deze heer-
lijke maaltijd zijn 11 Euro. Voor meer 
informatie of reserveren kunt u bellen 
met onze gastheer of gastvrouwen op 
nummer 0297-820979. 
U bent op beide dagen hartelijk wel-
kom vanaf 17.30 uur.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Overhandiging van de cheque door Anita Witzier van Monuta Helpt aan Clau-
dia van den Brink van Stichting Living Memories. 
Foto: Thinka Sanderse

Anita Witzier prijst prachtig 
initiatief ‘Living Memories’
Aalsmeer - “Een prachtig initiatief 
dat naadloos bij het thema van Mo-
nuta Helpt past.” Zo noemt KRO-
presentatrice Anita Witzier, tevens 
voorzitter van de raad van bestuur 
van Monuta Helpt, het Aalsmeerse 
Living Memories. Witzier overhan-
digde de stichting deze week na-
mens Monuta Helpt een cheque van 
5.000 euro.
Stichting Living Memories maakt 
kosteloos audio- en videoportret-
ten van terminaal zieke kinderen als 
blijvende herinnering voor hun na-
bestaanden. Anita Witzier: “Je le-
vensverhaal vertellen is ontzettend 
belangrijk. Zodat je niet wordt ver-
geten en ook om je ouders en ande-
re dierbaren iets tastbaars na te la-
ten.” Monuta Helpt steunt projecten 
die zich inzetten voor een afscheid 
met een goed gevoel voor iedereen.
“Het is verschrikkelijk dat het no-
dig is, maar het werk van Stich-
ting Living Memories is prachtig”, 
zegt Witzier. “Wij onderkennen heel 
erg het belang hiervan.” Het koste-

loos aanbieden van de portretten 
is noodzakelijk, omdat de ernstige 
ziekte van een kind vaak hoge kos-
ten met zich meebrengt. Living Me-
mories vindt dat rouw geen fi nanci-
ele grens mag kennen. De portret-
ten zijn daarom voor iedereen be-
schikbaar.
Namens de stichting nam secreta-
ris Claudia van den Brink de cheque 
in ontvangst. Zij verloor vijf jaar ge-
leden haar 12-jarige dochter Chan-
tal aan de gevolgen van botkanker. 
Claudia: “We zijn ontzettend dank-
baar voor de steun van Monuta 
Helpt. Hiermee kunnen we veel ge-
zinnen helpen.” Het geld wordt ge-
bruikt voor de aanschaf van appa-
ratuur. Tegelijkertijd benadrukt de 
stichting dat meer geld nodig is om 
het werk voort te kunnen zetten. 
“Ik weet uit ervaring hoe belang-
rijk tastbare herinneringen zijn, als 
je kind er niet meer is”, vertelt Clau-
dia. “Steun ons daarom nu.” Ga naar 
www.stichtinglivingmemories.nl 
voor meer informatie.

Zaai Aalsmeer unieke kans 
voor startende ondernemers
Aalsmeer - Donderdag 14 sep-
tember start om 19.30 uur in The 
Beach de kick-off avond van Zaai 
Aalsmeer, die iedere startende on-
dernemer een nieuwe kans en uit-
daging biedt! Zaai is een coach pro-
gramma waarin startende onder-
nemers uit Aalsmeer, Kudelstaart, 
De Kwakel en Uithoorn samen en 
door middel van de medewerking 
van bedrijven zoals onder ande-
re Celie Plants, Waterdrinker, Stu-
dio’s Aalsmeer, Mike Multi Supplies, 
A.T.P.I (John Jansen) en Meer Vast-
goed (Hugo van Luling) hun onder-
neming kunnen versterken. 
Alle ins-en outs over het totale 
coach project komen deze avond 
aan de orde. Na een woord van wel-
kom van wethouder Ad Verburg ver-
telt initiatiefneemster Haydée Op ’t 
Veld over het ontstaan en de groei 
van Zaai. Coach Anja de Die praat 
met ‘Oud Zaailingen’ over hun ver-
wachtingen en de resultaten met 
Zaai. Vervolgens kunnen de aan-
wezigen ook persoonlijk in gesprek 
met de ‘Oud Zaailingen’.
Drie tien minuten gesprekken lich-
ten alvast een tipje van de sluier 
hoe vlammend, inspirerend en inte-
ressant het Zaai coach project ver-
loopt. Hans Rozendal van de West-

einder Adviesgroep en Debbie Borst 
van Flynt Accountants zijn aanwe-
zig om vragen over assurantiën of fi -
nanciën te beantwoorden.

Persoonlijke aandacht
Bij het zes maanden durende Zaai 
coach project waarin ook verschil-
lende bedrijven worden bezocht, is 
er veel aandacht voor persoonlijke 
begeleiding en wordt er een master-
classes Sales en Social Media ge-
geven naast de intervisie avonden 
met andere deelnemers. Het Zaai 
project is een samenwerking tus-
sen de Gemeente Aalsmeer, Onder-
nemend Aalsmeer en de Rabobank 
Regio Schiphol.

Aanmelden
Aanmelden voor deze interessan-
te en interactieve avond kan via de 
website www.zaaiaalsmeer.nl 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Kirsten 
Verhoef (project organisatie) via 
0297-366182.
Voor deelnemers aan het Zaai coach 
project is het ook weer mogelijk om 
mee te doen aan het Jumpstart 
event georganiseerd op 17 novem-
ber aanstaande door Loogman B.V.
Janna van Zon

Proefvaarweekend bij 
Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest- Van vrijdag 8 septem-
ber tot en met zondag 10 septem-
ber organiseert Jachthaven Poel-
geest proefvaartdagen met de bo-
ten van Antaris en Maril. Tijdens 
dit weekend is het mogelijk vrijblij-
vend kennis te maken met de sloe-
pen en tenders van de Friese sloe-
penbouwer. Als één van de weini-
ge werven bouwt deze werf de bo-
ten nog geheel in Nederland. De in 
2016 geïntroduceerde Maril 6Nxt is 
een regelrechte hit! Deze schitte-
rende sloep combineert eigentijd-
se lijnen met klassieke en elegante 
vormgeving. Kenmerkend voor de 
6,40 meter lange Maril is de functi-
onele deur in de spiegel welke toe-
gang biedt tot het geïntegreerde 
zwemplateau. Midscheeps zijn een 
makkelijk toegankelijke koelkast 
en spoelbak ingebouwd. De breed-
te van de 6Nxt gecombineerd met 
het vlakke onderwaterschip zorgt 

voor veel stabiliteit en vaarcomfort. 
Naast de nieuwe Maril liggen ook 
de immens populaire Antaris Fifty5 
en Sixty6 klaar voor een proefvaart. 
Met deze vernieuwende modellen 
hebben Antaris en Poelgeest zeer 
veel succes. Al vijf jaar achtereen 
is de maximale productie gedraaid. 
In de maand september is het nog 
mogelijk om een model 2018 te be-
stellen voor de prijs van 2017 te-
gen aantrekkelijke voorwaarden. 
Ook zijn diverse demonstratiemo-
dellen zeer scherp geprijsd. Wilt u 
ook eens kennis maken met de-
ze prachtige boten van Nederland-
se bodem? Kom dan langs op het 
Antaris & Maril Proefvaartweekend. 
De vloot ligt klaar op vrijdag 8 tot en 
met zondag 10 september van 11.00 
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in 
Oegstgeest. Meer informatie ook op 
www.poelgeest.nl.

Veiligheidsmaatregelen Rabobank
Extra camera’s bij automaat 
op Poldermeesterplein
Aalsmeer - Rabobank wordt in 
het hele land in toenemende ma-
te geconfronteerd met plofkraken 
op geldautomaten. De zware ex-
plosieven die worden gebruikt rich-
ten grote schade aan. Om het af-
schrik effect te verhogen, wordt bij 
de geldautomaat aan het Polder-
meesterplein in Aalsmeer op korte 
termijn een camera observatie unit 
(een zogenaamde UFO: Unit for Ob-
servation) geplaatst. Middels deze 
camera-unit kijkt de meldkamer ’s 
avonds en ’s nachts actief mee bij 
het gebruik van de geldautomaat 

en is er zodoende ook ’s nachts ge-
degen bewaking aanwezig. Met 
de plaatsing van deze camera-unit 
wordt voor de omwonenden alsook 
voor de surveillant, die al enige tijd 
wordt ingezet, een extra veiligheids-
maatregel geboden.
De camera observeert uitsluitend de 
gevel en pinautomaat ten tijde van 
een transactie. Voorbijgangers wor-
den niet gefi lmd en het is niet mo-
gelijk om vanuit de camera mee te 
kijken bij een pintransactie. Er wor-
den daarnaast ook geen geluidsop-
names gemaakt.

Korting, brandstof en accessoires
The Big Event bij Opel 
dealer Van Kouwen
Aalsmeer - Opel dealer Van Kou-
wen, gevestigd in Amsterdam en 
Aalsmeer, maakt het kopen van een 
nieuwe auto nu wel heel aantrekke-
lijk. 
Tijdens de spectaculaire show The 
Big Event, van 11 tot en met 16 sep-
tember, krijgt men 2.000 euro ex-
tra inruilwaarde bovenop de Auto-
telex inruilwaarde van de huidige 
auto. Naast de extra inruilwaarde 
krijgt één ieder die een nieuwe Opel 
koopt voor 500 euro gratis brand-
stof en mag men voor 250 euro aan 
Opel-accessoires uitkiezen.
“The Big Event strijkt volgende week 
weer in ons land neer”, vertelt Juli-
an van Kouwen, “Ook wij doen mee 
aan deze grootscheepse voordeel-
show. Het zal een drukte van belang 
worden bij ons in de showroom.” 
Via www.opel.nl is een inruil-waar-
decheque aan te vragen. Die kun-
nen kopers van een nieuwe Opel tij-
dens de actieperiode van 11 tot en 

met 16 september verzilveren wan-
neer ze hun eigen auto bij Van Kou-
wen inruilen. In Amsterdam Zuid-
oost kan dit tot en met zondag 17 
september.

Verdubbel extra inruilwaarde
Julian van Kouwen: “Nieuw dit jaar 
is de verdubbelaar! Elke dag zal er 
één taxatie worden uitgeloot, die 
geen 2.000 euro, maar zelfs 4.000 
euro extra inruilwaarde ontvangt! 
Om hiervoor in aanmerking te ko-
men dient men een e-mailadres en 
NAW-gegevens achter te laten op 
www.opel.nl.”

Tankpas
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-ko-
pers voor 250 euro aan extra acces-
soires uitkiezen.

Netwerken bij 
Businessclub

Aalsmeer - Volgende week donder-
dag 14 september vindt de eerste net-
werkbijeenkomst van Businessclub 
FC Aalsmeer in samenwerking met 
netwerkorganisatie Borrel Aalsmeer 
plaats. Ben je een relatie, supporter 
of sponsor, dan ben je deze middag 
en avond van harte welkom. Sport, za-

Braderie met leuke koopjes 
van Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Traditiegetrouw in de 
eerste week van september: de dra-
derie! Natuurlijk stond er dit jaar 
ook weer een kraam van de Bloe-
menzegels. Op het vertrouwde plek-
je in de Dorpsstraat. Het was een 
heerlijke dag voor dit jaarlijkse fes-
tijn aan het begin van de feestweek. 
Al vroeg stonden spaarders bij de 
kraam. Alle leden van de vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegelwin-
keliers hadden er met elkaar weer 
voor gezorgd dat de kraam vol lag 
met aantrekkelijke aanbiedingen. 
Voor slechts één of twee volgeplak-
te spaarkaarten waren er artikelen 
die alleen op de kraam te koop wa-
ren, niet voor geld maar met een 
volle spaarkaart (waarde 2 euro).
Natuurlijk ontbrak het traditionele 
doosje met bonbons niet. Voor di-
verse andere zaken was er een bon, 
voor bijvoorbeeld een foto op can-
vas of een vissalade. Er was body-
lotion, douchegel, gezellige plant-
jes, zilveren oorbelletjes en ga zo 
maar door. Het werd al snel duide-
lijk, het loont zeker om bloemenze-
gels te sparen en te bewaren voor 
leuke aanbiedingen volgend jaar op 

de braderie. Maar u kunt ze natuur-
lijk ook gebruiken om in de loop van 
het hele jaar een aankoop te doen 
bij één van de winkeliers van de ver-
eniging. 
Welke winkeliers er lid zijn staat op 
de achterkant van de spaarkaart. 
Bovendien maakt u op beide manie-
ren kans op het winnen van mooie 
prijzen, want alle spaarkaarten die 
dit jaar zijn ingeleverd, doen weer 
mee bij de grote actie aan het eind 
van het jaar, met als hoofdprijs een 
Kia Picanto. Maar ook diverse ande-
re mooie prijzen worden er dan ver-
loot. De tweede grote prijs is een 
Smart tv en de derde een beau-
ty-pakket. Slechts één volgeplak-
te spaarkaart kan al voldoende zijn 
om een leuke prijs te winnen, want 
alle leden van de vereniging stellen 
iets beschikbaar. Afgelopen zater-
dag was het in ieder geval een druk-
te van belang bij de kraam en veel 
trouwe spaarders hebben van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om 
een leuke aanbieding voor hun vol-
geplakte spaarkaarten te bemachti-
gen. Dus: Vraag om bloemenzegels, 
u/jij hebt er recht op!

Zondag 10 september:
Gratis introductieles Raja 
Yoga tijdens open dag
Aalsmeer - Raja Yoga Aalsmee 
geeft zondag 10 september tijdens 
de open dag in korte lessen een in-
druk van de klassieke yoga vorm, 
Raja Yoga. Een strijd die alleen maar 
winnaars kent. Het denken en hoe je 
jezelf ziet, heeft meer invloed op je 
dan menigeen denkt. Met rust in je 
hoofd ben je sterker en krijg je meer 
kracht, om het beste uit jezelf te ha-
len. Raja Yoga staat bekend als ho-
listisch en meest uitgebreide vorm 
van yoga. Naast fysieke oefenin-
gen staan ook meditatie en fi losofi e 
op het programma. Dit alles in een 
ontspannen en toegankelijke sfeer 
waar humor een belangrijk onder-
deel van is. Welkom is iedereen voor 
informatie of een gratis workshop, 
alleen sfeer proeven mag ook, kof-
fi e en thee staan klaar. Tussen 9.00 
en 10.00 uur wordt informatie over 
de lessen gegeven, daarna volgt tot 
11.00 uur een gratis introductieles. 
Extra zondag, voor wie dit een keer 

wil meemaken, een demonstratie 
mediumschap gegeven Mercedes 
Sharrocks tussen 11.30 en 13.30 
uur. De open dag duurt tot 14.00 
uur. Adres Raya Yoga Aalsmeer: 
Zijdstraat 72a (boven Hema, zij-in-
gang). Kijk voor meer informatie op 
www.rajayogaaalsmeer.nl

Nominatie Sevens Aalsmeer 
voor beste casino 2017
Aalsmeer - De website Onetime.nl 
heeft vrijdag 1 september de geno-
mineerde casino’s bekend gemaakt 
die gaan strijden voor de titel: ‘Beste 
casino van Nederland 2017’. Nieuw 
dit jaar is dat naast de publieksju-
ry ook het oordeel van een vakju-
ry meeweegt in de beoordeling. Op 
dit moment is de vakjury reeds be-
zig met mystery bezoeken en eind 
november zal ook de publieksjury 
haar stem laten horen. Sinds 2015 
organiseert Onetime deze verkiezin-
gen. In dit jaar werd Jack’s Casino 
Nijmegen-Dukenburg uitgeroepen 
als winnaar. Een jaar later mocht 
het casino in Oostzaan-Amsterdam 
de titel overnemen na een duide-
lijke overwinning. De afgelopen ja-
ren werden de winnaars door lief-
hebbers en bezoekers van de web-

site gekozen. Dit resulteerde in bei-
de jaren tot 15.000 ‘publieksstem-
men’. Dit jaar zal er ook een vakju-
ry zijn die op 31 onderdelen het ca-
sino zal beoordelen. De uiteindelij-
ke winnaar zal voortkomen uit een 
gemiddelde tussen de vakjury en de 
keuze van het ‘publiek’. 
De volgende casino’s, in willekeuri-
ge volgorde, zijn genomineerd voor 
de titel van ‘Beste Casino van Ne-
derland 2017’: Jack’s Casino Rotter-
dam Alexandrium, Flamingo Casino 
Hoorn, Fair Play Casino Rotterdam, 
Casino Admiral Sluis (naamswijzi-
ging van Funtastic Casino Sluis), 
The Jagger Casino Spijkenisse, Hol-
land Casino Rotterdam, Sevens Ca-
sino Aalsmeer en Merkur Casino Al-
mere. Tot en met 30 november kan 
er via Onetime.nl gestemd worden.

kendoen en netwerken is een mooie 
combinatie en de Businessclub FC 
Aalsmeer heeft een interessant con-
cept opgezet om ondernemers en 
winkeliers met elkaar te verbinden. 
Neem gerust collega’s, vrienden, 
partner of relaties mee. Inloop van-
af 17.00 uur tot circa 22.30 uur. Loca-
tie: Voetbalkantine van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. Het complete 
netwerkprogramma is te bekijken op: 
www.businessclubfcaalsmeer.nl en 
op www.borrelaalsmeer.nl.
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Maandag in het gemeentehuis
Twee bijeenkomsten over 
inrichting ‘oude’ N201
Aalsmeer - Op maandag 11 sep-
tember organiseert de provincie 
Noord-Holland, in samenwerking 
met de Vervoerregio Amsterdam 
en de gemeenten Aalsmeer, Haar-
lemmermeer en Uithoorn, twee in-
loopbijeenkomsten over de hoog-
waardige vervoersverbinding tussen 
Aalsmeer en Schiphol-Zuid en de 
herinrichting van nu de Burgemees-
ter Kasteleinweg. Eén bijeenkomst 
voor ondernemers en één voor om-
wonenden van het project en ande-
re geïnteresseerden.

Voor bedrijven
De inloopdag begint met een bij-
eenkomst voor bedrijven en de-
ze is van 16.00 tot 18.00 uur in het 
gemeentehuis. Tijdens deze bijeen-
komst presenteert de provincie on-
dernemers uit de regio het uitvoe-
ringsontwerp. U kunt zien hoe het 
project eruit gaat zien en vertelt de 
Provincie u meer over de bereik-
baarheid van uw bedrijf tijdens de 
uitvoering van het project. Uw feed-
back hierop is van harte welkom.

Voor inwoners 
In de avond zijn omwonenden en 
geïnteresseerden welkom in het ge-
meentehuis van 18.30 tot 21.00 uur. 
De Provincie laat u graag zien hoe 
de nieuwe weg er straks uit gaat 
zien en geven u meer informatie 
over het verdere proces en de be-

reikbaarheid tijdens de bouwwerk-
zaamheden. Daarnaast vertelt zij u 
meer over toekomstige verkeerssi-
tuaties die ontstaan door de nieuwe 
inrichting van de weg, fietspaden en 
de aanleg van de nieuwe rotondes 
waar de bussen recht overheen rij-
den. Uiteraard is voldoende tijd en 
ruimte voor het beantwoorden van 
al uw vragen.

Stand van zaken
Op dit moment loopt de selectiepro-
cedure. Deze procedure levert een 
shortlist op van vijf aannemers die 
komend najaar mee kunnen doen 
aan de aanbesteding voor het pro-
ject. 
Naar verwachting is begin 2018 be-
kend welke aannemer de opdracht 
uit gaat voeren. In 2018 starten de 
werkzaamheden zodat het project in 
2019 opgeleverd wordt.

