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Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

de route
Via de Ringvaart gaat
om
richting de kleine Poel
uiteindelijk na een toeristische
opdrachten
vaartocht met diverse
De
te finis en bij et raamplein.dit
route is overigens veranderd met
te maken
jaar en dit heeft alles
op
de verlaagde Aardbeienbruggaan
hier
de Uiterweg. Als kijker
zin De eerste,
staan eeft d s geen
na zo’n
snelle pramen arriveren
anderhalf uur bij het Praamplein.
recreant
laatste
de
Ter vergelijking:
tweeënhalf
klokt veelal na ongeveer
Het maakt niet
tot drie later binnen.
wel
uit, alhoewel te laat arriveren
is
een strafpunt geeft. Belangrijkste
genieten en veilig varen!

Prijsuitreiking

ace
de Aalsmeerse Pramenr
Zaterdag 33ste editie van

SPIE goes Back to the
8
aanstaande zaterdag
van de Pramenrace vindt
heeft
Aalsmeer - De 33ste editie
commercials en reizen
na thema’s als sprookjes, gaan. SPIE goes Back to the
september plaats en
eens terug in de tijd te
de
het SPIE bestuur besloten is toch een ruim begrip. Terug in de tijd van
dit
als team herhalen of
Future is het thema en
de leukst gevonden editie
eerste deelname als team, ﬁlm met Michael J. Fox.
inhaken op de gelijknamige
Pas
angstvallig gesloten.
monden
worden
gezien
en
Zien en gezien
op de dag zelf is het zien loyaal en
aan
zijn
Hoe verschijnen alle deelnemers
worden. Pramenracers
zowel kijkers
geven is heel
de start? Het blijft voor
elkaar een compliment
ieder jaar
moment op
als de ‘concurrenten’
gewoon. Het is zelfs hét
het geheim
Om 12.30
weer een verrassing. In
de Pontweg geworden.
klinken
hebben de teams de afgelopen
uur zal hier het startschot van de
navraag naar
maanden geklust. Bij
en mogen de eerste boten
ts blijven de
et res ltaat en de o tfi

Bezoekers en deelnemers:

Niet op de foto?
het hoofd
Verplicht 3 stippen op en zwart op hun
en
Aalsmeer - Bezoekers
deelnemers aan de Aalsmeerse
Pramenrace die niet
worden
gefotografeerd willen
stippen
moeten verplicht drie

in rood, groen
oofd zetten. Deze maatregel
In
heeft Stichting Pramenrace
Ere genomen naar aanleiding
wet.
van de nieuwe privacy

UUR
PRAAMONTBIJT: 8.00-9.30 G
'T DRIJFHUIS, UITERWE

Future!

pramen
ongeveer 150 deelnemende de
van
en bokken het ruime sop
zijn al ruim
Ringvaart kiezen. Velen
om een
voor deze tijd aanwezig
lopen
‘rondje’ Pontweg te kunnen
iedereen er
en te aanschouwen wat
heeft.
weer van gebrouwen

in de
Welke teams op het podium komen
mogen
feesttent een prijs op
half
halen, wordt vanaf ongeveer
Het bestuur
vijf bekend gemaakt.
van de
van SPIE en de redactie
deelnemers
Praambode wenst alle
alle
een behouden vaart en
bezoekers veel kijkplezier!

Vier categorieën

van
Even ontspannen genieten serieus
er
alle gekkigheid, voordat
aan het
‘gewerkt’ moet worden
ten. De
itvoeren van alle opdrac
deel voor de
meeste teams nemen
maar er zijn
gezelligheid en de lol,

en één
“Wij hebben huisregels
maken en
daarvan is dat we foto’s
waarvoor
publiceren op facebook,
de deelnemers en bezoekers
verduidelijkt
toestemming geven,”
SPIE. “Wil je
Arnaud Brouwer van
hebben we
dat expliciet niet, dan
Mensen die
drie stippen bedacht.
hebben,
hoofd
het
drie stippen op
gemaakt
worden onherkenbaar
voor SPIE
op de foto’s. Het wordt

zaterdag 15 en zondag 16 september 2018
27 locaties - openingstijden 12-1 7 uur
www.kunstrouteaalsmeer.nl

aan de
zo makkelijker om zich
Arnaud
nieuwe wet te houden.”
gevraagd
vervolgt: “Er is al wel
en niet
waarom drie stippen
gedaan
één Dit ebben we zo
om de Pakistaanse deelnemers
geven om
en kijkers de kans te
wel op een foto te verschijnen.”de
kunnen
Voorafgaande de race,
bij de
stippen opgehaald worden
startwagen op de Pontweg.

12.30 UUR
START 8 SEPTEMBER:
PONTWEG IN OOST

Het college. Van links naar rechts: De wethouders Robbert-Jan van Duijn en Robert van Rijn, burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Wilma Alink-Scheltema.

Samenwerken met raad en inwoners betrekken bij plannen

College presenteert programma
‘Vol vertrouwen vooruit’
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Dit is ook de inzet van besturen
de komende vier jaar. Niet het
college tegenover de gemeenteraad, maar met elkaar aan de slag
en het pakket ambities aanpakken. Het voornemen is ook om inwoners meer te betrekken bij het
besturen. Dat de presentatie van
het programma niet in het gemeentehuis was, maar in wijkcentrum Voor Elkaer in Kudelstaart
was in deze een mooi statement.
Aantrekkelijk en krachtig
Aalsmeer is een aantrekkelijke
gemeente om te wonen en te-

gelijkertijd een krachtige economische speler in de metropoolregio Amsterdam. Het zijn kwaliteiten waarmee Aalsmeer zich
in de regio onderscheidt. Ambitie van het college is die kwaliteiten versterken en Aalsmeer toekomstbestendig maken. Dat betekent blijven investeren in de
leefomgeving, in zaken als goed
onderwijs, voldoende betaalbare woningen en het op peil houden van alle (zorg)voorzieningen.
Het betekent ook de economisch
positie versterken, werkgelegenheid bevorderen en bereikbaar

Ieder weekend activiteit in Aalsmeer

Spectaculaire start van
feestmaand september
Aalsmeer - September is feestmaand in Aalsmeer en afgelopen
zaterdag is deze traditie aangevangen met twee ‘toppers’. Overdag een druk bezochte braderie
in het Centrum met prachtig zomerweer en in de avond kon genoten worden van de verlichte
botenshow. Een lange stoet met
boten met hierop verrassende en
originele verlichting presenteerde zich in de Ringvaart en vormde later het decor rond de watertoren voor het evenement waar
mensen van heinde en verre voor

komen: Het vuurwerkspektakel.
Duizenden mensen hebben genoten van de geweldige show
met sierlijke sterren, ‘bollen’ vol
kleuren en spetterende lichtpijlen, evenals van de verlichte flyboarders en van de livemuziek
bij de watertoren en iets verderop van de swingende hits waarop
dj’s trakteerden.
Tentdienst en kleedje hoppen
Donderdag was aangevangen
met de bouw van de feesttent
op het Praamplein en zondag

blijven in de regio. Daarbij wil het
college de lasten voor inwoners
zo laag mogelijk houden en een
duurzaam financieel beleid voeren. Het college beseft dat investeren in de toekomst ook om keuzes vraagt.