HOV-verbinding 
De voorbereidingen voor de aanleg 
van de hoogwaardige openbaar ver-
voerverbinding tussen Aalsmeer en 
Schiphol-Zuid (HOVASZ) zijn ge-
start. De provincie Noord-Holland 
heeft de uitvoering op zich geno-
men en informeert omwonenden, 
bedrijven in de omgeving en ande-
re geïnteresseerden samen met de 
partners, over het project. Meer in-
formatie over dit project is te vinden 
op www.hovasz.nl

Adviesraad in vergadering
Aalsmeer - De Adviesraad (ASD) 
komt in de nieuwe samenstelling 
op woensdag 13 september bij-
een. Het dagelijks bestuur bestaat 
uit Jaap Overbeek (onafhankelijk 
voorzitter), Guus Droppert (secre-
taris), Joop Teunen (penningmees-
ter) en de leden Marian de Hertog, 
Carry Kaan, Evelien Moors, Linda Ol-
man, Kim Veltman, Jan Joore, Bart 
de Kreij, Dick de Kuijer, Erwin Smit 
en Rudolf Tulp. De septemberverga-
dering zal vooral in het teken staan 
van het vaststellen van organisato-

rische en huishoudelijke zaken, zo-
als instellen van werkgroepen, vast-
stellen vergaderdata, etc. Ook in de 
komende maanden zullen weer ve-
le momenten zijn waarop de Advies-
raad (gevraagd en ongevraagd) ad-
vies zal geven. Voorafgaande aan de 
vergadering bestaat er tussen 14.30 
en 15.00 uur de mogelijkheid om le-
den van de Adviesraad deelgenoot 
te maken van uw ervaringen met 
de WMO, Jeugdbeleid en Participa-
tiewet. De Adviesraad handelt geen 
individuele vragen en klachten over 

D66 café sociaal-liberalisme 
Aalsmeer - Op dinsdag 12 septem-
ber aanstaande om 19.30 uur orga-
niseert D66 het D66 café sociaal-li-
beralisme in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat 9. Bij de Gemeen-
teraadsverkiezingen in maart 2018 
kan weer worden gestemd op D66. 
Voor iedereen die geïnteresseerd is 
in het gedachtegoed en de politie-
ke keuzes van D66, is samen met de 
Van Mierlo Stichting een boeiende 
discussieavond samengesteld. In-
gegaan wordt op de achtergronden 
van sociaal-liberale politiek en hoe 
die te vertalen naar antwoorden op 
de uitdagingen waar Aalsmeer voor 
staat. 
Sinds 1998 noemt D66 zichzelf een 
sociaal-liberale partij. Maar wat be-
tekent dit eigenlijk? En wat bete-
kent het niet? Wat is de achtergrond 
van deze politieke stroming en wat 
is het gedeelde gedachtegoed dat 

de leden verbindt? Wetenschappe-
lijk medewerker Daniël Boomsma 
van de Van Mierlo Stichting verzorgt 
een presentatie over het sociaal-li-
beralisme waarbij zowel de kenmer-
ken als de misvattingen omtrent het 
sociaal-liberalisme aan bod komen. 
Zo krijgt de aanwezigen een toe-
lichting over de vijf sociaal-libera-
le richtingwijzers die houvast bie-
den bij het nadenken over politieke 
vraagstukken vanuit sociaal-liberaal 
perspectief. 
Wat betekent het vertrouwen op de 
eigen kracht van mensen en hoe 
hangt dat samen met het streven 
naar een duurzame en harmonieu-
ze samenleving? Ingegaan wordt op 
de onderlinge samenhang tussen 
de richtingwijzers en hoe deze uit-
gangspunten de basis vormen voor 
de standpunten van D66, ook als lo-
kale partij.

Commissies vergaderen 
over bouwlocatie VVA
Aalsmeer - Op dinsdag 12 septem-
ber vindt de eerste commissieverga-
dering voor politiek Aalsmeer plaats 
na de zomerstop. Het betreft een ge-
zamenlijke vergadering van de com-
missies Maatschappij en Bestuur en 
Ruimte en Beleid. De aanvang is 
20.00 uur en belangstellenden zijn 
welkom. Voorzitter is of Robert van 
Rijn van de VVD of Wilma Alink van 
PACT. Na de opening wordt gepraat 
over het paraplubestemmingsplan 
parkeernormen en de startnotitie 
voor de woningbouwlocatie VVA-
terrein komt aan de orde. Op het 
oude voetbalcomplex aan de Dreef 
wil de gemeente 56 sociale huurwo-
ningen voor eenpersoons huishou-
dens en 24 starterswoningen (koop) 
laten realiseren. Als de procedures 
volgens planning verlopen start de 
bouw van de huurwoningen eind 
2018/begin 2019, gevolgd door de 
koopwoningen vanaf midden 2019.

Actie Aalsmeerpas
Ook op de agenda een voorstel van 
het college voor een eenmalige ac-
tie met de Aalsmeerpas voor kin-

deren van ouders/begeleiders met 
een laag inkomen. De bestuur-
ders willen de verkregen rijksmid-
delen deels inzetten om deze doel-
groep eenmalig 30 euro te geven 
om naar keuze te besteden voor een 
of meerdere geschikte activiteiten 
uit het aanbod van de Aalsmeerpas. 
Met dit bedrag kan bijvoorbeeld een 
theatervoorstelling bezocht worden 
of meerdere keren toegang verkre-
gen worden tot het zwembad of een 
overdekte speeltuin mee bezocht 
worden. In de gemeente wonen 154 
kinderen van 0 tot 17 jaar met een 
Aalsmeerpas en 194 huishoudens 
met een Aalsmeerpas. Voor dit ca-
deautje aan de pashouders wordt 
11.500 euro uitgetrokken. Met de 
Aalsmeerpas kunnen de kinderen 
overigens meedoen met activitei-
ten die voor leeftijdgenootjes van-
zelfsprekend zijn doordat zij korting 
krijgen op sportieve, sociale en cul-
turele activiteiten. De eerstvolgen-
de vergadering na deze commissie 
is de raadsvergadering. Deze vindt 
op donderdag 28 september plaats.

Een nieuwe weg erbij!
Aalsmeer - De afgelopen weken 
zijn diverse voorbereidingen getrof-
fen en afgelopen dinsdag 5 septem-
ber is daadwerkelijk gestart met on-
derhoud aan kabels en leidingen 
rond de rotonde op de Dreef en 
Zwarteweg. Voor deze werkzaam-
heden is de rotonde afgesloten en 
zijn allerlei omleidingsborden ge-
plaatst rondom dit deel in de Horn-
meer. 
En, Aalsmeer heeft er een nieuwe 
weg bij. Om de doorgang te kunnen 
blijven garanderen is op het voor-
malige VVA-terrein een nieuwe weg 
aangelegd. Vanaf de Dreef (tegen-

over de Waterhoenstraat) is asfalt 
gelegd richting de Zwarteweg met 
een uit- en ingang schuin tegenover 
de brandweerkazerne. Geen ‘lul-
lig’ weggetjes overigens, maar een 
keurige tweebaansweg waar ook 
vrachtwagens van gebruik kunnen 
maken. Inwoners zullen er vast wel 
een keer overheen rijden. Volgens 
de planning duren de werkzaamhe-
den namelijk tot medio november.
De weg is niet toegankelijk voor fiet-
sers en brommers, deze verkeers-
deelnemers worden onder andere 
omgeleid via de ‘ventweg’ naast de 
Zwarteweg.

Extra ruimte op terrein Lidl
Makkelijk parkeren tijdens 
feestweek in Centrum 
Aalsmeer - Een parkeerprobleem 
tijdens de braderie, de feestweek 
en de pramenrace in het Centrum? 
Nee hoor, dit jaar niet. Er is (tijde-
lijke) extra ruimte gecreëerd op, ja-
wel, het terrein van de toekomstige 
Lidl aan de Stationsweg. Bezoekers 
kunnen het overigens onverharde 
terrein via de Uiterweg oprijden en 
hier hun auto een paar uurtjes par-
keren. Een prima oplossing en uiter-
aard zijn alle ondernemers (en be-
woners) in het Centrum bijzonder 
blij met deze extra parkeermogelijk-

heid. Het Praamplein is tot slot nog 
tot en met zaterdag nagenoeg ge-
heel bezet door de feesttent. Parke-
ren kan overigens ook op het plein-
tje voor Albert Heijn en bij de Deen 
bij het Molenplein zijn voldoende 
plekken om de auto te stallen.

Trottoir terug
Wat betreft het trottoir langs het ter-
rein is woord gehouden. De hekken 
zijn naar achteren geplaatst. Inwo-
ners kunnen weer gewoon op de 
stoep lopen langs de Stationsweg!

Radio Aalsmeer twee dagen 
live vanuit de Feesttent

Aalsmeer - Donderdag 7 en vrijdag 
8 september zal Radio Aalsmeer 
live vanuit de tent van Feestweek 
Aalsmeer uitzenden. Ron Leeg-
water (‘Vrijdagavondcafé’), Dennis 
Wijnhout (‘Blurb’ en ‘Hartelijk Zon-
dag’) en Meindert van der Zwaard 
(‘Aalsmeer by Night’) zullen beide 
avonden tussen 21.00 en 24.00 uur 
een live programma maken vanuit 
de VIP-ruimte van de feesttent. Met 
sfeerimpressies, interviews met de 
organisatie, het publiek en natuur-
lijk de optredende artiesten. Zo tre-
den donderdagavond André Hazes 
jr, Thomas Berge, de 3Js en Maan 
op en vrijdagavond onder andere 
Ali B, The Originals en Broederlief-
de. Ron, Dennis en Meindert gaan 
hun best doen om de artiesten voor 
de microfoon van Radio Aalsmeer te 
krijgen. Twee avonden lang beleef je 
het feest live mee vanuit de back-
stage, tussen 21.00 en 24.00. 

Ook live: Pramenrace!
Op zaterdag 9 september vindt de 
32e Pramenrace plaats. Voor de der-
de keer zal Radio Aalsmeer live de 
race verslaan vanaf het water. Met 
de goed herkenbare varende studio 
begeven de programmamakers zich 
middenin de pret op het water. Van 
de start tot de finish zijn ze erbij zo-
dat als u de Pramenrace niet zelf in 
levende lijve mee kunt maken, u wel 
de zo volledig mogelijke ervaring via 
de radio voorgeschoteld krijgt. Live 
te volgen van 12.00 tot 17.00 uur. 

Halte Zwarteweg en Echt Esther
De programmamakers van ‘Hal-
te Zwarteweg’ hebben de voorzit-
ter van de Raad van Bestuur van 
Ons Tweede Thuis uitgenodigd voor 
een interview. En Roel de Bruijn 
zei ja! Ze gaan met elkaar in ge-
sprek over de samenwerking bin-
nen OTT, de doelgroep van de or-
ganisatie en natuurlijk over de toe-
komst. Donderdag tussen 18.00 en 
19.00 in ‘Halte Zwarteweg’. Esther 
Sparnaaij praat donderdag tussen 
19.00 en 20.00 uur over fotogra-

fie. De gasten aan tafel zijn beken-
de Aalsmeerders en fotografen Arj-
en Vos, Judith Keessen en Erik van 
den Brun. Ze gaan het hebben over 
trends in de fotografie, de verande-
ring die de journalistieke fotografie 
ondergaat en wat een foto juist die 
kracht geeft waardoor jij denkt: “Dat 
is een mooie foto!” 

‘Let’s Go’ op creatieve toer
Laurens en Kim zijn vanaf vrijdag 
weer live met het leukste familie-
programma van de radio. Ze zijn 
benieuwd naar wat jij dit school-
jaar allemaal gaat doen. Een nieuwe 
sport, een nieuw muziekinstrument 
leren spelen of iets anders crea-
tiefs? Margot Tepas van de Werk-
schuit komt vrijdag alles vertellen 
over het nieuwe creatieve seizoen 
van de Werkschuit. Verder hoor je 
weer jouw favoriete hits op de ra-
dio. Wil je zelf een keer te gast zijn 
in de studio? Dat kan! Heb je iets 
bijzonders meegemaakt, ga je met 
je klas een gave actie doen of heb je 
bijvoorbeeld en muzikaal talent dat 
iedereen moet horen? Je kunt het 
zo gek niet bedenken, of ‘Let’s Go’ 
vindt het leuk. Mail het naar lets-
go@radioaalsmeer.nl.

181e Gast ‘Door de Mangel’
Het nieuwe seizoen voor de talk-
show ‘Door de Mangel’ startte af-
gelopen maandag met Clementi-
ne Hemstede als 180e gast. Zij was 
uitgenodigd door Danielle Bubber-
man die het vorige seizoen afsloot. 
Heel eerlijk bekende Clementine 
dat zij het liefst actrice wil worden 
bij GTST, maar ook uitermate te-
vreden is met haar huidige werk bij 
een eco-drukkerij. De Kudelstaart-
se heeft natuurlijk ook weer een op-
volger gevonden. Op 11 septem-
ber komt als 181ste gast Erwin van 
der Terp naar de studio aanstaan-
de maandag vanaf 19.00 uur. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 

Puberzoon in actie. Hij doet een 
Heel-flip.

Missie 
Skateboard
Aalsmeer - In de Griekse straat-
jes zag hij het al; “Dit was een mooi 
plekje geweest om te skaten, mam” 
of “Kijk nou, dat trappetje, daar had 
ik echt een gave One-eighty (draai 
180 graden) vanaf kunnen doen..” 
Vooral de tweede week hoorde ik 
dit soort termen steeds vaker. Mijn 
puber heeft duidelijk een hobby. 
Net voor de vakantie had hij een 
nieuw board bij elkaar gesprok-
keld, van zuurverdiende centjes als 
afwashulp, en op het moment dat 
wij de koffers aan het naar binnen 
tillen zijn na twee weken zon, zee, 
niks, staat hij al op zijn groene, nog 
glimmende, exemplaar. Daarbij luid 
roepend: “Ik ben het gelukkig nog 
niet verleerd!” Als zijn gedeelte van 
de koffer is uitgeruimd, ja de huis-
puber moest eerst even meehel-
pen, pakt hij zijn OV kaart en sprint 
naar de bus om met zijn skatevrien-
den te chillen in Hoofddorp. Tussen 
het uit het vliegtuig stappen, voor-
deur in het slot steken en boven-
genoemde taak, zit volgens mij net 
een uurtje. Ik zou vroeger nog wel 
even hebben zitten tutten, andere 
kleren hebben aangetrokken en op 
zijn minst een borstel door haar en 
tanden geveegd hebben, maar me-
neertje vindt een pet met ander de-
sign meer dan voldoende. Dezelf-
de avond zijn we schijnbaar gebeld 
rond half twaalf door een onbekend 
nummer. Het was van het vrien-
dinnetje waar hij sliep, want hijzelf 
was natuurlijk zijn oplader verge-
ten (waar het tutten niet goed voor 
had geweest..) maar goed, wij lagen 
al op bed, dus toen ik de volgende 
morgen zes gemiste oproepen zag 
en dat ook nog eens via Facebook 
Messenger bleek dat het zijn vrien-
dinnetje betrof, werd ik wat onge-
rust en ging terugbellen. Om tien 
uur slapen de meeste pubers nog 
in de vakantie, maar, die van ons 
nam op! Hij had zijn skateboard ’s 
avonds in de bus laten liggen! Ui-
teraard had hij meteen Connexxion 
gebeld en een formulier ingevuld, 
maar zo’n nieuw (belachelijk duur) 
skateboard, die wil iedereen wel (al 
is het maar om door te verkopen) en 
zeker mensen die ’s avonds laat in 
een bus zitten.. Mijn zoon was on-
troostbaar en ik? Ik had medelijden. 
Natuurlijk gaf ik hem eerst een kor-
te preek. Hoe kon ie nou zo stom 
zijn? Maar ik denk dat hij er op dat 
tijdstip allang van geleerd had. Hij 
was oprecht verdrietig. ’s Middags 
heb ik de stoute schoenen aange-
trokken en ben via Facebook een 
actie gestart. Aangezien ik meer 
dan achthonderd ‘vrienden’ heb, 
heb ik een oproep aan hen allen ge-
daan onder het mom van ‘een bru-
taal mens heeft de halve wereld’; 
als de meesten nou eens vijftig cent 
zouden doneren, dan kwamen we 
een heel eind, want zo’n board, met 
toebehoren, kost al gauw tweehon-
derdvijftig euro (!). De reacties wa-
ren hartverwarmend. Er is massaal 
gehoor gegeven aan de oproep en 
de missie is meer dan geslaagd: Bij 
elkaar heeft hij 272 euro ontvan-
gen. Hoe vet is dat! We willen na-
tuurlijk iedereen enorm bedanken 
daarvoor. Het bleef namelijk niet 
bij vijftig centjes, sommigen maak-

Bovenste rij: Ilse Keessen, Matthijs van Gaalen (voorzitter), onderste rij: Ja-
nus Sparnaaij en Annelie Klein Sprokkelhorst met fotograaf Kick Spaargaren.

Opnieuw zware taak voor 
jury verlichte botenshow
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
2 september vond, voor het gro-
te vuurwerk evenement later op de 
avond, vanaf half negen de ver-
lichte botenshow plaats. Een over-
weldigende stoet van alle soorten 
boten voer voorbij het Zorgcen-
trum Aalsmeer, waar de jury voor 
dit evenement zich had verzameld 
om twee prijswinnaars aan te wij-
zen. Eén in de categorie grote boten 
en één in de categorie kleine boten 
en een eervolle vermelding. Een las-
tige taak, want velen hadden zich 
weer ingespannen om een gewel-
dige creatie te maken! De jury be-
staat al vele jaren uit dezelfde groep 

mensen uit allerlei gelederen in 
Aalsmeer. Voorzitter is notaris Mat-
thijs van Gaalen en hij jureert samen 
met Ilse Keessen (voorheen bloe-
miste), Janus Sparnaaij (juwelier) en 
Annelie Klein Sprokkelhorst (kun-
stenaar). Fotograaf Kick zorgt er-
voor dat alle boten op de gevoelige 
plaat worden vastgelegd. Er is weer 
geen woordenwisseling geweest, de 
jury was het snel met elkaar eens 
over de winnaars. “Het was best wel 
weer een zware taak”, wil voorzitter 
Matthijs nog kwijt. “Er zitten zulke 
mooie versierde boten bij. De deel-
nemers hebben echt weer flink hun 
best gedaan.”

M iranda’s
omentenm

ten vele euro’s meer over. Echt su-
per! Het zou voelen als leuren, als 
ik de oproep weken zou herhalen, 
maar op deze manier heeft het nie-
mand pijn gedaan. Gelukkig done-
ren wij maandelijks ook flinke be-
dragen aan verschillende goede 
doelen, dus ik voelde dat ik dit een 
keer kon maken voor mijn persoon-
lijke goede puberdoel. 

Staartjes
Vrijdags kregen we een telefoon-
tje van Connexxion. Douwe Dijkstra, 
van de afdeling gevonden voorwer-
pen, had de oproep gelezen op Fa-
cebook en had nog een deck staan. 
Of wij deze wilden komen opha-
len! Geweldig toch? Dit betreft een 
Cruiser, dus niet eentje waar je truc-
jes op kunt doen, maar wel een die 
heel hard gaat. Hij zou hem anders 
toch maar weggooien, want na drie 
maanden gaan gevonden voorwer-
pen de vernietiging in of, in ons ge-
val, maken ze er iemand blij mee. 
Omdat zoonlief op dat moment nog 
geen deck had besteld, hebben we 
het ding opgehaald. Ik nam een 
flesje wijn mee voor de aardige me-
dewerker en iedereen was blij. Een 
week later waren alle centjes ge-
stort en kon er een spiksplinter-
nieuw skateboard worden besteld. 
Het is een zwarte geworden met ro-
ze olifantjes. Tja, zoveel mensen, zo-
veel smaken.. 
Op de dag dat het board bezorgd 
werd, kregen we een mailtje van 
Connexxion dat ze, opnieuw, een 
deck hadden binnengekregen! 
“Het zal toch niet?” Dachten wij.. 
Maar nee, na een foto via What-
sApp, bleek het niet die van on-
ze puber. Gelukkig maar. Hoe had-
den we dát uit moeten leggen? Eind 
vorige week heb ik een bericht ge-
deeld onder mijn Facebookvrien-
den dat ‘Missie Skateboard’ meer 
dan geslaagd was met daarbij een 
filmpje van mijn dankbare en blije 
puber. Nogmaals bedankt voor de 
gulle donaties en alle lieve reacties, 
want er is niets fijner dan een blije, 
skatende puber. 

toekenning, weigering of uitvoering 
van hulp af, maar kan wel een luiste-
rend oor bieden met als doel het op-
timaliseren van het Sociaal Loket en 
de WMO voorzieningen/diensten. In 
voorkomende gevallen zullen de be-
vindingen van de Adviesraad zo no-
dig anoniem besproken worden met 
het Sociaal Loket of desbetreffende 
beleidsambtenaren. De Adviesraad 
vergadert iedere tweede woensdag 
van de maand in het gemeentehuis. 
De vergadering op woensdag 13 
september begint om 15.00 uur. Zie 
voor agenda, verslagen en nadere 
informatie de website van de Wmo-
raad: www.wmoraadaalsmeer.nl. 
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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meerbode.nl

facebook.com/

Navigatie uit 
auto’s gestolen

Aalsmeer - Op donderdag 31 au-
gustus is ingebroken in een auto 
geparkeerd op het Lijndraaierhof. 
Van de Volkswagen is het linker-
voorruit ingeslagen. Uit de auto is 
het navigatiesysteem gestolen. Er 
is voor de diefstal, die plaats heeft 
gevonden tussen kwart over acht 
en kwart over negen in de och-
tend veel schade gemaakt. In de 
nacht van woensdag 30 op don-
derdag 31 augustus is tevens een 
auto bezocht door dieven Lisdot-
testraat. Van de Audi A3 is de 
rechterruit ingeslagen en ook bij 
deze diefstal is het navigatiesy-
steem gestolen. De inbraak is ge-
pleegd tussen elf uur ’s avonds 
en drie uur in de nacht.

Inbraak huizen in 
vakantie

Aalsmeer - Op zaterdag 2 sep-
tember kreeg de politie twee 
meldingen van inwoners waar-
van de woning was bezocht tij-
dens hun vakantie. Bij beide hui-
zen hebben dieven zich toegang 
verschaft door het cilinderslot uit 
de deur te boren. De sloten wa-
ren netjes terug geplaatst, zodat 
er geen argwaan was bij omwo-
nenden. Beide woningen zijn van 
boven tot onder doorzocht. Nog 
inventarisaties worden gemaakt 
van de mogelijk vermiste spullen. 
Het betreft huizen in de Vlinder-
straat en in de Atalantalaan.

Kluis weg na 
inbraak bedrijf

Aalsmeer - Op donderdag 31 
augustus is ingebroken bij een 
bedrijf aan de Oosteinderweg, 
rond de 200 nummering. Vermoe-
delijk hebben de dieven zich toe-
gang tot het pand verschaft via 
een schuifdeur. Het kantoor in 
het bedrijf is overhoop gehaald 
en de inbrekers hebben de kluis 
weten te openen. Er loopt een on-
derzoek naar de inbraak. Moge-
lijk kunnen camerabeelden veilig 
gesteld worden.

2 Winkeldieven 
betrapt

Aalsmeer - Op maandag 4 sep-
tember zijn twee winkeldieven 
betrapt in supers op het Polder-
meesterplein en op het Praam-
plein. Rond vijf uur in de mid-
dag werd een 52-jarige winkel-
dievegge door personeel betrapt. 
De Kudelstaartse dacht de win-
kel ongezien te kunnen verlaten 
met twee deodorants en een pak-
je tandenstokers. De vrouw heeft 
bekend. In overleg met justi-
tie is proces-verbaal opgemaakt. 
Een uur eerder was bij de winkel 
op het Praamplein een persoon 
staande gehouden. De man had 
al zijn boodschappen betaald, 
maar stiekem twee tijdschriften 
in zijn zak gestopt. In overleg met 
justitie is besloten de man niet 
aan te houden in verband met zijn 
geestelijke toestand. Hij heeft wel 
een winkelverbod gekregen. 

Dronken fietser 
thuis gebracht

Aalsmeer - Op dinsdag 29 au-
gustus om zes uur in de avond 
kreeg de politie een melding 
dat er een dronken fietser op de 
Stommeerweg liep en probeerde 
te fietsen, maar iedere keer weer 
omviel. Agenten zijn ter plaat-
se gegaan en troffen de 45-jari-
ge inwoner aan. Hij leek niet ge-
wond, maar voor de zekerheid is 
hij nakeken door de gealarmeer-
de ambulancemedewerkers. De 
agenten hebben vervolgens de 
inwoner thuis gebracht. Zijn fiets 
moest hij de volgende dag zelf 
gaan ophalen.

Vechtpartij in de 
Zijdstraat

Aalsmeer - Op zaterdag 2 sep-
tember tussen drie uur en kwart 
voor vier in de nacht heeft een 
vechtpartij plaatsgevonden in 
de Zijdstraat. Een 24-jarige man 
uit Uithoorn had ruzie gekregen 
met een viertal leeftijdsgenoten 
uit Aalsmeer, Amsterdam en De 
Kwakel. Agenten zijn ter plaatse 
gegaan en hebben de ruziema-
kers tot bedaren weten te bren-
gen. De Uithoornaar heeft een 
dagvaarding gekregen. 

Aanhouding na 
bedreiging

Aalsmeer - Om kwart voor twee 
in de nacht van zaterdag 2 op zon-
dag 3 september is een 21-jarige 
jongeman uit Kudelstaart aange-
houden wegens verstoring van 
de openbare orde. De inwoner 
was het jongerencentrum aan de 
Zwarteweg uitgezet wegens wan-
gedrag. Eenmaal buiten begon hij 
amok te maken en bedreigde de 
portiers. De politie is ter verster-
king opgeroepen. De 21-jarige 
bleef onhandelbaar en wilde ook 
op de vuist met de agenten. De 
Kudelstaarter is aangehouden en 
meegenomen naar het politiebu-
reau in Uithoorn voor verhoor en 
afkoeling. In overleg met justitie is 
proces-verbaal opgemaakt.

Gelukwens en bloemen voor 
100-jarige mevrouw Kniep

Aalsmeer - Een gelukwens van Zij-
ne Majesteit de Koning op de deur-
mat en een bezoek van burgemees-
ter Jeroen Nobel met een prach-
tig boeket bloemen afgelopen dins-
dag 5 september. Mevrouw N.H. 
Kniep-Beijerbergen van Henegou-
wen werd deze dag liefst 100 jaar 
en deze mooie leeftijd is een feest-
je waard. Wie denkt dat mevrouw 
Kniep verblijft in een verzorgings-
tehuis heeft het mis. Ze woont zelf-
standig aan het Drie Kolommen-
plein, sinds 2005, en kan hier door 
de fantastische zorg van de buren, 
vooral Ria en Jan Heemskerk, nog 
steeds blijven wonen. Over het be-
reiken van de 100-jarige leeftijd is 
mevrouw Kniep zelf niet verbaasd. 
Haar moeder is ook 100 geworden.

Aalsmeerse Melk Centrale
Mevrouw Kniep is geboren in Lei-
den, maar groeide de eerste ja-
ren op in Hoofddorp in een gezin 
met zes kinderen, waarvan zij nu 
de laatst levende is. Na verloop van 
tijd, halverwege de lagere schoolpe-
riode, verhuisde zij naar Aalsmeer. 
Daar heeft zij op een paar jaar na 

(in verband met de gezondheid van 
haar man werd een huis in Amstel-
veen betrokken) haar hele verde-
re leven gewoond. Zij trouwde in 
1939 met Willem Kniep. Hij werk-
te aanvankelijk bij zijn vader in de 
melkhandel. In de tweede Wereld-
oorlog werden op last van de Duit-
sers de drie bestaande Aalsmeer-
se melkhandelbedrijven samenge-
voegd tot de Aalsmeerse Melk Cen-
trale (AMC) en gevestigd aan de 
Stommeerweg. Onder de bezielen-
de leiding van haar man groeide het 
bedrijf na de oorlog groter en werd 
wegens ruimtegebrek verhuisd naar 
Uithoorn en het predicaat Koninklij-
ke AMC verwierf. 

Kinderen en kleinkinderen
Het echtpaar kreeg vier kinderen, 
eerst twee meisjes en daarna twee 
jongens. Hun oudste zoon is in 2003 
plotseling overleden, acht maan-
den na het overlijden van haar man 
in 2002. Er kwamen tien kleinkinde-
ren en inmiddels ook zestien ach-
terkleinkinderen. Een kleindochter 
is begin dit jaar helaas overleden op 
47-jarige leeftijd. 
Mevrouw Kniep gaf aan vereerd te 
zijn met het bezoek van de burge-
meester. Er is gezellig gebabbeld 
over allerlei zaken. Het werd al snel 
duidelijk, 100 jaar maar nog jong 
van geest. Ook namens de Nieuwe 
Meerbode hartelijk gefeliciteerd!
Foto: www.kicksfotos.nl

Iets betekenen voor straat of buurt?
Inspiratiemiddag HAK 
voor actieve huurders
Aalsmeer - Omdat er geen Bewo-
nerscommissies meer in de wijken 
Dorp, Stommeer en Hornmeer zijn, 
is Huurdersvereniging Aalsmeer-
Kudelstaart (HAK) een pilot gestart 
met ‘Actieve Huurders’. Hiervoor is 
de vereniging op zoek naar huur-
ders van Eigen Haard die iets voor 
hun buurt, straat of complex willen 
betekenen.
Ook altijd iets willen doen voor uw 
buurt of op straat? Heb je een goed 
idee of een plan om iets aan te 
pakken? De HAK organiseert voor 
huurders die woonachtig zijn in de 
buurten Dorp, Hornmeer en Stom-
meer op zondagmiddag 10 septem-
ber vanaf 15.00 uur een inspiratie-
middag, om ideeën op te doen, sa-
men ideeën uit te werken en vra-
gen te beantwoorden in haar kan-
toor aan de Zwarteweg 133.
HAK denkt zelf bijvoorbeeld aan 
het opzetten van schouwgroepen in 

straten en buurtjes om alle collec-
tieve klachten over de huurwonin-
gen door te geven aan Eigen Haard.
Als er in de straat wordt gereno-
veerd, kunnen bewoners bijvoor-
beeld een klankbordgroep opzetten 
om mee te praten over de voorgeno-
men renovatie.
Het organiseren van een schoon-
maak of een groenactie houden in 
de straat of achterpad zijn ook mo-
gelijkheden. Verder zijn op het ge-
bied van veiligheid er acties denk-
baar, denk daarbij bijvoorbeeld aan 
het aanbrengen van verlichting of 
afsluiten van achterpaden of andere 
donkere plekken in de buurt.
Heeft u een idee of wilt u iets gaan 
doen in uw straat op buurt? Dan 
bent u van harte welkom op de in-
spiratiemiddag. Belangstellenen 
worden gevraagd hun komst voor-
af te melden. Dit kan via hak@gmail.
com of telefonisch via 06-45554067.

Nog meer vliegtuigherrie voor 
Aalsmeer door nieuwe vergunning
Er zit een nieuwe milieuvergunning 
voor Schiphol aan te komen. Voor 
het einde van het jaar zal het pa-
pierwerk wel klaar zijn. De praktijk is 
echter dat Schiphol al een paar jaar 
vliegt alsof ze die nieuwe vergun-
ning al heeft. En wat blijkt? Vliegen 
met de nieuwe milieuvergunning 
pakt voor Aalsmeer veel slechter uit 
dan vliegen met de oude vergun-
ning! Om precies te zijn: er werd het 
afgelopen gebruiksjaar (november 
2015 – oktober 2016) bij Aalsmeer 
ongestraft meer herrie gemaakt, 
dan met de oude vergunning was 
toegestaan! De (onafhankelijke) In-
spectie voor de Luchtvaart heeft dat 
in mei van dit jaar vastgesteld (ht-
tps://www.ilent.nl/documenten/rap-
porten/2017/05/16/handhavings-
rapportage-schiphol-2016). Helaas 
gaat het daar niet bij blijven! Ten 
eerste: het wordt onder de nieuwe 
vergunning nog erger omdat Schip-
hol in het gebruiksjaar 2016 nog niet 
eens aan het (voorlopige) maximum 
van 500.000 vliegbewegingen zat. 
Ten tweede: de Aalsmeerbaan wordt 
sinds 1 januari nog vaker in plaats 
van de Kaagbaan gebruikt, vanwe-
ge strengere zichtlimieten. Weer 
een paar duizend vluchten extra!. 
En dan te bedenken dat de Tweede 
Kamer met die nieuwe vergunning 
heeft ingestemd, onder meer omdat 
de staatssecretaris voor Schiphol-
zaken glashard durfde te beweren 
dat vooral Aalsmeer met die nieuwe 
vergunning werd ontzien. 
Met de oude vergunning kon het 
namelijk gebeuren – tegen het ein-
de van een gebruiksjaar – dat de 
Kaagbaan twee weken lang over-
dag niet mocht worden gebruikt. In 
die twee weken kreeg Aalsmeer dan 

ook nog het verkeer van de Kaag-
baan over zich heen. Met de nieu-
we vergunning zou dat dan kunnen 
worden voorkomen, omdat daar-
in staat dat Schiphol de meest hin-
derlijke banen – zoals de Aalsmeer-
baan - zo min mogelijk moet gebrui-
ken. 
U ziet ’t goed: de staatssecretaris 
voor Schipholzaken doet het in de 
Tweede Kamer voorkomen dat de 
omwonenden van één van de meest 
hinderlijke banen: de Aalsmeerbaan 
er met de nieuwe milieuvergunning 
op vooruit gaan! 
Dat klinkt als te mooi om waar te 
zijn. De Inspectie heeft nu vastge-
steld dat het ook niet waar ís: met 
de nieuwe vergunning krijgen we 
nog meer herrie dan met de oude 
vergunning ooit had gemogen.
Wat nu? Is het misschien een idee 
dat u de partij die met een stem van 
u in de Tweede Kamer zit, vraagt om 
nog wat aan die nieuwe vergun-
ning te doen, nu is gebleken dat 
Aalsmeer er met de nieuwe vergun-
ning zwaar op achteruit gaat? 
Jan Boomhouwer 
Secretaris Behoud Woongenot 
Aalsmeerbaan

ingezonden

Foto: KaWijKo Media / Laurens Niezen

Grote zoekactie door hulpdiensten
Vermist persoon op Poel 
blijkt 33-jarige zwemmer
Aalsmeer - Rond drie uur in de 
nacht van zaterdag 2 op zondag 3 
september is op de Westeinderplas-
sen een grote zoekactie gehouden. 
Volgens getuigen zou een persoon 
te water zijn gegaan, maar niet meer 
tevoorschijn zijn gekomen. Twee 
duikteams van de brandweer, twee 
brandweerboten, politieboot en een 
politiehelikopter zijn ingezet bij de 
zoekactie. Ook was de traumaheli-
kopter geland op het Surfeiland om 
direct medische zorg te kunnen bie-
den als het slachtoffer gevonden 
zou worden. Het vermiste slachtof-
fer op de Westeinderplassen is na 
enige tijd gelukkig gevonden. Hij is 
gered. Maar, een drenkeling was het 
niet. Er was namelijk niemand in het 
water gevallen. Een in Aalsmeer wo-
nende 33-jarige man had besloten 
om te gaan zwemmen naar een ei-
land waar een feest gehouden werd. 
De man, die behoorlijk veel alcohol 
gedronken had, gaf zijn besluit door 
aan een Poolse vriend. Toen deze 
de zwemmer na enige tijd niet meer 
zag, besloot de Poolse vriend alarm 
te slaan. Bijna direct werd een grote 
zoektocht opgestart.

De zwemmer werd uiteindelijk ge-
zien door bewoners aan de Stom-
meerweg, die de hulpdiensten 
waarschuwden. Bij een woonboot 
is hij uit het water geklommen. De 
33-jarige had weinig zin in behan-
deling door de medewerkers van de 
ambulancedienst en heeft uit agres-
sie een raam van de ark ingeslagen. 
Hij besloot na enige tijd toch mee 
te werken. Hij was onderkoeld en is 
voor behandeling naar het zieken-
huis vervoerd.

Hoofdwond na val van fiets
Er waren overigens meerdere per-
sonen deze nacht die weigerden 
mee te werken. Vanwege de zoek-
tocht was de Stommeerweg afge-
zet. Een fietser wilde er echter wel 
langs en gaf aan agenten aan niet 
te willen omdraaien. Zijn passagie-
re werd het waarschijnlijk allemaal 
te veel. De 27-jarige vrouw uit Ku-
delstaart kwam ten val en viel on-
gelukkig met haar hoofd op straat. 
Ze is direct door de aanwezige am-
bulancemedewerkers behandeld. 
Agenten hebben haar vervolgens 
thuis gebracht.

Aanrijding Meerlandenweg
Aalsmeer - Op de Meerlandenweg 
tussen Aalsmeer en Amstelveen is 
vrijdagmorgen 1 september een on-
geval gebeurd. Een Pools personen-
busje knalde met hoge snelheid op 
een personenauto. Twee mensen 
zijn gewond geraakt en per ambu-
lances afgevoerd naar het zieken-

huis. De schade was enorm. Zowel 
het personenbusje als de personen-
auto zijn total loss. Hoe het ongeval 
kon gebeuren, is vooralsnog ondui-
delijk. De Verkeersongevallen Ana-
lyse van de politie doet uitgebreid 
onderzoek naar de oorzaak van het 
ongeval. Foto: KaWijKo Media

Inbrekers gepakt, weer vrij 
wegens onvoldoende bewijs
Kudelstaart - In de nacht van 
woensdag 30 op donderdag 31 au-
gustus heeft de politie dankzij een 
oplettende buurtbewoner twee ver-

moedelijke woninginbrekers aange-
houden. De melder zag twee perso-
nen lopen in de tuin van de buren 
en sloeg alarm. De twee dieven gin-

Herstel woningen Anne 
Frankstraat gestart
Kudelstaart - Ruim een week ge-
leden zijn de herstelwerkzaamhe-
den begonnen aan de woningen in 
de Anne Frankstraat, die eind mei 
door brandschade onbewoonbaar 
zijn verklaard. In een van de hui-
zen in het appartementenblok brak 
zondag 28 mei rond half zes in de 
avond brand uit. Het vuur sloeg der-
mate snel om zich heen dat het huis 
in kwestie in no-time uitbrandde. De 
brandweer kon niet veel meer uit-
richten om het appartement te red-
den. 
Gelukkig konden de op dat moment 
aanwezige moeder met haar kind 
worden gered. Het tweetal is, vol-
gens getuigen, van een steiger voor 
de woning afgehaald. De moeder 
raakte lichtgewond; zij had teveel 
rook ingeademd. Het leverde hef-
tige taferelen op voor de buurtbe-
woners die in grote getalen waren 
afgekomen op de uitslaande vlam-
men. Voor een van de buren is het 
redden van het kind een traumati-
sche ervaring geweest. 
Drie belendende percelen raakten 
door brand-, rook- en waterschade 

zo beschadigd dat bewoning geen 
optie was. Een gat in het dak, ge-
scheurde muren, vloeren en meu-
bels met waterschade, gesprongen 
ruiten en sponningen; een brand 
brengt heel wat teweeg. De gedu-
peerde bewoners ervan hebben el-
ders onderdak gevonden en wach-
ten tot de opknapbeurt aan hun 
huis klaar is. Woningbouwvereni-
ging Eigen Haard, die de apparte-
menten verhuurt, heeft geen offici-
ele mededelingen gedaan over de 
duur van de werkzaamheden. De 
opgevangen bewoners weten niet 
wanneer zij weer terug kunnen. 
Ook over de oorzaak van de brand 
naast hen, is nooit uitsluitsel geko-
men. Naar de oorzaak kunnen zij 
slechts gissen. 
Gelukkig is de praktische nasleep, 
het herinrichten van de beschadig-
de huizen, wel goed opgepakt, zo 
vinden bewoners. Ze vinden het fijn 
dat er nu is aangevangen met het 
herstelwerk. Voor een van de buren 
komt dit helaas te laat. Hij liet drie 
weken geleden het leven.
Foto: www.kicksfotos.nl

gen er direct vandoor toen zij merk-
ten dat ze waren gezien.
De twee stapten vervolgens in een 
auto en zijn weggereden. Inmid-
dels waren naar aanleiding van de 
melding agenten ter plaatse. Zij za-
gen een auto met hoge snelheid de 
wijk uitrijden en hebben de ach-
tervolging ingezet. De auto met de 
twee mogelijke inbrekers is tot stop-

pen gemaand. De twee mannen zijn 
aangehouden en meegenomen 
voor verhoor. Volgens getuigen zijn 
de verdachten actief geweest bij 
een woning aan het Robend. Justi-
tie achtte het bewijs dat de mannen 
inbrekers zouden zijn onvoldoen-
de. De mannen zijn in de middag op 
last van justitie heen gezonden we-
gens onvoldoende bewijs.



De winnaars van de Vuur en Licht Award. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Weer veel 
deelnemers 
aan de verlichte 
botenshow

Aalsmeer - Naast met de brade-
rie begint feestmaand september in 
Aalsmeer  al vele jaren met de ver-
lichte botenshow en het grootse 
vuurwerkspektakel. Zo ook zaterdag 
2 september. De verlichte boten-
show kende dit jaar weer veel deel-
nemers, waarvan een groot aantal 
deelnemers flink had uitgepakt om 
het publiek en de jury te trakteren. 
Publiek was er in overvloed, vooral 
langs de Aalsmeerderdijk zaten heel 
veel mensen. Bewoners hier hadden 
tentjes opgebouwd en maakten er 
met familie en vrienden een gezel-
lig feestje van. Ter afsluiting van de 
botenshow vormden alle boten een 
haag op de Grote Poel, rond de wa-
tertoren, waarna de vuurwerkshow 
van start ging.

Geen verlichting, harde muziek
Een minpuntje was toch ook dit jaar 
weer dat er tussen de prachtig ver-
lichte boten heel veel (kleine) boot-
jes zich onverlicht tussen de stoet 
bewegen. Een ergernis voor alle 
deelnemers en kijkers en ook best 
gevaarlijk. Dit onverantwoordelij-
ke gedrag is de politie ook opgeval-

len en het voornemen is om hier vol-
gend jaar harder (met proces-ver-
baal) tegen op te treden. En de poli-
tie heeft veel telefoontjes gekregen 
over overlast van harde muziek tot 
laat in de nacht. Dat er een feestje 
‘gebouwd’ wordt langs de Ringvaart 
nabij de woningen en dat families 
op eilanden gaan kijken is natuurlijk 
prima, maar niet tot diep in de nacht 
en zeker niet met heel harde muziek 
(draagt ver op het water).

Winnaars Awards
Meedoen aan de verlichte boten-
show is mogelijk een prijs win-
nen, de zogenaamde Vuur en Licht 
Awards. Deze zijn dit jaar gewon-
nen door (weer) Frank Weening en 
Remco Maarsen. De twee vrienden 
hadden weer groots uitgepakt met 
een groot scherm aan boord en al-
lerlei Aalsmeer items. Ook de draai-
ende spinners (zie foto) zijn met een 
prijs beloond. Dit kunstwerk is ge-
maakt door Alderd Leegwater, Ron 
Weij, Erik Landwehr, Marcel van der 
Lip en Johan Colijn. Gefeliciteerd! 
Binnenkort vindt de prijsuitreiking 
plaats.

2e katern



. .

Krista & Patrick

Proef en Meer
restaurant

Krista & Patrick

Proef en Meer
restaurant
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Verlichte botenshow en vuurwerkspektakel

Vuur en Licht op het Water
Opnieuw een sensatie!