PERSONEEL GEVRAAGD

Iedereen doet mee
Eén van de wensen van het college is een samenleving waarin iedereen meedoet: inwoners helpen elkaar zoveel mogelijk en
waar nodig biedt de gemeente zorg en ondersteuning, want
niemand in Aalsmeer mag buiten de boot vallen. Het gaat daarbij om goede zorg, goed onderwijs, zoveel mogelijk mensen aan
het werk en ontplooiingskansen
voor iedereen. Om de zorg nu
en in de toekomst betaalbaar te
houden onderzoekt de gemeente een meer integrale, efficiëntere aanpak.
Vervolg elders in de krant.

uithoorn@expert.nl | 0297-563585

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

Aalsmeer - Het collegeprogramma ‘Vol vertrouwen vooruit’ presenteerden burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag 5
september. Het samenstellen ervan heeft langer op zich laten
wachten dan gebruikelijk, maar er is voor de realisatie ook een
andere insteek gebruikt. “Het programma geeft een mooie inkijk
van wat het college en de gemeenteraad willen betekenen voor
alle inwoners en bedrijven”, aldus wethouder Robbert-Jan van
Duijn bij aanvang van de persbijeenkomst. “Het programma is
geschreven met input van alle fracties.”
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vonden hier de eerste activiteiten plaats. In de ochtend de tentdienst waarvoor zes kerken de organisatie op zich genomen hadden en in de avond een nieuw
evangelisch feest voor jongeren.
Op maandag een activiteit van
een heel ander kaliber. De sportavond voor een laag startnummer
voor de Pramenrace aanstaande
zaterdag 8 september. Een ‘nostalgisch’ spel werd gespeeld, ‘kleedje
hoppen’, geheel in lijn van het thema: SPIE goes back to the Future.
Praambode
Elders in deze krant de volledige
uitslag van de SPIE-sportavond
en dit is tevens de officiële startvolgorde. In de Praambode, die
eveneens vanaf vandaag verkrijgbaar is, staan nagenoeg alle opdrachten, de route en diverse nieuwtjes. Een must voor alle
deelnemers!
Topavonden
De feestweek is nog in volle gang,
er wachten nog de ouderenmiddag en drie topavonden en deze zijn in trek. Donderdag en vrijdag zijn uitverkocht en voor de zaterdag zijn nog enkele kaarten te
koop. Snel bestellen dus. In deze
krant meer informatie en verhalen
en foto’s van feestend Aalsmeer.
Dit weekend zijn overigens ook de
open monumentendagen en na
dit weekend is Aalsmeer nog niet
uitgefeest. Alvast noteren: Kunstroute op zaterdag 15 en zondag
16 september!

Maaltijd voor ouderen en gehandicapten

Tafeltje Dek Je zoekt
dringend vrijwilligers
Aalsmeer - Sinds 1976 bestaat er
in de gemeente Aalsmeer de mogelijkheid om thuis een warme
maaltijd te krijgen via Tafeltje Dek
Je. Deze voorziening is voor ouderen, zieken en gehandicapten
die niet in staat zijn zelf hun maaltijd te verzorgen. Deze maaltijden
worden bereid in de keuken van
Zorgcentrum Aelsmeer en de gebruikers krijgen elke dag (maandag tot en met zaterdag) een verse maaltijd die in een warmhoudbox door vrijwilligers bij de gebruikers thuis wordt gebracht.
Nu is de organisatie van Tafeltje
Dek Je echter dringend op zoek
naar nieuwe vrijwilligers voor het
rondbrengen van de maaltijden

in Aalsmeer en Kudelstaart. Door
éénmaal in de vijf weken op drie
dagen (vaker mag natuurlijk ook)
één uur beschikbaar te zijn, kunt
u/jij anderen op een geweldige
manier van dienst zijn. De vrijwilligers ontvangen een autovergoeding van € 3,50 per bezorgdag en zijn tevens tijdens het
rondbrengen van de maaltijden
verzekerd. Gehoopt wordt op vele aanmeldingen, zodat deze onmisbare voorziening behouden
kan blijven. Voor vragen en aanmeldingen kan contact opgenomen worden met Sandra de Jong
via 0297-326050 of per email:
sdejong@zorgcentrumaelsmeer.
nl.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
Zondag 9 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met Arno van
Engelenburg.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst met Willem
Plaizier. Babyoppas, kinderen tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
M. Hogenbirk en 16.30u. met
ds. J.A.C. Weij. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u
Dienst met ds. Wies van Blomjous. Collecte: Thamer Thuis.
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. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Kerkproeverij met ds. G.H. de Ruiter,
Aalsmeer. Organist: Hugo van
der Meij. Om 17u. Kampdankdienst.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. Dienst
met kand.mevr. M. Gehrels uit
Amsterdam. Organist: Hans
van Noord.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samen-

komst. Spreker: Freek van Balen. 10u. Jeugddienst. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.F.
Ezinga uit Lunteren en 18.30u.
met ds. J.A.C. Weij, gez.dienst
in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag om 17u. in Kloosterhof Woordcommunieviering,
N. Kuiper. Zondag in Karmelkerk om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor en om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roemeens-orthodoxe Parochie.
Zaterdag en zondag om 9u.
Utrenia en om 10.30u. Heilige
Liturgie. Voorganger: Father
Petru.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. P.J. Vrijhof, HA.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen..
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer

Jan en Marjan en Ringvaart
Aalsmeer - Jan en Marjan Ran stonden vorige week in de krant met een
verhaal over hun zestig jarig huwelijk. Deze foto was abusievelijk niet geplaatst, maar was wel met zorg samengesteld; De zwart-wit trouwfoto
stond erbij en het stel wilde graag op de foto voor het raam met uitzicht
op de Ringvaart. Het echtpaar is namelijk heel blij met dit uitzicht op het
water en geniet hier elke dag met volle teugen van. Naast hen locoburgemeester Robbert-Jan van Duijn. Namens de Nieuwe Meerbode nogmaals
van harte gefeliciteerd met jullie huwelijksjubileum!”

Ruim 30.000 vrijwilligers in actie

Collecteweek Prinses
Beatrix Spierfonds
Aalsmeer - Van 9 tot en met 15
september is de collecteweek van
het Prinses Beatrix Spierfonds in
Aalsmeer. Het is de grootste jaarlijkse actie voor mensen met een
spierziekte in Nederland. Ruim
30.000 vrijwilligers gaan op pad
om geld op te halen voor wetenschappelijk 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 genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering
van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen
overheidssteun en is afhankelijk
van donaties en de inzet van vele

vrijwilligers. De collecte is één van
de belangrijkste inkomstenbronnen. Steun de strijd 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.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer
een bedrag naar keuze.
Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, maar ze hebben allemaal een verlammend
effect op de spieren. De spieren
in een mensenlichaam sturen alles aan; lopen, zwaaien, lachen,
ademen. Een ziekte die spieren
aantast, tast het hele lichaam en
daarmee ook het hele leven van
een persoon aan. Lees meer over
het Prinses Beatrix Spierfonds op
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl.

Kwart eeuw evangelieverkondiging

25 Jaar weeksluiting in
zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - In 2018 is het 25 jaar
geleden dat de weeksluitingen in
Zorgcentrum Aelsmeer begonnen. Sindsdien wordt elke vrijdagmiddag een weeksluiting georganiseerd. Dat betekent dat er
inmiddels meer dan 1300 weeksluitingen zijn geweest. Dat is een
goede reden om hier extra bij stil
te staan. En dat zal in september
ook gebeuren.
Het begon allemaal in het voorjaar van 1983 toen dominee Hans
Eschbach het initiatief nam voor
een oecumenische dienst in het
Zorgcentrum. Hij werd daarin gesteund door zijn kerkenraad. Dominee Eschbach begon een lobby in de richting van de andere
Aalsmeerse kerken en voorgangers om hen te laten participeren in dit deze nieuwe opzet en
dat lukte.
Sindsdien wordt met grote trouw
wekelijks de weeksluiting ge-

houden. Het is iets wat vrij autonoom verloopt, dat wil zeggen
dat er weinig bemoeien is vanuit het zorgcentrum en dat is ook
niet nodig. Er is een organisatie
neergezet die ook na 25 jaar nog
voortreffelijk functioneert.
Een speciale coördinator zorgt elke week dat er een voorganger is.
Jarenlang werd dit werk gedaan
door Jacob Heeren en Maarten
Groenenberg en nu alweer meer
dan 10 jaar door Kees Kortenoeven. Behalve het organiseren van
de voorgangers is er een grote
hoeveelheid vrijwilligers actief.
Onder andere door Marry Maarse, die door de jaren heen het nodige regelwerk heeft gedaan, en
de wekelijkse organist Maarten
Noordam.
Een kwart eeuw Evangelieverkondiging binnen Zorgcentrum
Aelsmeer is reden voor dankbaarheid en voor iets feestelijks. Vandaar dat bij dit jubileum stilgestaan zal worden in een speciawekelijks uitzendingen. Zon- le viering op vrijdag 14 septemdag van 10 tot 11u. En dins- ber. Deze viering begint iets eerdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 der dan gebruikelijk en wel om
en ether 105.9.
15.30 uur.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
op
maandag in gebouw Mendel,
Voor méér lokaal
Zwarteweg 98. Start per 1 oktober.
nieuws
uit de regio!
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 18
september met Hoite Slagter
over ‘Het getuigenis van Christus in de Psalmen’.

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Oost-Inn: Inloop,
instuif en literair

Clubs halen oud
papier op

Aalsmeer - Woensdag 12 september van 9.30 tot 11.30 uur is
er inloop en ontmoeting bij de
Oost-Inn. Even bijpraten of zomaar bij elkaar zijn onder het genot van een kopje koffie of thee.
Ook ’s morgens is de peuter-instuif van 9.30 tot 10.30 uur. Voor
peuters tot vier jaar die samen
met hun ouder(s) spelen, dansen,
zingen en mee doen met oudHollandse spelletjes. ’s Avonds is
er van 19.45 tot 21.30 uur de literaire avond. Boeken van diversen
genres die in de vakantieperiode
gelezen zijn, worden door de aanwezigen uitgewisseld en besproken. Alle belangstellenden, jong
en oud, zijn hartelijk welkom in
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 7 september haalt muziekvereniging Flora en Tennis Vereniging Kudelstaart het oude papier
op. Gaarne de papiercontainer of
dozen papier plaatsen waar ook de
vuilcontainers verzameld dienen
te worden. Met de opbrengst van
het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus verzamel
het papier (geen melk en frisdrank
pakken s.v.p.) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk voor
alle datums, nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Zondagmiddag 9
september is er de maandelijkse
inloop in de Doopsgezinde kerk
van 15.00 tot 16.30 uur. De inloop is bedoeld voor alle senioren
vanaf 65 jaar in Aalsmeer en omgeving die de zondagmiddag zo
lang vinden duren. Herman van
Veen staat centraal deze middag.
Er wordt begonnen met een kopje koffie of thee en dan een korte levensloop en een paar liedjes
van Herman van Veen. Er is gelegenheid voor ontmoeting en een
spelletje. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2 euro gevraagd.
Adres: Zijdstraat 55 .

Rode Kruis te
gast bij OVAK
Aalsmeer - In een tijd dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen wordt de behoefte aan voorlichting over wat te doen in noodsituaties actueler. Het Rode Kruis
verzorgd voor de leden van OVAK
een voorlichtingsmiddag onder
de titel ‘Goed voorbereid’. Onderwerpen als langdurig stroomuitval, brand, inbraak , vallen in huis,
enz. komen aan de orde. De middag wordt gehouden op dinsdag
11 september in het Parochiehuis
aan de Gerberarstraat 6 en begint
om 14.00 uur. Leden van OVAK
zijn van harte welkom!

Training ‘Omgaan
met dementie’
Amstelland - Mantelzorg & Meer
biedt kosteloos de Training ‘Omgaan met dementie’ aan. De cursus is bedoeld voor iedereen die
overweegt om zich als vrijwilliger in te gaan zetten voor iemand
met dementie, maar nog twijfelt.
De cursus is vrijblijvend. Pas daarna beslist de deelnemer of hij of
zij zich wil inzetten als vrijwilliger
via Mantelzorg & Meer. In de training gaat de mantelzorgconsulent in op vragen als: Wat is dementie, hoe werkt het geheugen,
hoe ga je om met iemand met dementie, wat moet je doen en wat
juist niet? De cursus start op 26
september in Bornholm in Hoofddorp van 19.30 uur tot 22.00 uur
en op 27 september bij Mantelzorg & Meer in Amstelveen van
14.30 tot 17.00 uur. Besluit de
deelnemer zich vrijwillig in te
zetten, dan zorgt de Coördinator
Vrijwilligers voor een passende
match met iemand met dementie. Je gaat een keer per week op
bezoek of op stap. De vaste mantelzorger, vaak de partner, heeft
dan even vrijaf. Zo kan deze het
intensieve zorgen langer volhouden. Mantelzorg & Meer biedt
vrijwilligers professionele begeleiding, aanvullende cursussen
en reiskostenvergoeding. Aanmelden kan tot 20 september via
info@mantelzorgenmeer.nl of bel
met 020-335353.
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Tot en met zaterdag 8 september

▲

Feestweek: Nog 3 ‘toppers’
en middag voor ouderen
Aalsmeer - De Feestweek van
Aalsmeer is weer spectaculair van
start gegaan en is nu halverwege.
Nog drie topavonden staan op
het programma en niet te vergeten de gratis middag voor alle oudere inwoners.

nish bij en de prijsuitreiking van
de Pramenrace in de feesttent,
die hiervoor open is van 13.00
tot 18.00 uur. Daarna wordt opgeruimd voor alweer de laatste
feestavond met top-artiesten als
Rob de Nijs, Party Animals, Danny
de Munk en de dj’s Dune en Joost
Saskia & Serge en OG3NE
op het podium.
Donderdag 6 september is in De muziekavonden op donderde avond iedereen met een toe- dag, vrijdag en zaterdag begingangskaart weer welkom in de nen om 20.30 uur en de toefeesttent op het Praamplein met gangsprijs is deze avonden 17,50
optredens van Samantha Steen- euro in de voorverkoop en 22,50
wijk, OG3NE, Anita Doth, Jeroen euro aan de tent. Voor de donvan der Boom, Marcel Fisser Band derdag en vrijdag zijn overigens
en dj Joost. Op vrijdag 7 septem- geen kaarten meer verkrijgbaar:
ber worden ouderen uitgeno- Uitverkocht!
digd naar de tent te komen voor
een gezellige (gratis) middag met Speciale pendelbus
dit jaar een optreden van Saskia & Kijk voor meer informatie en het
Serge. Aanvang is 14.00 uur. Vrij- bestellen van kaarten op www.
dagavond kan er gedanst worden feestweek.nl. Op de website ook
tijdens de muzikale presentaties meer over de speciale pendelbus,
van Vinchenzo, Boef, Jebroer en die inwoners ophaalt (en na afBrennan Heart.
loop terugbrengt) in Kudelstaart
en Oosteinde om naar de feestRob de Nijs en Party Animals
tent op het Praamplein in het
Zaterdag 8 september is de fi- Centrum te gaan.