Aalsmeer - De hekken van Sous-Ter-
re Aalsmeer waren maar net lang ge-
noeg om de namen van alle spon-
sors die een fi nanciële bijdrage had-
den geleverd aan Vuur en Licht te to-
nen. Mike (Multi) van der Laarse - sa-
men met Ap Eigenhuis de grote mo-
tor achter dit fantastische kijkfeest 
op de eerste zaterdag van septem-
ber - vertelde enthousiast hoe blij 
hij was met een reactie van één van 
hen.  “Als ik al die gelukkige gezich-
ten van de toeschouwers zie, dan 
denk ik: Wat geweldig dat ik iets heb 
kunnen bijdragen, hier aan mee kan 
doen.” En daar gaat het ook Mike en 
Ap om. Een spetterend feest orga-
niseren waaraan iedereen kan mee 
genieten. Een volksfeest waar men-
sen jaarlijks naar uitkijken, vrienden 
en familie uitnodigen omdat het 
vuurwerk zo een prachtig spektakel 
is waar je stil van wordt. “Ieder jaar 
denk ík bij mijzelf… mooier kan het 
niet worden en telkens weten de or-
ganisatoren zichzelf te overtreff en.” 
Uit de vele ontroerende reacties en 
dankbetuigingen blijkt hoe er uit-
gekeken wordt naar dit evenement. 
“Dit is zo bijzonder - waar vind je dit 
nu nog - hier moet veel meer mee 
gebeuren”, vindt een omstander. 
Mike en Ap zijn zeker voor groots en 
meeslepend maar het moet wel te 
behappen blijven, zowel fi nancieel 
als logistiek. Met de meer dan dertig 
duizend toeschouwers dit jaar zijn 
zij tevreden. 

Knap staaltje
Merdedes auto bedrijf Biemond had 
er zijn zinnen opgezet. Een aantal 
van zijn blikvangers goed aange-
licht op een ponton midden op de 
Westeinder. Een knap staaltje werk 
dat voldoende aandacht kreeg. Ze-
ker toen daar ook nog de show werd 
opgevoerd door de stuntmannen. In 
fl onkerende pakken voerden zij hun 
kunsten hoog boven het water uit.  
Later op de avond was het de zan-
ger Rik van der Kroon - afkomstig 
uit Kudelstaart - die bij de auto’s zijn 
spontaan meegezongen bekende 
songs ten gehore bracht. Op het po-
dium in de stand - prachtig versierd 
door bloemenarrangeur Bob- waar 
alle vrijwilligers en sponsoren een 
meer dan gezellige avond beleefde - 
was er een ledshow. Door velen was 
nog nooit eerder gezien hoe een 
wulps bewegende danseres de ti-
tel van het evenement Vuur en Licht 
om haar heen ‘toverde’ evenals de 

naam van de hoofdsponsor Dave de 
Groot van De Groot Waterbouw. Zijn 
bedrijf bestaat tien jaar en dat heeft 
hij op deze wijze groots gevierd. Hij 
was ook degene die samen met zijn 
dochters en de organisatoren Mike 
Multi en Ap Eigenhuis door middel 
van een heus kanon de start van het 
vuurwerk in gang zette.  

Sensatie ten top!
En toen begon waar al die duizen-
den mensen voor gekomen waren: 
Het Vuurwerk! Het werd een prach-
tige uitgevoerde show. De mooiste 
bloemen waaierde uit in de lucht. 
De bijna volle maan leek er nog 
meer door te gaan stralen. Het was 
fenomenaal! Toen de stilte over de 
plas weerkeerde klonk er een spon-
taan ‘hé wat was dit mooi’, gevolgd 
door een klaterend applaus. Aan 
DJ’s Kees Markman en Marcel Wilkes 
om de mensen weer uit de sfeer van 
een sprookjesachtige wereld te ha-
len dat lukte hen met snedige grap-
pen en grollen. Zangeres Ruby van 
Urk had er veel zin en werd bijge-
staan door een vrolijk publiek.
  
Verlichte botenshow
De verlichte botenshow voor aan-
vang van het vuurwerk is 31 jaar 
geleden klein begonnen en uitge-
groeid tot een gigantische show. Het 
is een ware happening voor deelne-
mers en kijkers. Wie niet aan de kant 
stond van de Ringvaart kon op een 
groot scherm - voor het terrein van 
de watertoren - de show toch vol-
gen en zag dat er nog weer meer 
boten waren dan voorgaande jaren.  

Huzarenstukje
Wat een huzarenstukje leverde ook 
dit keer weer Glenn van der Laarse. 
Geheel in voetsporen van zijn va-
der Mike organiseerde hij een pro-
gramma met optredens en eigen-
tijdse muziek waar veel - heel veel 
- jongeren op af kwamen. Tegen de 
klok van twaalf stond de schoon-
maak ploeg al gereed om alles weer 
schoon te vegen. De prachtige ro-
zen werden een dag later bezorgd 
bij de verschillende verzorgingste-
huizen. Mike en Ap en alle sponsors 
en vrijwilligers, het was weer een 
avond die niet snel vergeten wordt. 
Donderdag 28 september wordt ’s 
avonds de Vuur en Licht award uit-
gereikt. Dat zal wel weer een klein 
feestje worden.

Janna van Zon

Vuurwerk ook ‘gespot’ in  
verkeerstoren Schiphol

Een prachtige foto van Peter de Vries uit Kudelstaart: “Ik had nachtdienst en 
was in de gelegenheid om vanaf mijn werkplek wat foto’s van het vuurwerk 
van afgelopen zaterdagavond te maken. Ik zat in de Nood- of Standbytoren 
(de oude verkeerstoren) op 37 meter hoogte. Het is de KNMI waarneemruim-
te waar het Weer op Schiphol bewaakt wordt en de rapporten van het actue-
le weer verspreid worden.”
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Jubileum voor de Blauwtruien

25ste Pramenrace voor 
De Vreeselijke Vreekens
De Vreeselijke Vreekens varen dit 
jaar voor de 25ste keer mee met de 
Pramenrace en dit feit mag natuurlijk 
gevierd worden. Het is een praam, 
inmiddels een bok met alleen maar 
mannen en ze vinden zichzelf te 
gezellig. In 1993 verschenen deze 
heren voor het eerst ten tonele van de 
Pramenrace. In de Praambode van 1993 
worden ze voor het eerst genoemd. 
Toen nog geschreven met één enkele 
‘E’ in de naam Vreselijke. Waar ze de 
tweede ‘E’ aan te danken hebben in 
‘Vreeselijke’ hebben de mannen helaas 
niet kunnen achterhalen. Regelmatig 
verschijnt de praam, heden ten dage 
als bok, ook met sterke teksten in 
de Praambode. Clichés als: Eens een 
Vreeselijke Vreeken, is altijd een 
Vreeselijke Vreeken. Of wat dacht 
u van: Iedereen die de Vreeselijke 
Vreekens kent, (en wie kent ze niet), 
weet dat ze nooit wat met het thema 
doen, maar ze zeggen dat ze altijd 
origineel zijn. Het startnummer 69 is 
altijd voor Vreeselijke Vreekens, terwijl 
ze in 1993 toch gewoon zijn gestart 
met startnummer 101. In 2006 werd 
er nog geroepen “Wij zijn al klaar” en 
in eens is het 10 jaar later in een apart 
Buurts dialect: “Vroeger, toen waren 
we dur kloar veur, Nu bennuh we dur 
kloar veur en in de toekomst zullen 
we dur kloar veur zain.” Vreekens 
waarvan slechts drie broers aan boord 
zitten en de rest zich dus ook één dag 
in het jaar Vreeselijk moet voelen. 
Maar dat mag de pret niet drukken. 
De Vreeselijke Vreekens die in 2003 

hun 10-jarige verjaardag vierde, maar 
er op het palaver op werden gewezen 
dat ze toen al voor de 11e keer mee 
gingen varen. Gelukkig vierden ze 
in 2002 wel hun 20-jarig bestaan en 
hopelijk zijn ze dit jaar niet vergeten 
hun vijfde lustrum te vieren. Vandaar 
deze felicitatie van de vrienden van 
de Tuuteblik: “Namens Team Tuuteblik 
wensen wij de Blauwtruien weer een 
fantastische 25ste Pramenrace. En 
als cadeau willen wij graag het eerste 
biertje aanbieden bij het palaver in de 
FC Aalsmeerkantine. Wetende dat daar 
toch bijna geen Vreeselijke Vreek komt 
op dagen, wordt dat een goedkoop 
rondje. Jongens van harte!” 

1 De Poddeworsten D. Keessen snelheid
2 Stenhuismaatjes J. Brouwer snelheid
3	 Speedfish	 S.	Baardse	 snelheid
4 Union Junior R. van Leeuwen snelheid
5 Legale Beppies M. v.d. Schilden snelheid
6 Ast maar drijft K. Janssens snelheid
7 Kees Bonkezak M. Maarse snelheid
8 De Barrel K. Bus snelheid
9 De EerebajePlokkers C. v.d. Schilden snelheid
10 DIP H. v.d. Meer snelheid
11 De Kleine Brug W. Heeren snelheid
12 ‘t Molmmegoedje C. de Moor snelheid
13 De Witte van Leeuwens T. van Leeuwen snelheid
14 Allegaertje  C. Piet snelheid

16 No Stress B. Wels bokken
17 De Lillike Draeck A. Rijkmans bokken
18	 Sweetisch	Penta	Mafia	 J.	Engel	 bokken
19 Aaltje Bagger H. Jansen bokken
20 Aangeschoten Wild B. Straathof bokken
21 De Wijzen uit ‘t Oosten R. Maarse bokken
22 Rentapraam M. Kesting bokken
23 Titanic J. v.d. Jagt bokken
24 De Gemiste Kans R. Onclin bokken
25 De Vreeselijke Vreekens E. Vreeken bokken
26 Wrakhout B. Zwart bokken
27 Tuuteblik H. Strampel bokken
28 De Turftrekkers B. Been bokken
29 Pr-ôôst J. van der Ban bokken
30 Bij mekaar geraapt zooitje J. v.d. Polder bokken
31 DPB’s M. Piet bokken
32 De Kloothommels H.J. van Leeuwen bokken
33	 Blick	Black	&	Bjoetifoel	 M.	Offerman	 bokken
34 Kees K en de Gotmajoor W. Groen bokken
35 Vitanic S. Koster bokken
36 De Bierbaron W. van Leeuwen bokken
37 De Luie Donders M. Dol bokken
38 Boerrito’s J. Bastian bokken
39 De Barreltjes F. de Vries bokken
40 Het Seringenland A. Buis bokken
41 Gang is Allus J. Knobbout bokken
42 Frau Schöderbuck A. Verduyn bokken
43 De Achterste Zaal H. Freling bokken
44 Het Vaar-tuig D. Geleijn bokken
45 X-qlusive Holland N. Koster bokken
46 Praam van Piet van Pa J. Bos bokken
47 De Poelbandits A. v.d. Hoorn bokken
48 Rode Lantaarns II M. Könst bokken
49 Team Polder Power R. Noordhoek bokken
50 ABRACAHADIBA H. Boer bokken
51 New Kids on the Bok R. Volkers bokken
52 De Buertskippers R.J. Pannekoek bokken
53 De Meubeltjes J. van der Schilden bokken

54 De Vreemdgaanders P. Moolhuysen bokken
55 De Ideale Schoonzonen J. van Arkel bokken
57 Ladies of the Westeinder W. v.d. Have dames
58 ‘t Tietenblik N. Droog dames
59 Kurkdroog S. Penne dames
60 Eén pot nat I. van Arkel dames
61 De Tollemetuiten S. Kramer dames
62	 Undateables	 J.	de	Kruijff	 dames
63 Over tijd N. Beijnvoort dames
64 De Meides Van… N. v.d. Meer dames
65 Herinnert u zich deze nog? C. Kooij dames
66 Badgirls (have more fun) W. Hoogenboom dames
67 Praamangels F. Molema dames
68 De Witte Wieven M. den Hartog dames
69 Bubbels A. Fijn dames
70 10 PK M. Pauw dames
71 Meiden van Staal Y. ten Hoeve dames
72 Kurkentrekkers S. van Arkel dames
74 De Baggerbanjers J. Bosman recreanten
75 Poeltoeters J. Zandstra recreanten
76 Puntjetaartleven B. Eveleens recreanten
77 Team Waterpas D. Bouman recreanten
78 Tot dat ‘t Zinkt D. Lanser recreanten
79 Optimale Achterblijvers S. Kooij recreanten
80 Kung Fu Penta’s M. Tas recreanten
81 Team Vol Gas R. Schreurs recreanten
82 La Banane Bordeaux T. Eveleens recreanten
83 De Rode Schoentjes R.J. Winters recreanten
84 Aalsmeer Import R. Noordman recreanten
85 Ons Praem M. de Vries recreanten
86 All Stars G.J. Meijer recreanten
87 Blood Sweat & Beers C. Alderden recreanten
88 Voor de Gein R. Zitvast recreanten
89 De Kornuiten J. Engel recreanten
90 Ome Dirk V. Jongkind recreanten
91 Pitspoezen B. Visser recreanten
92 De Kale Zak F. Rinkel recreanten
93 De Prutpraam M. van Vuren recreanten
94 De Vlijtbuiters R. de Vries recreanten
95 De Gouwe Rokken M. Vermeulen recreanten
96 Alle Bochten Rechtdoor P. Lenzen recreanten
97 Tik ‘m aan D. Alderden recreanten
98 Oversharing J. v.d. Voort recreanten
99	 Dattifloat-team	 R.	Mäkel	 recreanten
100 Bovenlanden G. Nooter recreanten
101 Mixed team van ‘t End K. Kramer recreanten
102 Heavy Dreamers C. Springintveld recreanten
103 Heerenmetijd J. Molema recreanten
104 De Dubbele Bojum R. Vermeulen recreanten
105 After-Dorst H. Spaargaren recreanten
106 De Farregatters B. de Vries recreanten
107 Buijte Durrup A. Maarse recreanten
108 Piet Keuregies Preem J. van Ackooy recreanten

109 Het D(r)onkere End E. van den Beitel recreanten
110 Stoppies D. v.d. Heuvel recreanten
111 Bledje 016 A. v.d. Drift recreanten
112 De Drifters J. Jongkind recreanten
113 Gemengd Douchen J. Jongkind recreanten
114 ‘t Kacheltje R. Endhoven recreanten
115 De DekZwabbers M. Koopmans recreanten
116 Raketjes S. Tromp recreanten
117 ‘t Schip K. van ‘t Schip recreanten
118 Op de Valreep A. van Bostelen recreanten
119 De Tur-bootjes P. Dijkstra recreanten
120 Aprameja A. Leegwater recreanten
121 Black Pearl M. Braakman recreanten
122 The Beachbikkels R. Vismans recreanten
123 Van Begin tot ‘t End J.J. Eveleens recreanten
124 De Harde Bezems P. de Vries recreanten
125 Nee, jij vaart lekker! F. Janssens recreanten
126 Simpel Zat P. Vreeken recreanten
127 ‘t Witje W. van Tol recreanten
128 Team Joppe v/h Aquaprama J. van Schuppen recreanten
129	 Tied	Zat	 I.	Blauwhoff	 recreanten
130 Von Penta B. van Baal recreanten
131 Peditum Pramos J. Oosterhof recreanten
132 De Linkeballers R. van Leeuwen recreanten
133 De Natte Snorretjes L. Peetoom recreanten
134 Spraam B. Sparnaaij recreanten
135 Rondje Omweg M. Harting recreanten
136	 Team	Hatseflats	 R.	Winters	 recreanten
137 Lelijke Eendjes S. van Weerdenburg recreanten
138 Bejaardenclub ‘de Anjers’ O. Houtkamp recreanten
139 De Nachtwacht E. Verbeek recreanten
140 The last minute A. Weening recreanten
141 De Drijvende Diva’s L. de Wilde recreanten
142 De Zwarte Ruiter P. Stokman recreanten
143 Team Turbana J. Tukker recreanten
144 Dirrekies Gaatje J. Arendse recreanten
145 Pino M.L. Verbruggen recreanten
146 Team 188 R. Tas recreanten
147 Praam XXL J. v.d. Velde recreanten
148 Team Good Life M. Wiesener recreanten
149 Het Witte Hek A. Ceelen recreanten
150 Team Steur P. Steur recreanten
151 Zeeuws Meisje J. Weij recreanten
152 Prins Albert R. Verkerk recreanten
153 Mozes K. Alderden recreanten
154 Mannen kunnen niet zoeken A. Arendse recreanten
155 Alupra W. Fokker recreanten
156 Beun & Kleun B.V. E. Kramer recreanten
157 Het Eerste Deuntje J. Buis recreanten
158 Correctie veld 2 J. Peters recreanten
159 Hermamixers P. Buijs recreanten
160 Historische Tuin 2 J.W. Wegman recreanten
161 Ketelbinkies A. Van Gool recreanten
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Poddeworsten mogen deze zaterdag als eerste starten!

Zin om mee te doen?

Van praamloos naar 
Poeltoeters
 Heb je zin om mee te doen met de 
Pramenrace? Een appje van Joost en 
Rick doet de ronde en er wordt positief 
op gereageerd. Ze hebben samen 
een praam en penta gekocht en zijn 
voornemens om wederom aan de race 
der racen deel te nemen met een nieuw, 
gezellig en overzichtelijk groepje. 
Een eerste overleg wordt gepland in 
de achtertuin van kapitein Zandstra, op 
steenworp afstand van de Kleine Poel. 
Rondom een knetterend kampvuur 
komen we gezamenlijk tot de conclusie 
dat we een gemêleerd koppel zijn. 
Van	marinier	tot	grafisch	medewerker	
en van alles daar tussenin. Theorie en 
praktijk lijken goed verdeeld en de 
neuzen staan allemaal de dezelfde 
kant op. Meedoen is belangrijker dan 
winnen, maar als je meedoet moet 
je er ook wat van maken! Daarom is 
er een heuse notulen opgesteld met 
actiepunten met als belangrijkste 
vraag: wat wordt onze teamnaam? De 
meest vreselijke voorstellen vlogen 
langs het kampvuur. Best moeilijk als 
half Aalsmeer al met een leuk bedrukt 
shirt door de Westeinder sloten vaart. 
Naarmate de vlammen hoger werden 
werd het niveau lager, maar dat kan ook 
met de inname van inspirerend bier 
te maken gehad hebben. Het moest 
in ieder geval iets met Aalsmeer te 
maken hebben. Na alle rijmpjes op elke 
vis uit de Poel gehad te hebben en de 
eerste opvarende reeds huiswaarts was 

gekeerd viel er een korte stilte. In een 
ultieme laatste poging volgde een mix 
van voorstellen waarbij de woorden 
poel en toeter toevallig achter elkaar 
werden uitgesproken. Bekt lekker, 
dat Poeltoeters. En laten er nu al een 
stoet toeters op die praam zitten. Dat 
we daar dan niet eerder op kwamen! 
Inmiddels is de naam Poeltoeters aan 
het uitgroeien tot een begrip. Radio 
Aalsmeer ventileerde deze over de 
ether en Kees Markman liet de naam 
onlangs nog schallen door de feesttent. 
Samen met nog tientallen anderen… 
maar toch! Ook leuk dat organisatie 
SPIE een opdracht aan ons gewijd heeft. 
Heel attent! We zullen derhalve onze 
beste toeter voorzetten en onze naam 
eer aan doen.

Team De Poeltoeters

Aanstaande zaterdag aan de Pontweg

Feestelijke opening 
varend proefdiercentrum
Aanstaande zaterdag 9 september 
vindt de opening plaatst van een uniek 
onderzoeksinstituut aan de Pontweg. 
Initiatiefnemer prof. dr. O.M.E. Dirk is 
verheugd dat zijn droom eindelijk uit 
komt: Een varend proefdiercentrum. 
“We hebben hier jaren aan gewerkt. 
Op deze manier kunnen we nog beter 
de	effecten	van	het	stijgende	water	in	
onze omgeving bestuderen. Onze focus 
ligt vooral op het konijn. Van oudsher 
een landdier, maar door speciale 

nano- nucleaire- en biologische 
technologieën toe te passen kunnen 
onze konijnen ook prima overleven in 
het water. We willen onze theorieën 
nu gaan testen. Bij positieve resultaten 
gaat we onze focus verleggen naar 
de mens.” Actievoerders en bezorgde 
omwonenden hebben zich ook reeds 
gemeld bij de gemeente. Zij vrezen 
niet alleen overlast door het nieuwe 
proefdiercentrum, maar ook dat 
dierenwelzijn in het gedrang komt.  

Officiële start-
volgorde 32e 
Pramenrace!