Livemuziek op vrijdag en zondag

Dave Chavez Band en The
Spuny Boys in The Shack
Oude Meer - The Shack in Oude Meer wordt in de weekenden steeds vaker the place to be!
En dat is niet voor niets, want de
liefhebber van live-muziek wordt
week na week getrakteerd op live
shows van de beste bands uit
binnen en buitenland. Dit weekend live muziek op vrijdagavond
én zondagmiddag. Vrijdag 7 september staat Dave Chavez Band
op het podium, een fantastische
rhythm & blues band uit Schiedam. De band speelt onvervalste Amerikaanse Rhythm ’n Blues.
Dave Chavez Band bestaat uit
vijf té gekke muzikanten die garant staan voor een spetterende show. Dave Chavez (gitaar en
zang), Peter Offerman (bass), Steve Wouters (drums), Thomas van
de Berg( harp) en Matthijs Stauttener (toetsen) nemen je, met
hun geweldige opzwepende muziek, mee op een reis naar Chicago, Texas en de Westkust zonder
een vliegticket.

Roll-honden brengen je onmiddellijk terug naar de glorietijd van
The Stray Cats. Degene die ze eerder aan het werk gezien hebben
weten dat Rémi, Guillaume en Eddie klaar zijn om het dak er weer
af te spelen.
Guy Verlinde en Dilana Smith
Zondag 16 september: Guy Verlinde & The Mighty Gators; Belgisch trots op het podium in Oude Meer! Deze band staat bekend
om hun energieke optredens met
high energy & foot stompin’ blues
& roots music. Guy is niet alleen
een wáánzinnig goeie zanger en
muzikant maar ook nog eens een
all-round entertainer! Zondag 23
september ook weer een niet te
missen liveshow in The Shack:
Dilana Smith & band in een heel
bijzondere en prachtige akoestische setting!

Reserveren
Voor sommige concerten is de
animo erg groot. De mogelijkheid
Rockabillymuziek
is er om te reserveren. Dit is uiterZondagmiddag 9 september aard niet verplicht, maar als je
mag The Shack The Spuny Boys wilt voorkomen om voor een uituit Frankrijk weer verwelkomen verkochte Shack te staan, is reserop hun podium. The Spuny Boys veren aan te bevelen. Stuur dan
zijn hét symbool voor de energie een mail naar info@the-shack.indie de Rockabillymuziek uitstraalt fo. The Shack is geopend op vrijen daarom is The Shack enorm dag 7 september vanaf 20.00 uur,
trots dat ze wederom een da- Dave Chavez Band begint om
tum konden plannen in het druk- 21.00 uur, entree 10 euro. Zondag
ke toerschema van dit jonge trio. 9 september open vanaf 15.00
Uitgegroeid tot één van de meest uur. Het optreden van The Spupopulaire én gevraagde bands ny Boys begint om 16.00 uur, envan Europa, hun show is een lust tree 10 euro. Voor alle info: www.
voor je oren en ogen! De uitstra- the-shack.info. Adres: Schipholling van deze energieke Rock ’n dijk 253b in Oude Meer.
zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op 31 augustus is gewonnen door Paolo Molia en Frits
Zeldenthuis met 5586 punten. Op
Aalsmeer - Komende vrijdag 7 sep- twee Theo Nagtegaal en Chris van
tember is er weer koppelkaarten bij Wijhe met 5082 punten en op drie
BV Hornmeer. Iedereen is van har- Rijk van Egdom en Wim Springintte welkom’ in buurthuis Hornmeer veld. De poedelprijs was voor Cees
aan de Dreef 1. Aanvang 20.00 uur, Lof en Carla van Nieuwkerk.

oppelkaarten
BV Hornmeer

Feesten zonder problemen verlopen

oet es van e vloer met
Geschikt bij Vuur & Licht
Aalsmeer - Het vuurwerk was
wederom fantastisch afgelopen zaterdag. Duizenden mensen hebben kunnen genieten van
een prachtige avond, iets waar
Aalsmeer heel trots op mag zijn!
Gelukkig was er ook voor de
jeugd genoeg te beleven; het
was dit jaar nog drukker dan vorig jaar bij de stage van Geschikt.
Het ooit in N201 gestarte concept
heeft al meerdere zalen in de regio veroverd met hun hete beats
en goeie vibe.
Organisator Jeffrey Hiralal en zijn
team met daarin onder andere Ruby Takkenberg, Bas Henneman, Richard van den Broek, Gina Floridia en Glenn van der Laarse hebben dit keer nog een extra tandje bijgezet om een supervet dj-podium aan de Poel neer te
zetten met de beste dj’s uit de regio. Het resultaat was geweldig;
duizenden jongeren hebben een
heel goed feestje gehad bij de
vuurwerkshow!
Qua ruimte kon het maar net,
want het was echt mega druk met

voornamelijk jongeren die lekker
uit hun dak konden op de nieuwste urban en dance hits met onder andere dj’s Akira, Pequeno,
GlennV en Kroxx. Jammer genoeg
moest om 00.00 uur de muziek alweer, uit maar gelukkig kon de
hele meute door naar N201 waar
hetzelfde Geschikt team met hun
afterparty het feest voortzette tot
in de kleine uurtjes. En ook daar
heerste een uitgelaten sfeer en
ging het publiek lekker los op de
urban en dancebeats van Akira,
GlennV, Kroxx en als afsluiter nog
even knallen met de hardstyle
kneiters van dj Bengr.
Zowel aan de Poel als in N201 is
alles zonder problemen verlopen
waarvoor dank aan iedereen: bezoekers, organisatie en crew: Het
was top!
Het feest was meteen de aftrap voor het stampvolle najaarprogramma in N201, boordevol dance-feesten, bands, bandbrouwerij-avonden en nog veel
meer. Kijk voor meer informatie
op www.n201.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

Rookvloeistof
5 liter €15,95
NIEUW:

Ukelele ‘Ortega’
(sopraan) €69,-

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Oordopjes ‘Party Plug’
set €14,95
TIP:

Hét adres voor
(gitaar)kabels!

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

Op 29 september in De Oude Veiling

Benefiet voor epal met T e
ll tar Ban en T e
atts

Aalsmeer - Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer heeft als doel om
projecten op gebied van scholing, hygiëne of economie te verbeteren in Nepal en zoveel mogelijk dromen van de mensen aldaar waar te maken. De droom
op dit moment is een waterproject in Tilu in Nepal. Een Nepalese jongen uit het bergdorpje Tobang, droomt er al jaren van om
alle inwoners van zijn dorp van
schoon drinkwater te voorzien.
Joke van der Zwaan: “Wij zetten
onze schouders eronder om deze droom voor de mensen in Tobang waar te maken. Het gaat
om ongeveer 300 inwoners. De
school van Tobang en één familie
hebben al een watertank, mogelijk gemaakt van onze opbrengst
in 2017. Onlangs ontving ik een
filmpje waarin de dorpsbewoners
hun dankbaarheid tonen. Ontroerend om te zien en dan weet
ik weer zo goed waarom wij ons
inzetten voor dit project.”
Benefietconcert
Uiteraard zal Nepal Benefiet
Aalsmeer, zoals ieder jaar, weer
benefietconcerten organiseren.
De eerste is op zaterdag 29 september in de nieuw verbouwde
Oude Veiling. Nieuwsgierig hoe
De Oude Veiling er nu uitziet?

Kom dan vooral langs om te genieten van drie bands die geheel
belangeloos zullen optreden. Dit
zijn The All Star Band van United
by Music, Dick Kuin (oud-Hobo
String Band) met friends en The
Whatts. Een spetterende avond.
De entree van de muziekavond
is 10 euro waarvan de gehele opbrengst voor het waterproject is.
Kijk veer informatie op www.nepalbenefietaalsmeer.com, stuur
een mail naar: nepalbenefiet@
gmail.com of bel 06-23861976.

6 SEPTEMBER

Kaartmiddag ouderen 55+
van 13.30 tot 16.30u. In Dorpshuis Kudelstaart.
Fietstocht Pedaalridders OVAK
Start 13.30u. bij zwembad aan
de Dreef.
Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingsuren.
Wandelen door het Bos met
Op Stap. Van 19 tot 20.30u.
Start hoek Bosrandweg/
Rietwijkeroordweg.
Start sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Early Gabbers Hardcore in café N201, Zwarteweg van 19.30
tot 23u.
Nederpop in feesttent, Praamplein met o.a. Samantha, Jeroen van der Boom en OG3NE
vanaf 20.30u.

14 oktober. Open: donderdag
t/m zondag 14 tot 17u.
Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55
van 15 tot 16.30u.
The Spuny Boys live in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.

7 SEPTEMBER

Ouderenmiddag in feesttent
op Praamplein met optreden
Saskia en Serge vanaf 14u.
Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingsuren.
Koppelkaartavond BV Hornmeer in buurthuis Dreef 1.
Zaal open: 19.30u, start 20u.
Palaver voor Pramenrace in
kantine FC Aalsmeer, Beethovenlaan vanaf 20u.
Feestweek-feest met Vinchenzo, Boef, Jebroer en Brennan
Heart in tent, Praamplein vanaf 20.30u.
Dave Chavez Band live in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 21u.

8 SEPTEMBER

Praamontbijt bij jachthaven
Drijfhuis, Uiterweg vanaf 8u.
Opening om 13u. expositie
‘Het Verzet’ in CRASH Museum
in fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Open van 11 tot 16u.
Gedichtentuin op Boomkwekerskerkhof open, Stommeerweg van 12 tot 17u.
Watertoren, Kudelstaartseweg
open van 12 tot 17u.
Pramenrace, SPIE goes back
to the Future. Start 12.30u. bij
Pontweg.
Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Iedere dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u.
Feesttent, Praamplein open
voor prijsuitreiking Pramenrace van 13 tot 18u.
Feestweek-feest met Rob de
Nijs, Party Animals, Danny de
Munk en dj’s Dune en Joost
in feesttent, Praamplein vanaf 20.30u.
Film in cultureel café Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21u.

9 SEPTEMBER

Vogelbeurs in SCW-kantine,
Konnetlaantje in Rijsenhout
van 9.30 tot 13u.
Expositie ‘Het Verzet’ in Crash
Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug, 11 tot 16u.
Watertoren, Kudelstaartseweg
open van 11 tot 15u.
Gedichtentuin op Boomkwekerskerkhof, Stommeerweg
open van 12 tot 17u. Ook op
8/9 en 15/16 september.
Fietstocht langs monumenten.
Start 13u. bij beeld Flora op
Raadhuisplein.
Nieuwe expositie in het Oude
Raadhuis, Dorpsstraat om 16u.
Werk van Heidi Wallheimer tot

10 SEPTEMBER

Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.
Bridgen bij het Rondje in De
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
Bingo-avond bij Viva Aquaria
in buurthuis Hornmeer, Dreef
1 vanaf 20u.
Kaartavond bij Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

11 SEPTEMBER

Open huis in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u. Elke dinsdag.
Taalpunt open in bibliotheek,
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Rode Kruis te gast bij OVAK in
Parochiehuis, Gerberastraat
vanaf 14u.
Verjaardagskaarten
maken
in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16.30u.

12 SEPTEMBER

Inloop Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan van 9.30
tot 11.30u. Ook peuterinstuif
en literaire avond van 19.45
tot 21.30u.
Multimedia voor ouderen
(hulp bij mobiel, e-reader en
laptop) in wijkpunt voor Elkaer, Kudelstaart van 9.30 tot
11.30u.
Financieel Café in De Binding, Zijdstraat 53 van 9.30
tot 11.30u. Op 18 september
in Place2Bieb, Kudelstaart van
12.30 tot 14.30u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan
vanaf 10u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Bingo bij BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.

13 SEPTEMBER

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Bloemschikken in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis
De Reede, Schouwstraat te Rijsenhout vanaf 19.30u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
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 wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
HET IS VAN GROOT BELANG DAT U OP HET JUISTE
ADRES BENT INGESCHREVEN
Uitgangspunt is dat het adres waar u de meeste malen verblijft, het adres is waar u woont en dus het adres is waar u ingeschreven hoort te staan in de Basisregistratie Personen (BRP).
Alle overheidsdiensten gebruiken het adres waar u in de BRP
staat ingeschreven. Zorg, Onderwijs, Politie, Brandweer, Sociale dienst, Belastingen: overal speelt uw adres een bepalende
rol. De gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van de
gegevens in de BRP.
Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met
de Landelijke Aanpak Adres-kwaliteit. Via deze samenwerking
geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van
een adres door aan de gemeente. Maar ook door gemeenten
onderling of binnen de gemeenten worden dergelijke signalen doorgegeven. Hiertoe zijn zij verplicht. Bij voldoende
twijfel voert de gemeente een adresonderzoek uit. Dat is belangrijk, want staat iemand ten onrechte op een woonadres
geregistreerd in de BRP is adresfraude, misbruik van toeslagen,
of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes mogelijk.
Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben niet bereiken als we niet beschikken over het adres waar
men daadwerkelijk woont. Tijdens een adresonderzoek kan
soms ook een huisbezoek plaatsvinden. Om zo min mogelijk
bewoners daarmee lastig te vallen, gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers van de gemeente moeten
zich legitimeren. Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt
onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude
vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten
verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie
van de BRP-registratie nodig is, dan meldt de gemeente dat
aan de bewoners. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zonodig zonder
instemming van betrokkenen. Dat kan gevolgen hebben voor
toelagen, uitkeringen en andere regelingen.
Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat zo snel mogelijk
melden aan de gemeente. U kunt zelf controleren of u op het
juiste adres staat ingeschreven op MijnOverheid.nl, door in te
loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan uw gemeente. Heeft u het idee dat u slachtoffer bent van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek!
Vragen over een adresonderzoek of huisbezoek?
Neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, team
Burgerzaken, telefoon: 020-540 49 11.
3 T/M 14 SEPTEMBER, ACTIE VERKEERSHINDER
RONDOM SCHOLEN
Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handhaving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente AmstelveenAalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 3 september
t/m vrijdag 14 september2018 start team HOR in samenwerking met de betreffende wijkagent van de politie een actie
waarbij gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien noodzakelijk, verbaliserend optreden. U kunt hierbij denken aan de
volgende parkeersituaties waarop wordt gelet:
- Dubbel parkeren;
- Parkeren in stopverbod;
- Parkeren op het trottoir;
CMYK / .eps

-

Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat;
Parkeren buiten de vakken in een woonerf;
Rijden tegen de verplichte rijrichting in.

Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente
Amstelveen-Aalsmeer op tel.: 020 – 540 49 11.
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 ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Chirilă
Olędzka
Plinta
van Klinken

Voorletters
C.D.
Z.
E.
E.

GeboorteDatum
datum beschikking
01-12-1990
10-09-1955
23-11-1990
26-05-1970

27-08-2018
27-08-2018
27-08-2018
28-08-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.