 In de Praambode vandaag de niet-
officiële lijst van deelnemers aan 
de 32ste editie van de Pramenrace, 
maar in de krant wel de definitieve 
volgorde van ‘Zoek het Uit’. 
Hiervoor is afgelopen maandag 4 
september hard gestreden met het 
hilarische spel SPIE Planken. Een 
parcours afleggen, al lopend in een 
mini-praam met daarachter een 
teamlid op een plank. Geweldig! 
Er was lol en fanatisme, want een 
lage startnotering is wat menig 
team graag wil. Een heel snelle tijd 
wist het team de Poddeworsten 
neer te zetten en dit is niet meer 
ingehaald. Startplaats nummer één! 
Gefeliciteerd. Als tweede mag de 
Stenhuismaatjes starten zaterdag 
en het derde startschot zal klinken 
voor Speedfish. Wanneer jouw 
team mag starten? Zoek het uit in 
onderstaande lijst. Veel plezier en 
alle deelnemers, liefst 161 teams, 
een behouden vaart gewenst!

Hoogleraar O.M.E. Dirk verzekerd: 
“Dierenwelzijn staat juist hoog bij 
ons in de vlaggenstok. We hebben 
speciale, deels open en hele ruime 
kooien. De konijnen lijken ook veel 
gelukkiger op het water. Wie wil er 
nu niet de hele dag op een praam 
zitten?” Alle belandstellenden zijn 
van harte uitgenodigd om het nieuwe 
onderzoeksinstituut aan de Pontweg te 
komen bewonderen. 

De eerste actievoerders hebben zich 
reeds gemeld.
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Mevrouw de Vries wint 
dinerbon van HPH
Aalsmeer - Tijdens de brade-
rie op zaterdag 2 september wer-
den er door de stichting ‘Help Pau-
lien Helpen’ loten verkocht en wa-
ren er ruim 270 prachtige prijzen te 
winnen. Degene die niet in de prij-
zen viel konden haar of zijn naam 
en telefoonnummer op de achter-
zijde van het lot vermelden en de-
poneren in een doos. Hierdoor kon 
men nog meedingen naar de hoofd-
prijs, een dinerbon. 
Een stralende dag voor wat het weer 
betreft en een groot aantal bezoe-
kers aan de kraam zorgden er voor 
dat alle loten werden verkocht en 
dat alle prijzen een gelukkige eige-
naar hebben gekregen. Aan het ein-

de van de braderie werd uit deze lo-
ten, voorzien van naam en telefoon-
nummer, de winnaar getrokken. De 
gelukkige winnaar van de dinerbon 
is mevrouw de Vries uit de Wete-
ringstraat. Afgelopen zondag is de 
dinerbon aan de winnares overhan-
digd. Ze was er beduusd van. “Kan 
ik heerlijk met mijn kleindochter uit 
eten gaan”, aldus mevrouw de Vries. 
De opbrengst van de braderie komt 
geheel ten goede aan het lopen-
de project van ‘Help Paulien Hel-
pen’ voor het kindertehuis Pilar de 
Esperanza in Mexico. Dank gaat uit 
naar de vele sponsoren en natuur-
lijk naar het publiek, die deze dag 
tot een groot succes heeft gemaakt.

Hollandse maaltijd op menu 
van de Open Hof keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 15 septem-
ber 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 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 Keu-
ken is ontmoeting en de maaltijd 
is voor iedereen toegankelijk. Op-
geven hiervoor kan via diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch bij de 
diaconie: 06-41700923 tot zondag 
10 september.

Weer financieel café op 
13 en 19 september
Aalsmeer - Op 13 en 19 septem-
ber vindt het Financieel café weer 
plaats in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Inwoners kunnen hier terecht voor 
allerlei vragen op financieel gebied, 
zoals hulp bij formulieren, brieven, 
hulp bij het ordenen van de admini-
stratie of informatie over inkomens-
voorzieningen, zoals bijzondere bij-
stand of kwijtschelding. De vrijwilli-
gers kunnen ook helpen bij de aan-
vraag hiervan. Daarnaast worden 
budgettips gegeven over hoe be-
sparen op uw vaste lasten en huis-
houdelijke uitgaven. Wie weet levert 

u dat nog geld op! De informatie en 
het advies worden gratis gegeven 
en privacy is gewaarborgd. Iede-
re maand kunnen inwoners zonder 
afspraak binnenlopen. Elke twee-
de woensdag van de maand van 
9.30 tot 11.30 uur in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat in het Cen-
trum en iedere derde dinsdag van 
de maand van 12.30 tot 14.30 uur in 
Place2Bieb in de Graaf Willemlaan 1 
in Kudelstaart. Voor vragen over het 
Financieel café kan contact opge-
nomen worden met Vita Amstelland 
via 020-5430430. 

2.500 Euro van OSA voor 
stichting Heart4Children
Aalsmeer - Op 4 september is er 
een subsidiecheque uitgereikt aan 
de Stichting Heart for Children. Het 
geld is bestemd voor de fundering 
voor de bouw van een middelbare 
school in Oeganda. Via een feest is 
een bedrag van 2.795 euro ingeza-
meld voor dit doel. Er kon daarom 
door penningmeester Stef Holling 

van OSA een cheque met het maxi-
male subsidiebedrag van 2.500 eu-
ro worden overhandigd aan de heer 
Bert van de Lagemaat van Heart-
4Children. Meer informatie over dit 
project op de website: www.heart-
4children.org. Meer te weten komen 
over OSA en voor het aanvragen van 
subsidie: vwww.osa-aalsmeer.nl.

Breicafé in het 
Paraochiehuis

Aalsmeer - Het breicafé is bedoeld 
voor iedereen die graag creatief be-
zig is en dit met elkaar wil delen, 
maar ook voor hen die enkel voor 
de gezelligheid langs willen komen. 
Iedereen is van harte welkom, zo-

Aalsmeer - Het Fonds verstande-
lijk gehandicapten vergroot de we-
reld van mensen met een verstan-
delijke beperking. Het Fonds vraagt 
van 25 tot en met 30 september fi-
nanciële steun en aandacht voor de 
positie van mensen met een ver-
standelijke beperking middels een 
huis-aan-huis collecte in Aalsmeer 
en Kudelstaart.
Het Fonds financiert projecten die 
het leven van mensen met een ver-
standelijke beperking leefbaar ma-
ken en hun wereld vergroten. Zo 
helpt het Fonds met aangepaste 
materialen voor gemeenschappe-
lijke woonruimten, maneges, zorg-
boerderijen en speeltuinen in de 
buurt, aangepaste speelmaterialen 

voor kinderen met een beperking 
of een aangepaste schoolreis. Ook 
gaat er geld naar groepsactiviteiten, 
zodat mensen kunnen zwemmen, 
fietsen, een computercursus volgen, 
hun theatertalenten ontwikkelen of 
een muziekfestival bezoeken.

Collectanten gezocht
Het Fonds zoekt in Kudelstaart nog 
collectanten. Wilt u een kleine in-
spanning doen voor een goed doel? 
Neem dan contact op met Ria Pie-
terse via email: loekria@yahoo.nl of 
telefoonnummer 0297- 322187. Ook 
via de website www.fondsverstan-
delijkgehendicapten.nl/collecte is 
aanmelding mogelijk en is tevens 
nadere informatie te vinden.

Van 25 t/m 30 september
Collecteweek Fonds 
verstandelijk gehandicapten

EHBO start seizoen op 
nieuwe locatie
Aalsmeer - Op 5 september is het 
nieuwe seizoen van EHBO Ver-
eniging Aalsmeer gestart. Het sei-
zoen is geopend op de nieuwe lo-
catie aan de Zwarteweg, in de ruim-
te achter de brandweerkazerne. Het 
was al een paar jaar bekend dat 
de vereniging de ruimte in ‘t Stom-
meerkwartier zou moeten verlaten, 
omdat de gemeente een andere be-
stemming heeft voor dat gebouw. Er 
is jaren gepraat over een andere lo-
catie en nu is het eindelijk zover.
De nieuwe locatie achter de brand-
weerkazerne is verbouwd en kan nu 
in gebruik worden genomen. 
Er is de laatste weken hard gewerkt 
door vrijwilligers van de EHBO Ver-
eniging om alle spullen te verhui-
zen en de ruimte helemaal klaar te 
maken voor het nieuwe seizoen. Het 
resultaat is mooi. Een prima locatie 
met voldoende ruimte en voldoende 
parkeergelegenheid en centraal ge-
legen in Aalsmeer.

Op 5 september is het seizoen offici-
eel van start gegaan; de herhalings-
lessen voor de gediplomeerden (die 
al in het bezit zijn van een EHBO-di-
ploma) zijn begonnen.
EHBO Vereniging Aalsmeer geeft 
ook een opleiding voor personen die 
een volledig EHBO-diploma willen 
behalen. De opleiding start op don-
derdag 19 oktober, wekelijks op de 
donderdagavond en wordt afgeslo-
ten met een examen voor de kerst. U 
wordt wegwijs gemaakt in het her-
kennen van letsels na een ongeval, 
maar ook de kenmerken van licha-
melijke aandoeningen, zoals hartfa-
len, beroerte, suikerziekte worden 
behandeld; en wat is dan de eerste 
hulp die geboden kan worden. 
Heeft dit uw belangstelling gewekt? 
Schrijf dan nu in of neem voor meer 
informatie contact op met Gerie 
Veelenturf via 0297-368731 of stuur 
een email naar: opleiding@ehbo-
aalsmeer.nl.

Van 10 tot en met 16 september
Collecteweek van Prinses 
Beatrix Spierfonds
Aalsmeer - Van 10 tot en met 16 
september is de collecteweek van 
het Prinses Beatrix Spierfonds, 
ook in Aalsmeer. Het is de groot-
ste jaarlijkse actie voor mensen met 
een spierziekte in Nederland. Ruim 
30.000 vrijwilligers gaan op pad om 
geld op te halen voor wetenschap-
pelijk onderzoek naar spierziekten. 
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet 
zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland. Dat zijn 
ruim 200.000 mensen. Het doel van 
het fonds is om alle spierziekten de 
wereld uit te krijgen, het middel is 
wetenschappelijk onderzoek. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds financiert 

en stimuleert onderzoek naar gene-
zing en, omdat dit vaak een lange 
weg is, ook naar verbetering van de 
kwaliteit van leven van patiënten 
nu. Het fonds krijgt geen overheids-
steun en is afhankelijk van donaties 
en de inzet van vele vrijwilligers. De 
collecte is één van de belangrijkste 
inkomstenbronnen. Kom ook in ac-
tie tegen spierziekten en geef aan 
de collectant bij u in de buurt. Mist 
u de collectant? Doneren kan ook 
via de online collectebus van het 
fonds. Ga naar www.prinsesbeatrix-
spierfonds.nl/collectebus en doneer 
een bedrag naar keuze voor meer 
wetenschappelijk onderzoek.

wel mannen als vrouwen. Het brei-
café wordt iedere eerste donder-
dag van de maand gehouden van 
9.30 tot 11.30 uur bij het Rode Kruis 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6 (ingang aan de achter-
kant). De kosten zijn 1,50 euro per 
persoon per keer. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met Coby Nachtegaal via 06-
24748755.

Jongensdroom is uitgekomen
Kudelstaartse Robin start 
radiozender in Twente
Kudelstaart - Soms komen dromen 
pas later uit dan je denkt. Robin 
Schouten, 43 jaar, uit Kudelstaart 
heeft in het verleden bij veel radio-
stations programma’s gemaakt en 
droomde als kleine jongen van een 
eigen legale radiozender. Een on-
haalbare kaart, want dat kost veel 
geld en FM zenders zijn veelal in 
handen van grote bedrijven. 
Robin: “Tot voor kort maakte ik als 
pure hobby mijn radioprogramma 
The Friday Zone op de lokale ra-
diozender, maar het uitzendtijdstip 
zou gaan veranderen. Daarom ben 
ik begonnen met het laten uitkomen 
van een oude droom: een eigen ra-
diostation onder de naam The Friday 
Zone.” Binnen een korte tijd draai-
de het internetstation en is nu we-
reldwijd te ontvangen. Wat nog ont-
brak om de droom compleet te ma-
ken was een ether frequentie. 
Sinds 2013 zenden de landelijke 
zenders uit via DAB+ (Digital Au-
dio Broadcasting). Dit is de op-
volger van de vertrouwde FM. Via 
DAB+ kunnen meerdere zenders 
digitaal via een frequentie worden 
doorgegeven. Het Agentschap Te-
lecom is vorig jaar begonnen met 
het uitgeven van lokale DAB+ zend-
vergunningen. Hier wordt door di-
verse partijen gebruik van ge-
maakt. Robin: “Ik kwam in contact 
met het bedrijf Broadcast Innova-
tions uit Langeveen. Dit bedrijf ex-
ploiteert een DAB+ zender in de re-
gio Twente. Ze waren zeer enthou-
siast over mijn privé initiatief en bo-
den aan om mijn internet radiosta-
tion vanuit Kudelstaart via de ether 
uit te zenden via de DAB+ zender in 
Twente.” Sinds 18 augustus is het in-
ternet radiostation The Friday Zone 
te ontvangen op DAB+ in de regio 

Twente via de DAB+ auto en draag-
bare radio. 
Robin: “Onverwachts werd ik ook 
nog benaderd door een DAB+ zen-
der eigenaar in Leiden die de mo-
gelijkheid bood om mijn eigen ra-
dioprogramma dat ik presenteer op 
vrijdagavond uit te zenden. Zo kan 
ik ook thuis via de draagbare DAB+ 
radio luisteren naar mijn eigen ra-
diostation. De jongensdroom is zo 
dubbel en dwars uit gekomen.”
The Friday Zone is te beluisteren 
via online radio (www.friday.zone), 
in de regio Twente via de friday-zo-
ne DAB+ zender en op vrijdagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur via het Open-
Mic kanaal via de DAB+ zender in 
de randstad (Leiden, Aalsmeer, Zoe-
termeer, Den Haag, Rijswijk). 

Inzameling voor röntgenapparatuur
Laatste loodjes ziekenhuis 
Helping Hands in Nigeria
Aalsmeer - Nadat eerder dit jaar 
een bijdrage van OSA overge-
maakt kon worden voor het zieken-
huis Helping Hands in Ado Ekiti in 
Nigeria, konden Willy en Stef Hol-
ling in juni zelf nog een bedrag van 
3.000 euro overhandigen aan hun 
vrienden, de dokters Dare en Gbe-
mi Ogunlusi, tijdens hun bezoek 
aan Nigeria. Het ziekenhuis Helping 
Hands werd in de afgelopen jaren 
gebouwd met behulp van steun van 
de Jozefschool, PCI Kudelstaart, de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, 
Stichting Ontwikkelings-Samenwer-
king Aalsmeer en via diverse acties 
en de steun van trouwe donateurs.
Naast het mooie bedrag dat kon 
worden overhandigd, konden ook 
enige materiële zaken worden ge-
geven, onder andere lakens en slo-
pen voor de aangeschafte zieken-
huisbedden en een heup-en knie-
brace.

Situatie verslechterd
Dit was het tweede bezoek van het 
echtpaar Holling aan Nigeria. Hen 
werd duidelijk gemaakt dat de si-
tuatie ten opzichte van 10 jaar ge-
leden voor het grootste deel van 
de bevolking verslechterd is en dat 
mensen werkelijk alles doen om aan 
geld te komen. Dokter Dare was dan 
ook bang dat Willy en Stef mogelijk 
gekidnapt zouden worden voor los-
geld en had daarom een politieof-
ficier gevraagd stand-by te zijn om 

hen eventueel te begeleiden. Geluk-
kig was het niet nodig, maar zij voel-
den zich wel in hun vrijheid beperkt.
Het was een geweldige ervaring in 
het ziekenhuisgebouw rond te lo-
pen, waarvoor zo velen zich financi-
eel hebben ingezet.
Dokter Dare is nu werkzaam in het 
ziekenhuis van de universiteit van 
de staat Ekiti. In juni ontvingen dok-
ters en verpleegkundigen hun sala-
ris van december, het eerste sala-
ris in 2017. Ze moeten nog maar af-
wachten of hun salaris van de tus-
senliggende maanden wordt uitbe-
taald. Het is te begrijpen dat ze niet 
erg gemotiveerd zijn. Dit ondervon-
den Willy en Stef zelf bij hun be-
zoek aan het universiteitszieken-
huis, waar een zwangere vrouw half 
dood in een taxi werd gebracht en 
verpleegkundigen alleen maar even 
kwamen kijken en niets deden. 
Door het ingrijpen van dokter Dare 
werd alsnog hulp geboden.

Zware omstandigheden
Daarom steunt het echtpaar de 
bouw van het ziekenhuis Helping 
Hands. Dokter Dare en zijn vrouw 
willen het verschil maken door goe-
de medische hulp te bieden aan ie-
dereen, ongeacht hun financiële 
status. Dokter Dare doet zijn werk 
als hoofd van de trauma-afdeling 
en orthopedisch chirurg onder zwa-
re omstandigheden, daarnaast leidt 
hij al de jaren de bouw van het zie-

kenhuis Helping Hands en helpt 
zelf mee. Alles moet gecontroleerd 
worden, want corruptie loert over-
al. Zoals bij de levering van buizen 
voor de waterleiding en leidingen 
naar de septic tank, waar dusdani-
ge inferieure materialen waren ge-
bruikt dat de buizen barstten als op 
de plek waar ze waren ingegraven 
werd gelopen. Het werd verholpen, 
maar kostte heel veel energie.
De waardering voor dokter Dare en 
zijn vrouw, die nu nog met de doch-
ters van het echtpaar op St. Lucia 
woont en werkt, is dan ook niet te 
beschrijven. Het echtpaar Holling 
hoopt dan ook dat met steun van 
eenieder dit project zo snel moge-
lijk kan worden afgerond. Het eer-

ste doel nu is geld inzamelen voor 
een operatietafel en een röntgen-
apparaat. Kijk voor informatie op de 
website www.freewebs.com/gambi-
amission of kijk op facebook.

Zaterdag 9 en zondag 10 september

‘Crash’ gratis te bezoeken 
tijdens monumentendagen
Aalsmeerderbrug - Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 
doet ook dit jaar mee aan de Open 
Monumentendagen. Het museum is 
op zaterdag 9 en zondag 10 septem-
ber daarom gratis toegankelijk en 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Het 
museum is  gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer in Aalsmeerderbrug. Het 
fort, dat deel uitmaakt van de Stel-
ling van Amsterdam, is een ontwerp 
uit de negentiende eeuw. 

Wrakdelen en Spitfire
In het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 worden verha-
len verteld over vliegtuigen die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog neer-
stortten. Wrakdelen die door Crash 
geborgen zijn, maken de geschie-
denis van de bemanningen van de 
vliegtuigen voelbaar en tastbaar. 
Met foto’s en persoonlijke voorwer-
pen worden de verhalen tot leven 
gebracht. 
Crash heeft ook een indrukwekken-
de afdeling over het verzet in Haar-
lemmermeer en Bureau Bijzondere 
Opdracht. Daarnaast is er een ruim-
te in het fort ingericht als Engelse 
verkeerstoren met radiokamer tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Daar 
is de collectie vliegtuigradio appara-
tuur van Crash te zien en zijn radio 

amateurs die de daarvoor benodig-
de vergunningen hebben, met deze 
apparatuur ook daadwerkelijk aan 
het werk. In een andere museum-
ruimte op het fortterrein is de com-
plete Spitfire te zien die Crash in de 
collectie heeft, samen met grote-
re vliegtuigmotoren en wrakdelen 
die niet in de fortruimten passen, en 
een Fokker D-21 jachtvliegtuig.

Extra ruimten open
Tijdens de Open Monumentenda-
gen worden in het Crash Museum 
rondleidingen gegeven en er is een 
speurtocht voor kinderen. Speciaal 
ter gelegenheid daarvan zijn gedu-
rende het weekend van 9 en 10 sep-
tember extra ruimten in het Fort bij 
Aalsmeer toegankelijk voor het pu-
bliek en is het museum behalve op 
zaterdag, ook op zondag geopend. 
Alleen tijdens de Open Monumen-
tendagen 9 en 10 september is het 
museum gratis toegankelijk. Het 
museum is geopend op zaterdag en 
zondag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het Crash museum is gevestigd aan 
de Aalsmeerderdijk 460. Kijk voor 
meer informatie over de collectie 
van het museum en het werk van de 
Crash Luchtoorlog – en Verzetsmu-
seum ’40-’45 op de website www.
crash40-45.nl of op facebook.
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Klaverjassen bij de 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club de Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. De kaartavond begint om 
20.00 uur. Op 30 augustus is het 
klaverjassen gewonnen door Jaap 
Streefkerk met 5397 punten, op 
twee Jan Ramp met 5259 punten 
en op drie is Carl Riechelman ge-
eindigd met 5063 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Ria van 
der Laan met 3734 punten.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De zomer is nog niet 
voorbij, maar toch begint Allen 
Weerbaar weer met de kaartavon-
den. Er wordt gekaart op de maan-
dagavond in buurthuis het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De eer-
ste avond is 11 september, aanvang 
20.00 uur. Kaartliefhebbers worden 
gevraagd iets eerder te komen voor 
de inschrijving. Het inleggeld is 1,50 
euro per persoon. Er wordt gekla-
verjast en gejokerd. Iedere kaart-
avond zijn er leuke prijzen te win-
nen. Voor vragen kan contact op-
genomen worden met Lida de Nooij 
via 0297-325040.