-

Hadleystraat 21, 1431 SK (Z18-007529), het plaatsen van
een opbouw op de aanbouw en 2 dakkapellen

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De beslistermijn is
verlengd met zes weken.
- Zwarteweg 100, 1431 VM (Z18-002905), het plaatsen van
een stalen brand- vluchttrap t.b.v. de 1e verdieping aan de
noordnoordoostelijke zijgevel van de woning
- Uiterweg 139, 1431 ED (Z18-004117), het oprichten van
een woonhuis
- Uiterweg 139, 1431 ED (Z18-004107), het oprichten van
een boothuis
- Stommeerweg 63, 65, 67 en 69 (Z18-004059), het wijzigen
van bestaande vergunning Z-2016/02471
- Zijdstraat 61, (Z18-004114), het verkleinen van de bestaande winkelruimte en het realiseren van twee appartementen op de eerste verdieping en twee appartementen aan
de achterzijde van het gebouw (Gedempte Sloot)
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE (Z18-002788), het verbouwen van een bedrijfsgebouw. Verzonden: 03-09-2018
- Herenweg 80A, 1433 HB (Z18-004894), het vervangen bestaande golfbreker, het verwijderen van een niet tot dienst
doende golfbreker en het aanleggen van een stukje nieuwe golfbreker. Verzonden: 03-09-2018
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Kudelstaartseweg 214, 1433 GR (Z18-000708), het aanleggen van een L-vormige steiger en het vernieuwen van een
bestaande vlonder. Verzonden: 29-08-2018
Vervolg op volgende blz.

VERGADERING DONDERDAG 13 SEPTEMBER
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de commissie ruimte en economie en maatschappij en bestuur op donderdag 13 september 2018, 20.00 uur. U kunt de vergadering
live volgen via de website van de gemeente Aalsmeer via de
link: https://aalsmeer.raadsinformatie.nl/#
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

21.35

4.

21.50

5.

22.05

6.

22.20

7.

22.35
22.45
23.00

Opening door de voorzitter van de
gecombineerde Commissie Ruimte en
Economie en Maatschappij en Bestuur,
de heer D. van Willegen.
Vaststelling van de agenda
Vrijstelling nachtvluchten op de
Aalsmeerbaan
Besluit omgevingsvergunning in
afwijking van het bestemmingsplan
Oosteinderweg e.o. 2005,
Oosteinderweg 331-333
Verbouwing en uitbreiding
Baccarastraat 3 ten behoeve van
kinderopvang
Programma onderwijshuisvesting 2019
Aalsmeer
Wijziging Algemene plaatselijke
verordening Aalsmeer 2017
Regionale samenwerking
Vragenkwartier
Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- 6 lokaties binnen de gemeente Aalsmeer, het vervangen/
vernieuwen van zes vrije aanplakzuilen
- Kudelstaartseweg 148 a, 1433 GN (Z18-007474), het vervangen van bestaande golfbreker en het maken van nieuwe schoeiingen t.b.v. dempen van water en het maken/
vervangen van steigers
- Mr. Jac. Takkade 15, 1432 CA (Z18-007485), het realiseren
van keerwanden t.b.v. terrassen
- Cactuslaan 19, 1433 GZ (Z18-007528), het oprichten van
een woonhuis

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
-

-

Zijdstraat 49, 1431 EB (Z18-003846), het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het starten van een lunchroom
met terras en verkoop van kinder- en modeaccessoires.
Verzonden: 29-08-2018
Machineweg 294, 1432 EV (Z18-001990), het realiseren van
een dakverhoging. Verzonden: 31-08-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Mercuriusstraat 38, 1431 XD (Z18-006666), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. de gehuurde woning gebruiken voor logies respectievelijk kamergewijze verhuur.
Verzonden 31 augustus 2018.
- Vlinderweg 62, 1432 MJ (Z18-004957), het uitbreiden van

de woning op de begane grond. Verzonden 31 augustus
2018.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 14-09-18

t/m 28-09-18

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

t/m 04-10-18

t/m 28-09-18

Omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken in
afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 en ontheffing hogere grenswaarden Wet geluidhinder, woning Hoofdweg
158 (Z-2017/054036)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteitsplan
en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z-2017/034883
Ontwerpbeschikking m.b.t. het brandveilig

t/m 11-10-18

gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum AmstelMeer, Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 en
35-37 (Z18-002441)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
“Green Park Aalsmeer – deelgebied 6”. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de
bestaande woning aan de Hornweg 123. Deze woning is bij vaststelling bestemd als bestemming “Wonen-Lintbebouwing” en in dat
verband van een passend bouwvlak voorzien. Voorts zijn in de regels van het bestemmingsplan enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht. Voor de precieze inhoud
van de wijzigingen wordt verwezen naar de
stukken die ter inzage liggen.
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van
het bestemmingsplan “Royal FloraHolland
Centrum, Oost en OLV” tezamen met de bijbehorende stukken.
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Samenwerken met raad en inwoners betrekken bij plannen

College presenteert programma
‘Vol vertrouwen vooruit’
Vervolg van de voorpagina.
Experimentele woonvormen
Door de enorme behoefte aan
woningen in de regio staat de
woningmarkt onder druk, ook in
Aalsmeer. Het college wil dat wonen betaalbaar blijft voor mensen met lagere en middeninkomens. Daarom wil het college de
woonvisie herijken. Ook wil zij experimentele en duurzame woonvormen aanmoedigen.

Verder is er het streven om met
elkaar te verduurzamen; duurzamer bouwen, minder afhankelijk
worden van aardgas, klimaatbestendig worden en afval anders
inzamelen. Deze periode komt
het college met een nieuw afvalplan.

Goede bereikbaarheid
De economie trekt aan, dat is ook
merkbaar in Aalsmeer. Daarom is
het belangrijk goed bereikbaar in
de regio te blijven, voor inwoners
Duurzame leefomgeving
en voor de vele (internationale)
Inwoners hechten veel waarde bedrijven die juist vanwege de
aan een groene, schone en vei- gunstige ligging voor Aalsmeer
lige leefomgeving. De gemeen- kiezen. De aanleg van de Ongete is gestart met een inhaalslag stoord Logistieke Verbinding en
in het groen in de wijken. Ambi- de herinrichting van de Burgetie van het college is de openba- meester Kasteleinweg zijn bere ruimte op orde krijgen én hou- langrijke verbeteringen van de inden. Daarnaast staat een vier- frastructuur, maar komende jaren
tal grote projecten op de agen- zijn extra investeringen nodig.
da om Aalsmeer aantrekkelijker, Daarnaast gaat de gemeente aan
groener en leefbaarder te ma- de slag met het onderhoud van
ken. De leefbaarheid staat in gro- wegen, bruggen en rioleringen
te delen van de gemeente zwaar om de kwaliteit van het wegenonder druk door Schiphol. Stand- net te verbeteren. Dat vergt flinpunt van het college bij het over- ke investeringen en brengt ook
leg over Schiphol na 2020 is dat overlast met zich mee. Daar zal
verdere groei van de luchthaven de gemeente helder over comvoor Aalsmeer niet verantwoord municeren.
meer is.

Florerende economie
Aalsmeer heeft veel bedrijven en
werkgelegenheid. De gemeente is nog altijd hét centrum van
de internationale bloemenhandel, maar ook de logistieke sector
groeit hard en recreatie en toerisme bieden kansen. Om de concurrentiepositie van Aalsmeer in
de metropoolregio te versterken
wil het college naast bereikbaarheid investeren in een gunstig
vestigingsklimaat voor ondernemers, in regionale en internationale relaties en samenwerkingsverbanden en een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. Daarvoor werkt de gemeente actief
samen met ondernemers, onderwijs en instellingen, zoals Greenport Aalsmeer.

Herinrichting parkeerterrein aan de
Dreef en entree van De Waterlelie

Aalsmeer - Naar aanleiding van
de bouw van de nieuwe school
Triade aan de Dreef, de inrichting van het Hornmeerpark en de
ontwikkeling van het VVA terrein
gaat de gemeente het parkeerterrein aan de Dreef en het entree
van het zwembad herinrichten.
Hier wordt heel binnenkort, volBouwen aan de toekomst
Het college wil met de gemeente- gens de planning begin septemraad over het collegeprogramma ber, mee aangevangen.
in gesprek blijven, de raad vroegtijdig bij nieuwe ontwikkelingen Bestraten en riool
betrekken en halverwege de pe- De werkzaamheden bestaan
riode met de raad de doelen van hoofdzakelijk uit betratings- en
en
het raads- en collegeprogram- rioleringswerkzaamheden
ma evalueren en waar nodig bij- het vervangen van de lichtmasstellen om samen het beste voor ten. De parkeervakken worden
Aalsmeer en haar inwoners te be- opnieuw ingedeeld, het fietspad wordt voorzien van rood asreiken.

falt en er komt een fietsbrug nabij
het buurthuis. De bereikbaarheid
naar en van het Hornmeerpark
en de toekomstige school wordt
hiermee vergroot. Aannemingsbedrijf Van Raaijen Infrastructuur
uit Almere gaat de werkzaamheden uitvoeren.
Uitvoering in fases
Het project vindt gefaseerd
plaats. In de eerste fase wordt een
deel van het groen verwijderd en
het parkeerterrein wordt gedeeltelijk opengebroken. In de tweede fase wordt het gedeelte rond
het buurthuis (VVA-terrein) en de
entree van het zwembad aangepakt. Gedurende de uitvoering is
het parkeerterrein gedeeltelijk af-

gesloten. De toegangsweg naar
het zwembad is beperkt bereikbaar. De aannemer zorgt voor de
toegankelijkheid door onder andere loopplanken.
Periode
De werkzaamheden duren tot en
met december, behoudens onvoorziene (weers)omstandigheden.
Verkeershinder
Het parkeerterrein is gedurende
de werkzaamheden gedeeltelijk
afgesloten. De werkzaamheden,
inclusief verminderde bereikbaarheid van het parkeerterrein
wordt middels bebording aangegeven.

Uitslag foto-wedstrijd
Tuinen en dieren
Aalsmeer - De zomerwedstrijd
tuinen en dieren van de Meerbode kan een enorm succes genoemd worden. Wekelijks werd
de redactie overspoeld door foto’s van prachtige tuinen, maar
vooral van (huis)dieren. Actieprenten, lieve tafereeltjes en
mooie close-up beelden van insecten. Geweldig deze grote respons, het laat duidelijk zien dat
inwoners trots zijn op hun tuinen
(en terecht) en hun huisdieren
koesteren. Het viel niet mee om
uit de ‘berg’ foto’s drie winnaars
te kiezen. Wie mag naar tuincentrum Het Oosten en een cadeaubon verzilveren?

1

de Aalsmeerderweg. Zijn foto van
de wespenspin oogstte grote bewondering. De cadeaubon van
50 euro wordt eigendom van Jan
en Tonnie de Jong uit Kudelstaart
dankzij hun hond Stacey die een
flinke duik ter afkoeling nam tijdens een warme zomerse dag.
En gaan shoppen voor 75 euro
bij Het Oosten mag Henk Kanters
uit de Rietgorsstraat. Of liever zijn
vrouw, want dankzij haar zweetdruppeltjes ziet hun tuin er geweldig uit. Echt genieten om hier
te mogen zitten. Gefeliciteerd!

Bedankt!
Rest alle inwoners te bedanken
voor alle mooie en lieve foto’s
Spin, hond en tuin
van dieren en de ‘jaloersmakenAlle foto’s zijn door het team van de’ beelden van tuinen, die hode Meerbode meerdere malen pelijk ook ideeën hebben opgebekeken, van kritische en lieve leverd voor andere tuin-bezitnoten voorzien en uiteindelijk is ters. Het team van de Meerbode
gekozen voor deze drie winnaars. is trots dat zovelen de lezers van
Met de krant en de foto in de hand de krant kennis hebben laten mamag Johan Buis een cadeaubon ken met hun huisdier en/of een
van 25 euro in ontvangst gaan kijkje hebben gegund in hun tuinemen in het tuincentrum aan nen. Bedankt!

2
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K A Kunstroute op

en

september

Aanstormend talent Tom de Hundt
exposeert in Bacchus
dat met zijn handen werken hem
toch beter lag dan achter de computer zitten. “Tijdens mijn opleiding kreeg ik daarvoor best de
ruimte van de docenten, maar in
de praktijk komt het werk er toch
op neer dat je dagen achter de
computer zit.” Omdat hij al jaren
een fan was van Bob Ross ging hij
deze kunstenaar volgen. Al snel
leerde hij een aantal foefjes, maar
ook dat was niet wat hij zocht.
Hij wilde op hout leren schilderen, dus wat deed Tom: Hij struinde de straten af op zoek naar allerlei verschillende stukken gebruikt uitgewerkt hout. “Ik vind
altijd wel wat.”
Aalsmeer - In aanloop naar de
KCA kunstroute zaterdag 15 en
zondag 16 september besteedt de
Nieuwe Meerbode aandacht aan
deelnemende kunstenaars en hun
ateliers. Deze week Tom de Hundt.

nen schilderen. “Ik ben hier ook
bijna iedere dag. Behalve als ik de
post rondbreng, want dat doe ik
twee dagen per week. ”Tom de
Hundt rondde juli 2017 zijn grafische opleiding in Amsterdam
af. Afgestudeerd als grafisch meAchter de Kringloopwinkel op de dia designer en dan? Hij besloot
Oosteinderweg is het atelier van eerst eens even met vakantie te
Tom de Hundt. Wat een geweldi- gaan en vervolgens verder te kijge plek om daar heerlijk te kun- ken. Al snel kwam hij er achter

Skateboards en gitaren
Zijn atelier staat er vol mee. Tot
zijn vrienden met verzoeken kwamen. Wil je mijn gitaar niet beschilderen en de ander vond het
wel lollig als zijn skateboard door
Tom werd beschilderd. En nu
staan er naast al het hout ook de
nog te beschilderen skateboards
en een voorraadje gitaren. Allemaal bedoeld om die tijdens de

KCA Kunstroute tentoon te stellen.
Op tafel ligt een wasbord - het
muziekinstrument van zijn vader.
“Ik mag zelf het ontwerp bedenken.” En dat kan je wel aan Tom
overlaten. Zijn latere schilderijen
laten al zien dat hij meer kan dan
alleen brave landschapjes maken.
Vrijwilliger
Tom speelt evenals zijn vader in
een band. Tom doet dat in een
Aalsmeers punkbandje, bovendien werkt hij als vrijwilliger bij
de N201. “Ik verzorg daar sinds
kort de flyers, dus daar doe ik wel
waarvoor ik gestudeerd heb.” Dat
Tom tijdens de kunstroute kan
exposeren bij cultureel café Bacchus in de Gerberastraat vindt hij
te gek. Zijn vader is daar vrijwilliger en vroeg; Waarom kom je niet
hier exposeren? Voor een beginnende kunstenaar is het fijn een
podium te krijgen.
“Ja, ik durf nu wel met mijn werk
naar buiten te komen en wil graag
exposeren. Dat helpt toch om wat
meer naambekendheid te krijgen
en Bacchus is een mooie plek. Ik
heb daar vroeger ook wel eens
opgetreden.”
Bacchus is gedurende de KCA
Kunstroute op zaterdag 15 en
zondag 16 september geopend
van 12.00 tot 17.00 uur.
Janna van Zon

n ormatieve fietsto t
langs monumenten
Aalsmeer - Op de open monumentendag, zondag 9 september, organiseert Joop Kok een informatieve en verrassende fietstocht. Wat heeft Flora met Venetië van doen? Wat is de relatie van
het gemeentehuis met het raadhuis van Stockholm? Wat voor betekenis had de rondreis van Berghoef door Noord Italiaanse steden op zijn verbouwing van de
Oude Veiling? Waar komen de
Duitse invloeden op het stationsgebouw vandaan? Wel eens
naar dakkapel Zijdstraat 24 geke-

ken? Of opgelet bij het wegzetten
van de fiets bij de Doopsgezinde
kerk? En wat te denken van Frank
Lloyd Wright, zelfs zijn invloed is
zichtbaar.
Fiets mee, laat je meeslepen door
de verhalen van de gidsen, je eigen fantasie en het enthousiasme van je reisgenoten. De fietstocht op zondag 9 september
start bij het beeld van Flora op
het Raadhuisplein om 13.00 uur
en duurt circa twee uur. Aanmelden kan via joopkok@planet.nl of
telefonisch via 0297-340442.