Riet en Gerrit 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma 
en kaartliefhebbers zijn van harte 
welkom. Op donderdag 31 augus-
tus is het jokeren gewonnen door 
Riet Pothuizen met 207 punten, op 
twee Trudy Knol met 299 punten en 
op drie is Bets Teunen geëindigd 
met 439 punten. Bij het klaverjassen 
was deze week Gerrit van der Geest 
de beste met 5503 punten, gevolgd 
door Marry Akse met 5193 punten 
en Rudolf Hausller met 5040 pun-
ten. De soos kan nog wel een paar 
jokeraars en/of klaverjassers ge-
bruiken. Ga kijken of speel direct 
mee. Voor inlichtingen kan gebeld 
worden naar mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.

Conditie testen 
bij AVA-loop

Aalsmeer - Woensdagavond 13 
september kan iedereen weer mee-
doen met de recreatieve baanloop 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer aan 
de Sportlaan 43a. Belangstellende 
hardlopers/sters kunnen kiezen uit 
de volgende afstanden: 1, 3 of 5 ki-
lometer. Het startschot wordt gege-
ven om 20.00 uur en de deelnemers 
lopen zeven en een halve ronde (3 
kilometer) of twaalf en een halve 
ronde (5 kilometer) of speciaal voor 
de pupillen twee en halve ronde (1 
kilometer). Deelname kost drie euro 
voor niet-leden van AVA. Clubleden 
mogen gratis meedoen en inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor aan-
vang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico-loopchip die aan 
de deelnemers wordt uitgeleend. 
Kleedkamers met douches zijn be-
schikbaar. Na afloop ontvangen de 
meeste deelnemers een prachtige 
plant. Ook supporters zijn van har-
te welkom. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl 

Sjoelavond in 
De Reede

Rijsenhout - Dorpshuis de Reede 
in de Schouwstraat opent de deuren 
weer voor de sjoelclub van Rijsen-
hout. Op donderdag 14 september 
wordt gestart met het nieuwe sjoel-
seizoen. Zin in een gezellig avond-
je sjoelen? Liefhebbers die ook eens 
sfeer willen proeven zijn altijd wel-
kom. Aanvang is 19.30 uur.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Bekerwedstrijden
Zaterdag 9 september.
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1 – Valken’68 1 12.00 u
F.C.A. 2 – ODIN’59 3 11.45 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1 – Breukelen V1 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 2 – A.F.C. 6 12.00 u
S.C.W. 3 – Roda’23 3 14.30 u
S.C.W. 35+1 – A.G.B. 35+2 14.30 u

Zondag 10 september.
F.C.Aalsmeer
M.S.V. ’19 1 – F.C.A. 1 14.30 u
Roda’23 2 – F.C.A. 2 11.00 u
F.C.A. 3 – A.F.C. 7 14.00 u
Sp.Martinus 6 – F.C.A. 5 11.00 u
R.K.D.E.S.
Roda’23 1 – R.K.D.E.S. 1 14.00 u
Kolping Boys 2 – RKDES 2 11.30 u
Legm.vogels 3 – R.K.D.E.S.3 14.00 u
U.V.V. 3 – R.K.D.E.S. 4 11.45 u
Roda’23 4 – R.K.D.E.S. 5 12.00 u
Kennemerl.2 – R.K.D.E.S. 6 11.00 u 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 8 september is 
er weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer in het buurthuis 
aan de Dreef 1. Iedereen is van har-
te welkom. Heeft u geen maat?
Geen probleem, daar kan voor ge-
zorgd worden. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. Het koppel-
kaarten op 1 september is gewon-
nen door Pia Hansen en Miep Wolf 
met 5206. Op twee George Lemmer-
zaal en Manfred de Grauw met 5048 
punten. En de derde plaats was voor 
Siem Burgers en Ben Johannessen 
met 4974 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Martin van Stijn en 
Wil Jak met 3519 punten.

Programma 
Handbal

Zaterdag 9 september, veld
9.30 uur: FIQAS E2 – Legmeervogels
10.00 uur: FIQAS F1 – VOC
10.00 uur: FIQAS F2 – DSS
10.30 uur: FIQAS E1 – Lelystad
Zondag 10 september, zaal
13.15 uur: FIQAS dames 1 – Quintus 
(Eerste Divisie)
15.00 uur: FIQAS heren 2 – Lions 
(Eredivisie)
16.45 uur: FIQAS heren 3 – Sittardia 
(Eerste Divisie)
Alle wedstrijden vinden thuis, op 
de velden bij de sporthal en in De 
Bloemhof aan de Hornweg plaats. 
Publiek is van harte welkom.

Woensdagmiddag les voor kinderen

Damclub K&G start weer
De Kwakel - Op maandagavond 11 
september starten de dammers van 
het Kwakelse Kunst en Genoegen 
hun nieuwe damseizoen weer. Dat 
doen ze in ’t Fort De Kwakel, waar 
vanaf 19.30 uur iedere damliefheb-
ber welkom is. De leden spelen dan 
hun onderlinge competitie, beker-
wedstrijden of bondswedstrijden. In 
december hoopt K&G haar 90 jarig 
bestaan te vieren en dan weer door 
te gaan naar het 100 jarige jubile-
um. Maar het aantal leden is in de 
loop der jaren flink afgenomen, de 

club ‘schreeuwt’ om nieuwe leden! 
De nieuwe aanwas mag van elke 
leeftijd zijn en dammen is niet alleen 
voor heren, dames zijn ook van har-
te welkom. Kom gerust eens vrijblij-
vend kennis maken, de leden zullen 
u met raad en daad bijstaan. Voor 
de jeugdige dam-enthousiastelin-
gen wil de club straks op woens-
dagmiddagen les gaan geven in het 
beheersen van het zo mooie denk-
spel. Interesse of wilt u voor u kin-
deren iets weten? Bel gerust met 
Adrie Voorn via 0297-568472. 

Van links naar rechts: Clubkampioen strokeplay Par 3 Carl Flesch Uithoorn, 
Erik Heuving Aalsmeer (2e), Ans Mulder Linschoten (2e), clubkampioene 
strokeplay Par 3 Nel Lindeman Mijdrecht, Hans Veldhuijzen Woerden (3e) en 
Tonnie de Wit-Oosterom Woerden (3e).

Aalsmeerder Erik Heuving 
2e bij Golfclub Veldzijde
Streek - Op zondag 27 augustus 
werd op de 9 holes par 3 baan ge-
streden om de titel van clubkampi-
oen Strokeplay van Golfclub Veldzij-
de in Wilnis. In totaal werd door 18 
heren en 12 dames gestreden om 
de titel. Bij de dames werd na twee 
keer 18 holes duidelijk dat Ans Mul-
der uit Linschoten als tweede ein-
digde, net als vorig jaar. De der-
de prijs ging naar Tonnie de Wit uit 
Woerden. De titel clubkampioene is 
met verve verdedigd en gewonnen 
door Nel Lindeman uit Mijdrecht. Zij 
won met 151 slagen over 36 holes, 
met 9 punten voorsprong. Het deel-
nemersveld bij de heren zag er an-
ders uit dan vorig jaar. Twee he-

ren, die recent lid zijn geworden, 
eindigden in de top drie. De derde 
plaats ging naar Hans Veldhuijzen 
uit Woerden. Hij moest zijn meerde-
ren erkennen in twee sterke spelers 
die al langer golfen, maar zoals ge-
zegd nog maar kort lid zijn van Golf-
club Veldzijde. De tweede prijs ging 
naar Erik Heuving uit Aalsmeer. Hij 
eindigde met een verschil van maar 
2 punten ten opzichte van nummer 
drie. De titel clubkampioen stroke-
play Par 3 ging naar Carl Flesch uit 
Uithoorn die met 127 slagen over 
36 holes de overtuigende winnaar 
werd. Met bloemen, bekers en een 
wisseltrofee zijn alle winnaars ge-
huldigd.

Medaille oogst voor UWTC 
handbikers Jetze en Tim
Streek - De UWTC leden Tim de 
Vries uit Vinkeveen en Jetze Plat 
uit Vrouwenakker waren beide ge-
selecteerd voor het WK para-cy-
cling dat van 31 augustus tot en met 
2 september is verreden in Pieter-
maritzburg in Zuid-Afrika. Donder-
dag 31 augustus deden Tim de Vries 
(H5) en Jetze Plat (H4) mee aan de 
tijdrit. En wat deden beide mannen 
het geweldig. Tim klokte geduren-
de de 23.3 kilometer lange wedstrijd 
continue de snelste tussentijd, maar 
op de streep kwam hij 2.63 secon-
de tekort op de Italiaan Zanardi. Zo 
dicht bij de titel, maar Tim kon met 
opgeheven hoofd het podium be-
treden om de zilveren medaille met 
gouden randje in ontvangst te ne-
men. Jetze Plat was vervolgens in de 
H4-klasse net zo ongenaakbaar als 
hij eerder dit jaar in de wereldbeker 
was. Met een kleine 2 minuten voor-
sprong won hij de WK titel. 
Jetze Plat was zelf bijzonder tevre-
den over zijn eerste optreden op dit 
WK. “Ik voel me bijzonder trots hier 
met het goud en de regenboogtrui 
deze dag te besluiten. Meest trots 
ben ik nog op de sterkste tijdrit van 
mijn leven waarin ik de concurrentie 
toch wel redelijk aan gort heb ge-
reden.”
Zaterdag 2 september reden Tim 
de Vries en Jetze Plat de wegwed-
strijd. Jetze (H4) was in de ochtend 
al aan de beurt voor zijn wedstrijd 
over ruim 60 kilometer. Tien rondes 
moesten er afgelegd worden. Met 
nog 2 rondes te gaan wist Jetze sa-
men met de Pool Rafal Wilk weg te 
rijden van de concurrentie. En dat 

deden ze zo hard dat ze al spoe-
dig een gat van 2 minuten hadden 
geslagen. In de spannende eind-
sprint pakte Jetze de winst en hier-
mee was zijn dubbel op het WK bin-
nen. Om 15.00 uur mocht Tim zich 
opstellen voor de start van zijn wed-
strijd in de H5 klasse. Al vroeg in de 
wedstrijd was Zanardi’s teamgenoot 
Diego Colombari ontsnapt. Tussen 
de vijfde en zesde ronde kreeg Tim 
het wel een beetje benauwd of het 
gat nog gedicht kon worden. Maar 
door een goede samenwerking met 
Luis Costa (Portugal) werd Colom-
bari toch weer teruggehaald. Met 
zijn zessen gingen ze door. De Ame-
rikaan Delossantos kreeg te maken 
met een afgelopen ketting en moest 
de groep laten gaan. In de laatste 
ronde ging de snelheid nog flink 
omhoog en toen kon Colombari niet 
meer volgen. Zo gingen ze met zijn 
vieren op de finish af. In de span-
nende eindsprint wist Tim uit het 
wiel van de rappe Italiaan Zanardi 
te komen en langszij te gaan en zo 
won Tim naast zijn zilveren medail-
le ook een prachtige gouden me-
daille. De Nederlander Johan Ree-
kers maakte het feest compleet en 
werd derde. 

KNGF Geleidehonden
Sponsorwandeling voor 
huishonden en hun bazen
Amstelland - KNGF Geleidehon-
den organiseert op zaterdag 28 ok-
tober de Halloween Hondentocht. 
Tijdens deze sponsorloop wandelen 
huishonden met hun bazen door het 
Amsterdamse Bos en dragen zo bij 
aan de opleiding van geleidehon-
den. Tijdens de Halloween Honden-
tocht worden huishonden voor één 
dag hondenhelden, net zoals gelei-
dehonden dat iedere dag zijn voor 
hun gehandicapte baas. De Hallo-
ween Hondentocht vindt ´s middags 
en ´s avonds plaats in het Amster-
damse Bos. Elke hond, vanaf een 
jaar oud, mag meelopen, mits hij is 
gesponsord voor minimaal 48 euro. 
Dit bedrag staat symbool voor een 
week training en verzorging van een 
geleidehond in opleiding.

Aandacht en steun 
“Wij vinden het belangrijk om met 
een evenement zoals de Halloween 
Hondentocht aandacht te vragen 
voor het mooie werk dat onze gelei-
dehonden doen”, zegt Peter van der 
Heijden, waarnemend directeur van 
KNGF Geleidehonden. “Elke dag 
staan blindengeleidehonden, autis-
megeleidehonden, assistentiehon-
den en buddyhonden hun gehan-
dicapte bazen bij. Dankzij hun on-
voorwaardelijke inzet kunnen de-
ze mensen weer zelfstandig zijn. Tij-
dens deze sponsorwandeling draai-
en we de rollen om: huishonden 
kunnen nu eens het verschil ma-
ken door hun soortgenoten te hel-
pen met de financiering van hun op-
leiding tot geleidehond.”

Sfeervol verlichte route 
Iedere deelnemende hond krijgt bij 
de start zijn eigen verlichte hals-
band, waarmee hij het pad verlicht 
zoals geleidehonden dat iedere dag 
weer doen voor hun gehandicapte 
baas. De route, circa 3,5 kilometer 
lang, wordt sfeervol verlicht en op 
verschillende punten zijn er ludieke 
activiteiten of bijzondere belevenis-
sen voor baas en hond. Meer infor-
matie over deze speciale sponsor-
loop staat op www.geleidehond.nl/
hondentocht. Via deze link kunnen 
deelnemers zich ook opgeven voor 
deze Halloween Hondentocht.

Beter leven
KNGF Geleidehonden wil zoveel 
mogelijk mensen met een beper-
king een beter leven geven met een 
speciaal opgeleide hond. Een (gelei-
de)hond vergroot hun bewegings-
vrijheid en zelfstandigheid. KNGF 
Geleidehonden is van geboorte tot 
pensioen betrokken bij haar hon-
den. Sinds de oprichting in 1935 zijn 
duizenden honden geschoold voor 
blinde en zeer slechtziende men-
sen. Daardoor bezit de organisatie 
een schat aan kennis en ervaring op 
het gebied van hond en handicap. 
Deze vakkennis zet de organisa-
tie tegenwoordig ook in voor men-
sen met andere handicaps: bijvoor-
beeld mensen met een motorische 
beperking, (oud-) geüniformeerden 
met PTSS of kinderen met autisme. 
Voor het opleiden van deze honden 
is de stichting grotendeels afhanke-
lijk van giften en nalatenschappen.

Aalsmeerse Chloë zwemt 
in grachten voor ALS
Aalsmeer - Chloë van Parera heeft 
afgelopen zondag 3 september mee 
gedaan aan de City Swim voor kids.
Dit heeft de Aalsmeerse gedaan 
voor haar oom Dennis, diezijn broer 
Frank Vlasman in 2012 verloren 
heeft aan ALS. Vanwege haar leef-
tijd (12 jaar) moest dit onder bege-
leiding van een ouder gebeuren.
Haar vader heeft meegezwommen. 
De begeleiding was echter niet echt 
nodig, aangezien Chloë vier minu-

ten eerder eindigde dan haar vader. 
Chloë heeft op een lekker tempo 
door de grachten van Amsterdam 
gezwommen en wist als derde te 
eindigen. 
Een mooie belevenis en een mooie 
prestatie van de Aalsmeerse. Wat 
nog mooier is dat zij hiermee door 
lieve bekende en onbekende ge-
sponsord werd en een bedrag van 
400 euro heeft opgehaald voor de 
stichting ALS.

Landschapsfestival van start
Haarlemmermeer - Natuur en 
landschap staat de hele maand sep-
tember in de schijnwerpers met 
ruim 50 activiteiten. Tijdens de eer-
ste Landschapstriënnale in Noord-
Holland, in Park21 in Haarlemmer-
meer, kan iedereen vanaf zaterdag 
2 september meer te weten komen 
over het landschap van nu en later. 
Een maand lang excursies, tentoon-
stellingen en debatten voor jong en 
oud. De Landschapstriënnale is een 
driejaarlijkse manifestatie waarin 
het landschap centraal staat. Met 
laagdrempelige publieksactivitei-
ten tot onderdelen voor professio-
nals zoals ontwerpers, ondernemers 
en overheden waarbij het landschap 
van de toekomst telkens centraal 
staat. Het publiek wordt meegeno-
men in een uitgebreid programma 
met exposities, bijeenkomsten, ex-
cursies, lezingen en vele andere ac-
tiviteiten waarbij de thema’s verste-
delijking, leefkwaliteit, klimaatadap-
tatie en energietransitie centraal ko-
men te staan. Gedeputeerde Adnan 
Tekin: “Ik ben er trots op dat deze 

Landschapstriënnale in Noord-Hol-
land en specifiek in de Haarlemmer-
meer plaatsvindt. Hiermee willen we 
op een laagdrempelige manier men-
sen in contact brengen met verschil-
lende facetten van de natuur en na-
tuurlijk om ervan te genieten. Daar-
naast gaan wij met elkaar het debat 
voeren over de toekomst van onze 
landschappen. Zo kunnen we met 
elkaar bepalen hoe we onze land-
schappen het beste kunnen gebrui-
ken en mooi houden voor volgen-
de generaties.” Park21 is een gebied 
van duizend hectare tussen Nieuw-
Vennep en Hoofddorp, midden in 
de metropoolregio Amsterdam. Ge-
meente Haarlemmermeer ontwikkelt 
hier een vrijetijdslandschap dat drie 
keer zo groot als Central Park is. Een 
verbinding tussen stad en land.

Aalsmeer - Het Roparunteam Hollander was aanwezig op de braderie om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker. Met Pinksteren 
gaan Annemieke en Michiel Hollander de Roparun van Hamburg naar Rotter-
dam lopen. Op de braderie konden bezoekers stappen zetten voor geld op de 
’Wall of Fame’. De actie was een daverend succes. “We hebben ruim 80 stap-
pen verkocht en met de collecte en de grabbelton erbij zelfs meer dan 1000 
euro opgehaald! Daar zijn we heel trots op en hier willen we het Aalsmeerse 
publiek graag voor bedanken”, aldus Annemieke en Michiel. 
Foto: www.kicksfotos.nl

‘Wall of Fame’ op braderie succesvol

Meer dan 1000 euro voor 
Roparunteam Hollander
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BeNe League handbal
FIQAS start in Limburg
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
9 september beginnen de mannen 
van FIQAS Aalsmeer aan hun nieu-
we seizoen in de BeNe League. En 
editie 2017/2018 start meteen met 
een lastige uitwedstrijd, namelijk bij 
OCI/Lions in Limburg. Vorige week 
speelden de ploegen ook al tegen 
elkaar om de Super Cup en toen 
wonnen de Lions met 29-23. Dat 
zegt natuurlijk helemaal niets over 
hoe het zaterdag zal gaan, beide 
teams beginnen op nul. Het wordt 
voor allebei de eerste uit een se-
rie van 22 competitiewedstrijden in 
een poule met 12 ploegen: zes Ne-
derlandse en zes Belgische teams. 
De BeNe League loopt dan ook door 
tot half maart 2018. Zover is het nog 
lang niet. Eerst maar eens begin-
nen. Vorig seizoen speelden FIQAS 
Aalsmeer en OCI/Lions maar liefst 
zes keer tegen elkaar: om de Super 
Cup, twee keer in de BeNe League, 
twee keer in de nacompetitie en 
daarna troffen de teams elkaar ook 
nog in de bekerfinale. Vier keer 
wonnen de Lions, twee keer was FI-

QAS de sterkste: in de uitwedstrijd 
van de BeNe League en later thuis 
in de nacompetitie. Het is dus wel 
degelijk mogelijk om van de lands-
kampioen te winnen. De wedstrijd 
zaterdag is in de stadssporthal in 
Sittard en begint om 19.00 uur. Vol-
gende week zaterdag 16 september 
spelen de heren thuis in De Bloem-
hof en is Targos/Bevo vanaf 19.15 
uur de tegenstander. 

Tophandbal zondag
Voor dames 1 van FIQAS Aalsmeer 
begint het seizoen 2017/2018 in de 
Eerste Divisie op zondag 10 septem-
ber aanstaande met een thuiswed-
strijd tegen het tweede damesteam 
van Virto/Quintus. De wedstrijd in 
de Bloemhof begint om 13.15 uur. 
Diezelfde middag spelen ook de 
mannen van FIQAS Aalsmeer 2 
(om 15.00 uur tegen Lions 2) en FI-
QAS 3 (om 16.45 uur tegen Sittar-
dia 2) thuis, dus dat belooft een leu-
ke handbalmiddag te worden in de 
sporthal aan de Hornweg. Publiek is 
van harte welkom.

Biljartvereniging Aalsmeer
Dagcompetitie van start
Aalsmeer - De Dagcompetitie van 
Biljartvereniging Aalsmeer speel-
de vrijdagmiddag hun eerste thuis-
wedstrijden aan de Roerdomplaan 
3. Zeer tevreden was Wim Berghoef 
over zijn partij in 18 beurten (3.28 
Moy) tegen Piet Verseveld die 25 
caramboles tekort kwam. Wim Ne-
derstigt maakte in 21 beurten kor-
te metten tegen Peter Teunissen die 
achter bleef met een tekort van 16 
caramboles. Fred Pol had wat langer 
werk tegen Hans Schouten, maar 
liet wel 12 punten noteren. Arnold 
Heuzen moest zijn 80 caramboles 
maken tegen Henk Wenker die er 
44 moest maken, dat verschil tus-
sen de eerste spelers van de teams 
is wel erg groot. Arnold liet 7 pun-
ten noteren;
Eindstand: Aalsmeer B 43 en Jac E 
28 punten. Henk Bos, eerste spe-
ler van Aalsmeer C, deed goede za-
ken door in 25 beurten tegen Ber-
nard Kraan zijn 85 caramboles te-
maken. Voor teamleider Harry Ba-

tenburg was het een zware middag. 
Het wilde niet lukken en hij liet te 
veel beurten noteren. Harry verloor 
van Wim Maasen. Voor het nieuwe 
teamlid Joost Dekker viel het ook 
niet mee. Ook hij moest tegen Peter 
Suyker een nederlaag in 19 beurten 
ondergaan. Henk v/d Sluis deed wat 
hij moest doen tegen Cor Wijsman. 
Henk won met een klein verschil. De 
punten waren echter voor Jac-D.
Eindstand: Aalsmeer C 34 en Jac- D 
37 punten.
Bij het team van Aalsmeer A was 
teamleider Wil Piet de enige speler 
van zijn team die 12 punten wist te 
scoren met een serie van 12 tegen 
Costas Karmiris in 23 beurten. Jacco 
v/d Laarse speelde gelijk tegen Pe-
ter van Ruiten; Wijnand Knol kwam 
1 carambole tekort tegen Sjaak van 
Delft. Flip Eskes moest een klein 
verlies ondergaan tegen Leo Wind-
horst. Eindstand: Aalsmeer A 39 en 
Jac. F 43 punten. 
Piet Maarsen

W.V. Aalsmeer wint Bo Bo 
zeilwedstrijden
Aalsmeer - Eens per jaar mogen 
de bestuurders van de Aalsmeer-
se watersport verenigingen zelf hun 
wedstrijdje zeilen in plaats van de-
ze te organiseren. Al vele jaren zijn 
dit de zgn. Bo Bo-wedstrijden. De 
Aalsmeerse watersportverenigingen 
vormen samen de Westeinder Zeil-
wedstrijden. Op het seizoen staan 
jaarlijks de Grandprix d’Aalsmeer, 
waarmee de internationale Draken-
klasse traditiegetrouw het vaarsei-
zoen opent. Voorts de Combi Am-
sterdam voor de jeugd (daar komen 
zo’n 150 jeugdige zeilers op af) en 
de wedstrijden in de Ronde en Plat-
bodems. Ook de aangesloten wind-
surfclub heeft onder meer de Ou-
de Deuren Cup, daar mogen alleen 
surfers van minimaal 40 jaar met 
een surfplank van minimaal 25 jaar 
oud aan meedoen. Voorts zijn er elk 
jaar klassenevenementen en kam-
pioenschappen in de verschillen-
de eenheidsklassen. Alle wedstrij-
den worden in principe op de Gro-
te Poel, een van de mooiste wed-
strijdwaters in Nederland, verzeild. 
Voor de Bo Bo-wedstrijden was de 
dit jaar jubilerende watersport ver-
eniging Westend (1917-2017) gast-
heer. Geert Bakker regelde alles op 
het water en had een baan uitge-
legd met twee keer een kruisrak en 
een voor-de-windse finish. Er werd 
in de twee J22’s gezeild van de W.V. 
Aalsmeer in een zgn. match-race-
opzet, waarbij ieder een keer te-

gen de ander uitkomt. Met een kor-
te startlijn en een klein kruisrak kan 
de kleinste fout verlies betekenen, 
maar na de voorrondes kwamen 
de teams van W.V. Aalsmeer met 
drie en van Westeinder Zeilwedstrij-
den zelfs met vier overwinningen 
toch duidelijk voor de eindoverwin-
ning naar voren. Dat gaf in de fina-
leraces een spannend verloop; W.V. 
Aalsmeer moest twee keer winnen 
van het sterk aanvallend zeilende 
Westeinder Zeilwedstrijden team. 
De eerste race kregen zij hun op-
ponent echter snel achter zich en 
daarmede de race onder contro-
le. Bij de laatste race was het West-
einder Zeilwedstrijden team iets te 
vroeg op de start en kon Aalsmeer 
eerst vrij wegvaren, maar vlak bij 
de bovenboei kon dit pas worden 
beslist doordat zij zowel loefrech-
ten hadden als merktekenruimte 
en per saldo voor de wind vrij kon-
den wegvaren, waaruit voldoende 
voorsprong in het tweede kruisrak 
ontstond. W.V. Aaalsmeer met aan 
boord Theo van Mierlo, Reinier de 
Jong en Con Struycken wonnen de 
door Westend nieuw ingestelde wis-
selprijs, een buitengewoon fraai ko-
peren sextant in massief mahonie-
houten kistje. Organisatie en deel-
nemers kijken terug op een zeer ge-
slaagde en spannende wedstrijd-
dag, met een gezellige samenhang 
tussen de onderlinge verenigingen.
Theo van Mierlo

Voor jeugd van 7 t/m 10 jaar
Kennis maken met zeilen 
bij de Nieuwe Meer
Aalsmeer - Watersportvereniging 
de Nieuwe Meer heeft al jaren een 
grote groep actieve jeugdzeilers in 
de leeftijd vanaf 7 jaar. Op zondag 
10 september is er de gelegenheid 
om hiermee kennis te maken. Van 
10.00 tot 12.30 uur kunnen jongens 
en meiden kennis maken met het 
varen in een optimist. 
Deze proefles is bedoeld voor kin-
deren van 7 tot en met 10 jaar. Zei-
lervaring is helemaal niet nodig, 
een zwemdiploma wel. De haven 
van watersportvereniging de Nieu-
we Meer (www.wvnieuwemeer.nl) is 
gelegen aan het begin van de Stom-
meerweg, tegenover het oude sta-
tionsgebouw, en bereikbaar via het 
pontje bij de kolenhaven. 
Interesse? Meld je dan uiterlijk 8 

september aan door een e-mail te 
sturen naar de jeugdzeilcommisie 
via jzc.wvnm@outlook.com. 

Extra training dankzij nieuwe hal
Meer basketbal voor jeugd
Aalsmeer - Het nieuwe sportsei-
zoen biedt mooie kansen voor Bas-
ketbal Vereniging Aalsmeer. De ver-
eniging gaat gebruik maken van de 
nieuw gebouwde sporthal aan de 
Dreef. Doordat nu op dinsdagavond 
getraind wordt in sportcentrum De 
Waterlelie is het mogelijk een extra 
training in te lassen voor de jong-
ste basketballers van Aalsmeer, van 
5 tot en met 11 jaar. Spelenderwijs 
richten trainers en coaches van de 
vereniging zich op een goede moto-
rische ontwikkeling en het aanleren 
van de beginselen van basketbal. 
Ook de oudere jeugd, 12 tot en met 
18 jaar, krijgt extra trainingstijd in 
deze nieuwe hal. Naast de reguliere 
basketbaltrainingen wordt voor de-
ze groep een specifieke kracht- en 

conditietraining opgezet, om zo vol-
ledig fit aan elke wedstrijd te kun-
nen beginnen. Op de donderdag-
avond wordt als vanouds getraind in 
de Bloemhof aan de Hornweg. 
Benieuwd of basketbal iets voor jou 
is? Kom langs tijdens de trainin-
gen en maak gebruik van vier gra-
tis proeftrainingen om te ontdek-
ken hoe leuk basketbal is! De trai-
ningstijden zijn op dinsdag in sport-
complex De Waterlelie voor 5 tot en 
met 11 jaar van 18.00 tot 19.00 uur 
en voor 12 tot en met 18 jaar van 
18.30 tot 20.30 uur. Op donderdag 
in sporthal De Bloemhof voor 5 tot 
en met 9 jaar van 17.30 tot 18.30 uur, 
voor 10 en 11 jaar van 17.30 tot 19.00 
uur en voor 12 tot en met 18 jaar van 
18.30 tot 20.00 uur.

Jeugdschaatsen bij IJsclub 
De Blauwe Beugel
Rijsenhout – Terwijl de meeste van 
ons allen nog in korte broek lopen, 
en genieten van het mooie warme 
nazomerweer , zijn de leden van IJs-
club de Blauwe Beugel uit Rijsen-
hout weer volop in training voor het 
winterseizoen. Dit jaar is er weder-
om voor gekozen om de veldtraining 
in een andere vorm te geven als 
voorheen. Op maandagavond trai-
nen de senioren en de jeugd op het 
ijsclubterrein aan het Konnetlaantje, 
nadat ze dit jaren gedaan hebben 
in het Haarlemmermeerse Bos. Ook 
wekelijks een wisselende trainer 
welke in bootcamp vormen de leden 
klaarstomen voor het ijs. Aan de re-
acties van de leden is te merken dat 
deze trainingsvorm aanslaat.

Trainingsweekend
Op donderdag is er een fietstraining 
vanaf het clubgebouw, en wordt er 
getraind op duur en intervaltranig. 
Het weekend van 14, 15, 16 en 17 
september staat het jaarlijkse trai-
ningsweekend voor de deur, met 
op donderdagavond de tijdrit over 
8 kilometer, vrijdagavond de jaar-
vergadering, zaterdagmorgen een 
baanwielrenclinic in Alkmaar. En ’s 
avonds is er een barbecue voor de 
leden en vrijwilligers. Het weekend 
word afgesloten op zondag met een 
duintraining nabij Langervelderslag. 
En dan is het nog maar 2 weken 
voordat de Kennermerijsbaan in 
Haarlem opengaat. Waar er weke-
lijks tot eind maart getraind word, 

onder gediplomeerde begeleiding.
Maar ook op zaterdagmorgen zijn 
er allerlei activiteiten op de Kenner-
merijsbaan. Vanaf 7 oktober om 8.20 
uur geeft een koppel gemotiveerde 
trainers schaatslessen aan kinderen 
van 6 tot en met 13 jaar. Op hun ei-
gen niveau en spelenderwijs word in 
twintig lessen de jeugd het schaat-
sen bijgebracht, met rond de kerst 
een heus wedstrijdje en in maart als 
afsluiting een Elfdorpentocht.

Aanmelden kan nog
Er is nog voldoende ruimte om je aan 
te melden, je kunt kiezen uit 10 les-
sen, of de gehele 20 lessen. Dus doe 
dit een op tijd en schroom niet, wie 
is er vroeger niet op de sloot achter 
een stoel begonnen! Opgeven kan 
bij www.ijsclubdeblauwebeugel.nl-
jeugdschaatsen. Dit jaar is er ook 
weer speciaal aandacht voor de vei-
ligheid van de jeugdschaatsertjes. 
Ijsclub de Blauwe Beugel heeft een 
groot aantal helmen aangeschaft 
welke u tegen een borg kunt huren, 
of natuurlijk ook gewoon kunt ko-
pen, dit is mede mogelijk gemaakt 
door de sponsor-club van 50 welke 
hier hun financiële bijdrage aan ge-
geven hebben.
Zo ziet u maar, ook in de zomer is 
IJsclub de Blauwe Beugel zeer ac-
tief met de voorbereidingen voor het 
winterseizoen. Voor meer informa-
tie: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl

Zwem-ABC-licentie 
voor het Oosterbad

Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 
1 september – in eerste instan-
tie de laatste dag dat Het Ooster-
bad open zou zijn – ontving het 
bestuur een prachtige medede-
ling: het zwembad heeft de offi-
ciële Zwem-ABC-licentie! Nadat 
er heel veel voorbereidend werk 
was gedaan door onder andere 
Loekie Brommer en Emily Boom 
vond op 25 augustus een audit 
plaats door het Nationaal Plat-
form Zwembaden.
Zou Het Oosterbad aan de stren-
ge eisen voldoen om deze be-
langrijke licentie te krijgen? Een 
licentie die niet alleen voor Het 
Oosterbad belangrijk is, maar 
ook voor de jeugd van Aalsmeer 
en omgeving. De eisen om een 
licentie te mogen voeren zijn 
streng en daar komen veel zaken 
bij kijken. Zo moeten procedu-
res op papier staan en goed wor-

den uitgevoerd indien nodig, en 
is het zaak dat zowel bestuur als 
lesgevenden goed op de hoogte 
zijn van alle eisen en procedures. 
Die bestaan uit (onder andere): 
gedragscodes, verklaringen om-
trent gedrag, geldige en volledi-
ge diploma’s lesgevenden en er 
moet een calamiteitenplan aan-
wezig zijn. Maar de kurk mag van 
de fles, want het Oosterbad vol-
doet aan alle gestelde eisen en 
mag nu – vol trots – de licenties-
ticker op het raam plakken.
Daar blijft het natuurlijk niet bij: 
ontwikkelingen en lessen – ook 
voor het team – zullen worden 
blijven gevolgd, zodat optimaal 
les kan worden blijven gegeven 
in iets wat in Nederland zo hard 
nodig is: goed zwemles geven. 
Een mooier begin van het volgen-
de seizoen, het 90e voor Het Oos-
terbad in 2018, is er bijna niet.

Sportservice Aalsmeer
Zorglessen voor kinderen
Aalsmeer - In navolging op het 
succes in de Haarlemmermeer zijn 
in Aalsmeer twee zorglessen gestart 
voor kinderen met een (lichte) mo-
torische en/of emotionele achter-
stand. Het gaat om Motorische Re-
medial Teaching (MRT) en Club Ex-
tra. De lessen vinden elke woens-
dag plaats in gymzaal de Rozen in 
de Rozenstraat in het Centrum. MRT 
is een zorgles voor kinderen met 
een (lichte) motorische achterstand. 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar er-
varen tijdens deze les plezier in be-
wegen. Ze krijgen een breed scala 
aan motorische vaardigheden aan-
geleerd. Hierdoor nemen kinderen 
met meer zelfvertrouwen deel aan 
activiteiten tijdens de gymles, op het 
schoolplein en het spelen op straat. 
In kleine groepjes (maximaal 8 kin-
deren) wordt in tien groepslessen 
gericht gewerkt aan de motorische 
ontwikkeling. Het accent ligt voor-
al op spelvormen en zeer veel ver-
schillende bewegingsvormen. De 
les vindt elke woensdag plaats van 
13.30 tot 14.15 uur. Kosten bedra-
gen 25 euro voor in totaal 12 lessen. 

Club Extra
Club Extra is een club voor kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar die moeite 
hebben om mee te komen met acti-
viteiten op een reguliere vereniging, 

de gymles en/of tijdens het buiten-
spelen. Dit kan komen door een so-
ciaal-emotionele achterstand, mo-
torische achterstand en/of doordat 
zij gedragsmatig uit de toon vallen. 
Hierdoor kunnen zij problemen er-
varen in de omgang met leeftijdsge-
nootjes en moeite hebben met het 
aanleren van motorische vaardig-
heden. Door Club Extra vinden deze 
kinderen weer aansluiting. Doordat 
de kinderen werken in kleine groe-
pen (maximaal 10 kinderen), krij-
gen zij veel individuele aandacht. 
De les duurt 1,5 uur en bestaat uit 
een sport- en cultuuractiviteit. Hier-
door groeit het zelfvertrouwen, krij-
gen ze meer plezier in bewegen en 
in hun deelname aan cultuuractivi-
teiten. De les is elke woensdag van 
14.30 tot 16.00 uur. Kosten bedra-
gen 4 euro per les. 

“Yes, gelukt!”
In Haarlemmermeer zijn de lessen 
een groot succes gebleken. “Yes, 
het is mij gelukt” en “Ik heb nieu-
we vrienden gemaakt” zijn slechts 
een paar quotes van deelnemende 
kinderen. Met vragen of om aan te 
melden kan contact worden opge-
nomen met Iris de Vries. Zij is be-
reikbaar via telefoonnummer 023-
557 5937 en via e-mail: jogg@sport-
serviceaalsmeer.nl

Sloopwerk loont voor Amstel-duo
Derde plek Owen Geleijn 
na geslaagd één-tweetje
Rijsenhout - Als wielrenner Owen 
Geleijn er niet in slaagt een wed-
strijd te winnen, dikke kans dat het 
zijn WTC De Amstel-clubgenoot En-
zo Leijnse dan wél lukt. Omgekeerd 
kan ook. Afgelopen zondag was het 
patroon niet anders in de Ronde van 
Uithoorn voor nieuwelingen. Geleijn 
uit Rijsenhout en Amstelvener Leijn-

se ontsnapten beurtelings uit het 
peloton en lieten zo hun concurren-
ten bijna continu achtervolgen.
Owen Geleijn was halverwege de 
bijzonder attractieve race de eerste 
die met het serieuze sloopwerk be-
gon. Hij kreeg twee bijrijders mee, 
maar op het snelle clubparcours in 
de Legmeer slaagde de poging net 

Voetbal
Winst voor FCA zondag 
na niet al te best spel
Aalsmeer - Als de voetballers van 
FC Aalsmeer zondag dit jaar mee 
willen gaan draaien, dan staat er 
een hoop werk te wachten voor 
trainer Marco Bragonje. Afgelo-
pen zondag tegen UVV was het niet 
als te best. Onder andere het veel 
te lang het niet afgeven van de bal, 
niet om zich heen kijken naar vrij-
staande spelers en het veel te lage 
tempo bij bepaalde spelers. Jammer 
allemaal, vooral omdat de tegen-
stander zondag een ploeg was om 
zich eens goed uit te leven. De over-
winning van 2-0 was natuurlijk veel 
te matig. FC Aalsmeer tegen UVV 
was in de eerste tien minuten het 
aankijken waard. Men probeerde 
van beide kanten het beste van te 
maken. Maar in de volgende speltijd 
kwam al gauw aan het licht dat de 
tegenpartij toch wel kwaliteit tekort 
kwam. En daar had FC Aalsmeer 
meer gebruik van moeten maken.
De 1-0 kwam in de zeven en twintig-
ste minuut, in een wirwar van spe-
lers was het Joost van de Zwaard 
die de bal in het vijandelijk doel 

wist te plaatsen. Het was vooral aan 
de kwaliteiten van de doelman van 
UVV te wijten dat de score voor de 
rust niet hoger was. 
Vlak voor de rust was er weer een 
reuze grote kans op 2-0, maar het 
lang wachten met schieten was er 
de oorzaak van dat het feest niet 
doorging. Na de thee het zelfde 
spelbeeld, een conditioneel beter 
FC Aalsmeer. Maar ook bij de thuis-
ploeg was het niet hosanna. Joost 
van de Zwaard kreeg diverse kan-
sen, die echt niet te missen waren. 
Met de inbreng van Elias ging het 
allemaal wat beter. Het was Rem, 
die in de vijf en vijftigste minuut, 
de bal pan klaar lag voor Van de 
Zwaard, maar de doelman van UVV 
had het spelletje door. In de vijf en 
zestigste minuut was er een straf-
schop voor nodig om de stand op 
2-0 te tillen. Het doelpunt werd ge-
maakt door Joost van de Zwaard.
Al met al een wedstrijd waaruit men 
lering moet trekken, dat het alle-
maal veel beter kan en moet!
Theo Nagtegaal

niet. Vervolgens was het de beurt 
aan Leijnse, die met Volendammer 
Jim Kes wel met succes op avon-
tuur ging en zijn vluchtmakker in de 
laatste ronde uit het wiel reed. Owen 
Geleijn finishte tien seconden daar-
achter als snelste van het peloton en 
werd derde. Zijn bijna anderhalf jaar 
jongere broer Tristan reed een knap-
pe race en kwam in de buik van de 
groep als zestiende over de streep. 
Benjamin Wessels uit Aalsmeer en 
Sven Buskermolen uit Kudelstaart, 
beiden eerstejaars nieuwelingen, 
kwamen na goed doorzetten als de 
nummers 41 en 42 op de uitslagen-
lijst. Vooraf aan de race voor nieu-

welingen reden de veteranen in Uit-
hoorn hun wedstrijden. In de cate-
gorie 60-plus pakte John Tromp uit 
Kudelstaart de achtste prijs mee.

Top tien
De 21-jarige Franklin Wessels werd 
afgelopen zondag negende in de 
Ronde van Heemskerk voor eliteren-
ners en beloften, zijn tweede top tien 
klassering dit jaar. De Aalsmeerder 
beëindigde de race tussen de kop-
groep en het peloton. Sjors Dekker 
uit Andijk kwam als eerste over de 
streep. Een dag eerder was Wessels 
in Sint Pancras als 29ste binnen ge-
komen..



Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gezellig en superdruk 
op braderie in Centrum

Aalsmeer - Het was echt een heel 
gezellige braderie in het Centrum 
afgelopen zaterdag 2 september en 
wat was het druk. In de straten was 
het regelmatig fi le lopen. Dit kwam 
door de vele mensen, maar ook door 
de vele praatjes die met elkaar ge-
maakt werden. Elkaar een tijdje niet 
gezien, even bijpraten maar.
Allerlei spullen werden te koop aan-
geboden, van tassen, kleiding, sie-
raden, boeken en muziekinstrumen-
ten tot aardbeien, meloen en an-
der fruit. Ook waren er overheerlij-
ke etenswaren, waaronder broodjes 
beenham en Vietnamese loempia’s.
Voor de kinderen was de brade-
rie eveneens de moeite waard. Ze 
konden zich laten schminken, die-
ren aaien bij de kinderboerderij en 

onder andere marsmellows bakken 
boven het vuurtje van de scouting.
Ook vele verenigingen en stichtin-
gen waren aanwezig. Zo beman-
de de schaakclub een stand, even-
als de ouderenvereniging, SPIE met 
nieuws over de Pramenrace en D66 
en de PvdA waren politiek actief. 
Radio Aalsmeer verzorgde vanaf het 
Molenplein een live-uitzending en 
voor muziek droeg Aalsmeers Har-
monie op het plein bij de Doopsge-
zinde kerk zorg.
Al met al een heel geslaagde bra-
derie, waaraan overigens het weer 
meegewerkt heeft. Het is de he-
le dag droog gebleven, het dreigde 
soms even, en de zon liet zich veel-
vuldig zien. Een heerlijke (ontmoe-
tings)dag!
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Aalsmeer - Het seizoen loopt lang-
zaam ten einde, afgelopen zaterdag 
was de derde Natour vlucht vanuit 
Asse-Zellik in België. Er staan nu 
nog vijf vluchten op het program-
ma. Het was mooi vliegweer, zo-
dat de duiven op tijd gelost konden 
worden. Om 09.30 uur kregen de 
verzorgers het sein tot het loslaten 
van de duiven, die met een Noorden 
wind te maken kregen en er dus 
wat extra aan moesten trekken. Om 
11.26.30 uur landde de 16-092 bij 
Cees van Vliet in Kudelstaart op het 
hok en met een gemiddelde snel-
heid van 1326,145 meter per minuut 
(ruim 79,5 kilometer per uur) was dit 
de snelste van de vereniging. Comb. 
van Leeuwen & van Grieken uit 
Aalsmeer wed tweede en Wim Wijf-
je uit De Kwakel werd derde. De uit-
slag van de vlucht Asse Zellik met 
577 duiven en 15 deelnemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
3.  W. Wijfje De Kwakel
4.  L. v.d. Sluis Uithoorn
5.  J.H. van Duren Amstelveen
6.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
7.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
8. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
9.  A.J. van Belzen Kudelstaart
10. Tim Rewijk De Kwakel
11. M. de Block Aalsmeer
12. Darek Jachowski Mijdrecht
13. D. Baars Kudelstaart
14. Th. v.d. Wie Aalsmeer
15. E. Wiersma Amstelveen
Eindstand Dagfond (lange afstand 
vluchten 500 tot 720 kilometer):

Onaangewezen
1.  Comb. van Ackooy 
2.  J.H. van Duren 
3.  W. Wijfje
4.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
5.  L. v.d. Sluis
6.  Gerard & Lies v.d. Bergen
7.  Donna de Klerk
8.  P. v.d. Meijden
9.  Darek Jachowski
10. Comb. Baas & Berg
11. J.A. van Dijk
Aangewezen
1. J.H. van Duren
2. Comb. van Ackooy
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
4. L. v.d. Sluis
5. W. Wijfje
6. P. v.d. Meijden
7. Donna de Klerk
8. Gerard & Lies v.d. Bergen
9. Comb. Baas & Berg
10. Darek Jachowski
11. J.A. van Dijk
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Clinic en spectaculaire demonstratie

Geslaagde jubileumviering 
Waterskivereniging
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 2 
september vierde Waterskivereni-
ging Aalsmeer het 40 jarige jubile-
um vanuit haar clubgebouw op het 
surfeiland aan de Westeinder. Vele 
(oud) leden waren aanwezig op de-
ze feestelijke dag om te proosten op 
het 40 jarig bestaan van de vereni-
ging. Er waren verschillende activi-
teiten georganiseerd waaraan door 
velen werd deelgenomen. Natuur-
lijk was er ruimte tot waterskiën, 
dat waar de waterskivereniging de 
afgelopen 40 jaar zo druk mee be-
zig is geweest. Naast het waterskiën 
was ook Nederlands kampioen wa-
keboarden Ricky Lukassen aanwe-
zig voor een leerzame clinic en een 
spectaculaire demonstratie. Als kers 
op de taart was er voor de huidige 
leden een jetski beschikbaar om te 
flyboarden. Na alle geslaagde acti-
viteiten is er gezellig gebarbecued 
en de dag gezamenlijk afgesloten 
met het prachtige vuurwerk tijdens 

vuur en licht op het water. WSVA 
wilt graag alle sponsors en vrijwilli-
gers bedanken die hebben meege-
werkt om deze dag tot zo’n succes 
maken! Op naar nog vele jaren wa-
tersportplezier.

Schaken
AAS seizoen is begonnen
Aalsmeer - Met een koude brade-
riestand in de Dorpsstraat is AAS 
het seizoen 2017-2018 begonnen. 
De stand werd gelukkig goed be-
zocht, zodat AAS weer nieuwe leer-
lingen verwacht dit seizoen. Vrijdag 
8 september gaan de schaaklessen 
bij AAS weer van start. De opzet is 
gelijk aan vorig seizoen. Van 19.00 
tot 19.30 uur les in stap 1 tot en met 
3, van 19.30 tot 20.00 uur jeugdcom-
petitie en van 20.00 tot 20.30 uur les 
in stap 4 en hoger.
AAS 2 heeft zich afgelopen seizoen 
gehandhaafd in de promotieklasse 
van de Leidse Schaak Bond en dat 
is ook de doelstelling voor het nieu-

we seizoen.
AAS 1 is kampioen geworden in de 
tweede klasse van de KNSB en mag 
het nu gaan proberen in de zwa-
re eerste klasse. Daar moet boven-
dien met tien personen worden ge-
speeld, hetgeen voor een kleine 
club een extra belasting is. Maar de 
Azen hebben er weer zijn in. Nieu-
we schaakliefhebbers zijn natuurlijk 
van harte welkom. De schaakavon-
den van AAS vinden iedere vrijdag-
avond plaats in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55. Kijk voor 
meer informatie over AAS op www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint vlucht 
vanuit Asse-Zellik, België

Triatleten Oceanus bedwingen 
halve Ironman in Zell am See
Aalsmeer - Vijf triathleten van het 
Oceanus triathlon team hebben al-
len de ironman 70.3 volbracht. In 
het warme Oostenrijk waren de tri-
athleten van Oceanus neergestre-
ken op de camping of hotel van het 
prachtige wintersportgebied Zell 
am See en Kaprun. Zo’n 2.500 tria-
thleten inclusief Ironkids deden hier 
hun wedstrijd. Op zondag 27 augus-
tus doken om 11.00 uur de eerste 
mannelijke prof atleten het water 
in, twee minuten later gevolgd door 
de prof dames. De agegroup atle-
ten startte vanaf 11.10 uur volgens 
de zogenaamde rolling start. Iedere 
seconde starten er vijf atleten, zodat 
er geen chaos ontstaat. De timing 
ligt op de mat, vlak voordat iede-
re zwemmer het water induikt, zo-
dat iedereen eerlijk zijn eigen net-
to tijd zwemt! Carla van Rooijen beet 
de spits af als prof-dame. Na een 
gedegen zwemonderdeel, wat niet 
haar favoriete onderdeel is, fietste 
en liep zij in een tijd van 5 uur 10 
minuten en 33 seconden naar een 
tiende plek bij de prof dames. Frans 
van Heteren wilde bij de eerste 50 
plussers finishen. Na een vierde 
zwemtijd (bij zijn agegroup), een 
eerste fietstijd en een tweede loop-
tijd kwam Frans als eerste 50er over 
de streep, in een tijd van 4.35.19.
Prima resultaat, en als toetje ook 
nog gekwalificeerd voor het WK 
Ironman 70.3 agegroup volgend jaar 
2 september in Zuid-Afrika. Fedor 
Exmann zwom, fietste en liep naar 
een tijd van 5 uur 22 minuten en 7 
seconden. Onder toeziend oog van 
zijn vader, die volgens eigen zeggen 
een prachtig evenement had mee-
gemaakt, kwam Fedor met gemeng-
de gevoelens over de finish. Een 77e 
pek in de categorie 40 tot 44 jaar 
was zijn aandeel. Jeroen Heijstek, 
die altijd serieus met zijn planning 
bezig is, zat in zijn laatste jaar als 55 

plusser. Hij werd 7e in zijn catego-
rie in een eindtijd van 5 uur 33 mi-
nuten en 23 seconden. Jeroen heeft 
volgend jaar nog een serieuze kans 
om zich ook te plaatsen voor het 
WK. Hij zit dan in de categorie 60 
plus. Bart van Montfoort had van te 
voren te kennen gegeven om genie-
tend over de finish te komen, aan-
gezien hij niet echt goed voorbe-
reid was en niet optimaal had kun-
nen trainen. Moe maar voldaan en 
inderdaad zeer tevreden kwam Bart 
over de streep in een tijd van 5 uur 
49 minuten en 27 seconden. Een 
207e plek in zijn categorie. Onder 
toeziend oog van alle partners die 
ook meegereisd waren was het een 
geweldig Ironman evenement, waar 
iedereen van genoten heeft! De tria-
thleten zijn weer een ervaring rijker!

Triatlon in Weesp
Een week na Zell Am See kwamen 
er alweer vier triathleten aan de 
start in Weesp. Frans van Heteren 
kon met een vijfde plek overal en 
eerste in de vijftig plus weer tevre-
den zijn. Zijn tijd was 1 uur 49 mi-
nuten en 9 seconden. Broer Jan had 
na een degelijk zwem- en fietson-
derdeel moeite met het lopen, naar 
eigen zeggen door minimale trai-
ning op dat onderdeel, dus verbete-
ring is in het verschiet! Twee uur vier 
minuten en 14 seconden was zijn 
tijd. De grootste klapper maakte Jo-
nas de Rese, maar liefst 6 minuten 
sneller dan vorig jaar. Een tijd van 2 
uur, 4 minuten en 14 seconden. In 
de tweede serie kwam Niels Veul in 
actie. De enthousiaste Aalsmeerder 
lag prima in zijn serie en kwam over 
de finish in een tijd van 2 uur, 19 mi-
nuten en 36 seconden. De Weesper 
triatlon is een van de mooiste en ge-
zelligste van het land, redelijk in de 
buurt en altijd snel volgeboekt. Ge-
zelligheid gegarandeerd!

Atletiekvereniging Aalsmeer
5e Trackmeeting en sterke 
Ten Miles voor Corné
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zwierven de atleten van het Atletiek-
vereniging Aalsmeer Running Team 
uit over het land, allereest vond af-
gelopen vrijdag in Utrecht de vijf-
de Trackmeeting van het seizoen 
plaats. Vijf atleten gingen hier van 
start op de 1000 meter met het doel 
om persoonlijke records scherper te 
stellen. 
In de tweede serie was het als eer-
ste de beurt aan Milan Biesheuvel 
die na de C-Spelen van vorige week 
echte scherpte miste om een per-
soonlijk record neer te zetten Mi-
lan finishte in 2:55,32 minuten. In 
de daaropvolgende serie liep Wes-
sel Heil een ijzersterke race. Vanaf 
het begin werd er aanvallend gelo-
pen, dat deze tactiek resultaat ople-
verde bleek uit zijn persoonlijke re-
cord, een verbetering van 6 secon-
den: 2:51,92 minuten. In de laatste 
serie was het de beurt aan Inger van 
Dok, Graeme ‘t Hoen en Gregory ‘t 
Hoen. Het initiatief werd genomen 
door Graeme op de voet gevolgd 
door Inger en Gregory. Halverwege 
de wedstrijd was het Inger die het 
tempo hard maakte waarbij uitein-
delijk Graeme over de snelste benen 
bleek te beschikken 3:13,18, Inger 
3:14,42 en Gregory 3:16,16 minuten. 
Voor beide broers betekende dit een 
persoonlijk record. Wim Metselaar, 
uitkomend bij de Masters 75, finish-
te op zijn 800 meter in 2.58.28 minu-
ten en slaagde er net niet in om het 
Nederlands record te verbeteren. 
Corné Timmer die tijdens het NK 
senioren al eerder dan zijn teamge-
noten het baanseizoen heeft afge-
sloten om zich te kunnen richten op 

een aantal wegwedstrijden waarbij 
elke wedstrijd in het teken staat van 
een specifiek doel. Voor de Ten Mi-
le in Tilburg was dit het aanscher-
pen van zijn junioren A clubrecord 
uit 2015. Na een snelle eerste 5 kilo-
meter (16:53) volgde een 10 kilome-
ter in 34,17 minuten en een 15 kilo-
meter, doorkomst in 52:27 minuten. 
Gezien dat Corné op dit moment 
midden in zijn opbouw zit naar on-
der andere de halve marathon van 
Eindhoven kan er tevreden terug-
gekeken worden op de 10 Ten Mile, 
waarbij het persoonlijke record en 
het clubrecord met ruim 3 minuten 
werden aangescherpt. In het sterke 
internationale deelnemersveld met 
enkele wereldtoppers staat Corné 
met een tijd van 56.15 minuten op 
de 42e plaats totaal en finishte de 
junior als 22e Nederlander. 

Corné Timmer met startnummer 103. 
Foto: Erik Witpeerd

Nationale Sportweek
Sparen voor gratis sporten
Aalsmeer - De komende maan-
den kan iedereen heel gemakke-
lijk de sport ontdekken die bij hem 
of haar past. Ervaar wat de kracht 
van sport is in de Nationale Sport-
week en ontdek vervolgens met de 
AH Sportactie welke sport écht bij 
je past. Veel van de activiteiten om 
een passende sport te ontdekken, 
starten in de Nationale Sportweek. 
De Nationale Sportweek is een ini-
tiatief van NOC*NSF met als doel 

de kracht van sporten en bewegen 
te promoten. In deze week, die sa-
menvalt met de start van het nieuwe 
sportseizoen, ervaar je hoe gezond 
en vooral leuk sporten en bewegen 
is. De veertiende editie van de Nati-
onale Sportweek vindt plaats van 9 
tot en met 17 september. Check bij 
je gemeente of lokale sportorgani-
satie welke activiteiten in deze week 
plaatsvinden en ervaar de positie-
ve invloed van sport en bewegen. 

Foto: Jeugdtrainer Ali Tamriuat.

Korfbalcompetitie
Nieuwe trainers bij VZOD
Kudelstaart - Bestuur en TC van 
de korfbalvereniging VZOD in Ku-
delstaart zijn trots te melden dat At-
tie van Kooij de nieuwe hoofdtrainer 
wordt van de selectie. Na een val-
se start aan het begin van dit wed-
strijdseizoen door het onverwach-
te vertrek van hoofdtrainer Loef, zal 
Van Kooij de focus richten op de 
sportieve doelen voor dit seizoen. 
Na een zware competitie vorig sei-

Sjoelseizoen van start in 
Dorpshuis Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond in Beneden Leeuwen de sjoe-
linterland plaats tussen Nederland, 
Duitsland en Frankrijk. Nederland 
versloeg beide landen met over-
macht. Gemiddeld scoorde Oranje 
139,20, Duitsland 129,55 en Frank-
rijk op een enorme achterstand 
112,82. De twee sjoelers van Sjoel-
club Aalsmeer Petra Houweling en 
Patrick Haring deden ook mee aan 
het interland. Petra gooide drie se-
ries van tien bakken (scores 1352, 
1410 en 1394) met een gemiddel-
de van 138,53. Patrick, die de eer-
ste ronde reserve was, gooide 1444 
en 1357, gemiddeld 140,05. Dick 
Eijlers won met een gemiddelde van 
145,27. Direct gevolgd door Ronald 
Polman 145,17. Ronald kwam ook 
nog eens op één bak tot de uitzon-
derlijke score van 156, waarbij in de 
eerste beurt alle stenen er in gingen 
en daarna één steen per beurt in de 
vier. Er werd tijdens deze interland 
nog op de oude vertrouwde sjoel-
bakken gesjoeld.

Nieuwe uitdaging 
Op donderdag 7 september begint 
Sjoelclub Aalsmeer weer aan het 
nieuwe seizoen. De avonden, die 
om de twee weken op donderdag 
gehouden worden in het Dorpshuis 
in Kudelstaart, beginnen om 20.00 
uur. Er wordt in vier klassen (op ei-
gen niveau) gesjoeld en per compe-
titieavond worden er twee keer tien 
bakken gegooid. Tussendoor is er 
tijd voor een drankje en een gesprek 

met de andere leden. Wie gooit de 
meeste punten boven zijn eigen ge-
middelde? Eén punt voor elke keer 
boven je gemiddelde levert aan het 
eind van het seizoen een puntento-
taal op. De drie beste sjoelers per 
klasse vallen dan in de prijzen. Alle 
sjoelers (van pas beginnend tot zeer 
ervaren) staan voor een nieuwe uit-
daging, omdat er in elke serie van 
vijf één nieuwe bak geplaatst wordt. 
Sommige hebben deze al in huis en 
hebben er (de hele zomer) op ge-
oefend. Anderen zullen deze avond 
voor het eerst de ervaring aangaan 
en ondervinden op deze sjoelbak-
ken, die een ander soort bodem 
hebben. Belangstellenden kunnen 
een avondje mee sjoelen en kijken 
of ze het leuk vinden om lid te wor-
den van Sjoelclub Aalsmeer. Meer 
info op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Petra Houweling met medaille.

zoen wist VZOD zich te handhaven 
in de tweede klasse. Het tweede en 
derde team komen beiden uit in de 
derde klasse. Attie van Kooij is sinds 
2014 trainer bij VZOD; de eerste ja-
ren naast Frits Visser en later Cor 
Loef en komend seizoen staat hij 
dus aan het roer. De technische staf 
bestaat verder uit Gradus van Limpt 
en Ali Tamriuat. Gradus van Limpt 
neemt samen met Van Kooij de se-
niorenselectie onder zijn hoede. Ali 
Tamriuat start dit seizoen bij VZOD 
als trainer van de juniorenselec-
tie. Ali is afkomstig van GKV (H) en 
een ambitieuze trainer die de juni-
oren van VZOD zeker zal uitdagen. 
Binnen GKV is hij trainer en coach 
geweest binnen de verschillende 
jeugdlagen van deze vereniging. 
Ali heeft als junioor gespeeld in het 
U19-team van Marokko en deelge-
nomen aan het IKF-toernooi U19 
Korfball World Cup.  VZOD heeft er 
vertrouwen in dat onder leiding van 
Van Kooij, Van Limpt en Tamriuat de 
sportieve doelen behaald kunnen 
worden en wenst hen en de spelers 
veel succes.

Foto: Jan Jongkind

Wedstrijdzeilen
Team Meijer kampioen in 
EfSix-klasse
Aalsmeer - Met buitengewoon 
mooie weersomstandigheden werd 
het EfSix-klassenkamipoenschap 
verzeild. Toch gaf dit wedstrijdleider 
Herman van der Meyden vooral op 
de vrijdag nog de nodige hoofdbre-
kens door de zeer zwakke en ver-
anderlijke wind. Er kon slechts een 
geldige race worden verzeild ge-
volgd door een afgebroken race en 
verdere aflasting voor de dag. Zater-
dag en zondag was er net genoeg 
wind om tot mooie races op een 
Olympische driehoeksbaan te ko-
men en waren winddraaingen nog 
acceptabel voor geldige races, maar 
niet zonder de nodige boeiverleg-
gingen. 
De EfSix is een sportieve en snel-
le zeiler, 6 meter lang en kan met 
de spinakker tot 41 vierkante me-
ter zeil komen. Daarmee is dit ont-
werp uit 1975 van de befaamde E.G. 

van de Stadt nog steeds een eigen-
tijdse wedstrijdboot. De strijd voor-
in ging vooral tussen de teams van 
Marc en Pascal Meijer met de 2055 
(Het Witte Huis, Loosdracht) en het 
team van Maarten Jansen met de 
2059 (Oosterbeek). 
Beiden hadden veel bootsnelheid 
en alhoewel de 2059 de laatste twee 
races wist te winnen, had de 2055 
genoeg voorsprong om met 5 pun-
ten verschil het kampioenschap te 
behalen. Zij wonnen daarbij vijf van 
de totaal negen races. De derde 
plaats was voor Richard Rijkers met 
de 2044 (De Vrijbuiter, Loosdrecht). 
De organisatie was in handen van 
Westeinder Zeilwedstrijden, vanuit 
de haven van de W.V. Aalsmeer en 
kreeg bij de afsluitende prijsuitrei-
king veel handen op elkaar voor een 
zeer geslaagd zeilfestijn.
Theo van Mierlo

NOC*NSF en Albert Heijn hebben 
een gezamenlijk doel: een actievere 
levensstijl toegankelijk maken voor 
alle Nederlanders, door de drem-
pel tot sport en beweging te verla-
gen. Om dit doel te bereiken orga-
niseren zij samen de AH Sportac-
tie. Vanaf 4 september kun je bij alle 
Albert Heijn winkels per spaarkaart 
sparen voor vijf keer gratis spor-

ten naar keuze. Zo kun je makke-
lijk kennismaken met verschillende 
sporten en sportclubs bij jou in de 
buurt. Duizenden sportclubs, sport-
bonden, gemeenten en andere or-
ganisaties openen hun deuren en 
verzorgen proeflessen, sportclinics, 
-toernooien en -demonstraties. Het 
overzicht van alle sportactiviteiten is 
te vinden op www.ahsportactie.nl.
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