aterdagmiddag opening door voorzitter

Nieuwe expositie ‘Verzet’
in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog en Verzetsmuseum
’40-’45 start het open monumentenweekend op 8 en 9 september met de presentatie van de
nieuwe expositie ‘Verzet’. De expositie wordt op zaterdag 8 september om 13.00 uur officieel geopend door voorzitter Peter de
Raaf. Het museum is op beide dagen geopend van 11.00 tot 16.00
uur en gratis toegankelijk.

In deze expositie wordt u meegenomen in de wereld van het verzet. De moedige verzetsstrijders
waagden hun leven voor de ondergedoken en vervolgde medemens. Dit deden zij zowel gewapend als ongewapend. De wapens en goederen benodigd voor
het verzet werden uit vliegtuigen
op geheime vooraf afgesproken
locaties afgeworpen. De goederen en wapens werden in speciaal
daarvoor geprepareerde dropDit jaar is in Nederland het Jaar ping containers verpakt. De bevan het Verzet als nagedachtenis zetter had verordonneerd dat alen herdenken aan het verzet en le radio’s moesten worden inde verzetsactiviteiten in Neder- geleverd. Om toch op de hoogland tijdens de Tweede Wereld- te te blijven van de laatste ontoorlog. Het Crash Luchtoorlog wikkelingen aan het front en van
en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft de Regering in Ballingschap wereen nieuwe expositie samenge- den in het geheim stencils geprosteld, opgebouwd uit deels eigen duceerd. Uiteraard moesten deze
collectie en aangevuld met tijde- stencils ook worden gedistribulijke artefacten om alle facetten eerd. Men nam daarbij veel risivan het Verzet in WO2 te vertellen co’s. Daarnaast bouwde men zelf
maar vooral te laten zien.
onder andere kristal radio’s om
Nederland was vanaf 10 mei 1940 toch informatie te verkrijgen.
bezet door de Duitsers. In de jaren die volgden werden veel Nederlanders verraden, opgepakt,
gevangen gezet, naar concentratiekampen afgevoerd of geëxecuteerd. Een deel van de Nederlanders kwam in verzet tegen de bezetter. Een ander deel hielp weer
bij het onderduiken van gezochte of bedreigde personen. Een
ander deel was de bezetter welgezind, op wat voor manier dan
ook. Omdat er geen overheid
meer was die voor de veiligheid
en orde moest zorgen in het bevrijde Nederland werd in 1944 officieel de tot dan toe weinig samenwerkende verzetsgroepen
samengebundeld tot de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, kortweg BS.

12e Shantyfestival met
‘De Dekselse Meiden’
Leimuiden - Op het Dorpsplein
in Leimuiden vindt zondag 9 september het oergezellige shantyfestival weer plaats. Het festival
wordt voor de 12e keer georganiseerd door shantykoor De Marconisten uit Leimuiden en omstreken.
Om 13.00 uur zal het festival officieel van start gaan op het Dorpsplein te Leimuiden en omstreeks
17.00 uur wordt het afgesloten
met een gezamenlijk optreden
van alle koren.
De deelnemende koren zijn dit
jaar: shantykoor ‘De Kreunenden
Sluisdeuren’ uit Alphen aan de
Rijn, huisvrouwenkoor ‘De Dek-

selse Meiden’ uit Uithoorn en natuurlijk shantykoor ‘De Marconisten’ uit Leimuiden en omgeving.
Verder zal dweilorkest ‘De Gebarsten Ketel’ uit Langeraar een aantal keren optreden.
De koren gaan op een groot podium het publiek vermaken met
vrolijke en soms melancholieke
zeemansliederen, waaronder diverse bekende meezingers.
Na afloop van het festival is er de
mogelijkheid om deel te nemen
aan een Mediterraans buffet voor
12 euro per persoon. Aanmelden
hiervoor kan via de mail: bericht@
shantykoordemarconisten.nl of
telefonisch via 06-13945018.

aterdag en zondag september

Watertoren open tijdens
monumentendagen
Aalsmeer - Het mooiste rijksmonument binnen de gemeente
Aalsmeer, de watertoren, is uiteraard geopend komend weekend.
Dan zijn de nationale monumentendagen en kunnen vele bijzondere bouwwerken in Nederland
van binnen bewonderd worden
door liefhebbers van historie en
bouw.
Zaterdag 8 september is de watertoren geopend van 12.00 tot
17.00 uur en zondag 9 september zijn bezoekers welkom tussen
11.00 en 15.00 uur.
Naast het bezichtigen van het Art
Deco gebouw aan de buitenzijde is ook het interieur te bewonderen en kan men zien hoe vroeger de drukverhoging binnen het
drinkwatersysteem werd bewerkstelligd. Uiteraard kan men naar
boven om op 50 meter hoogte te
genieten van een fantastisch uitzicht over Aalsmeer en haar verre
regio. Bij mooi weer kan men zelfs

de Dom van Utrecht ontwaren.
Bezichtiging binnen is gratis. Wil
men naar boven dan is de toegang voor kinderen 1 euro en
voor volwassenen 2 euro.
Meer informatie over de watertoren is te vinden op de website
www.aalsmeer-watertoren.nl

oomk ekerskerkhof edi htentuin

KCA Gedichtenfestijn
valt in goede aarde
Regio - Aalsmeer - Zaterdag 1
september werd op feestelijke wijze het tienjarig bestaan
van de KCA Gedichtentuin geopend op het Boomkwekerskerkhof. Wilbert Streng - voorzitter
KCA - hield een origineel woord
van welkom. Hij verbond de historie van de oude begraafplaats
met het heden. “Vroeger kwamen de mensen uit nieuwsgierigheid kijken naar de graven en nu
komt men uit belangstelling voor
de gedichten.” Een citaat uit het
boek: Pluk van de Petteflet (Annie M.G.Schmidt) maakte het vergelijk compleet. De zon gaf een
warme blijk van waardering door
vrolijk te schijnen.

gedichten voorlazen was een
mooie vondst. Na afloop, bij een
kopje koffie en een Westplasje,
sprak wethouder Scheltema haar
bewondering uit. “Je bent een gezegend mens als je zo los kan komen van kaders en je emoties op
deze wijze weet te beschrijven en
te verwoorden.”Zo’n

24 Gedichten
In totaal 24 gedichten van reeds
bekende Aalsmeerse dichters, de
voormalige Amstelveense stadsdichter Koos Hagen, en één debutant sieren het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg
op. Nieuw dit jaar is de deelname
van twee dichters uit Ons Tweede
Thuis. De komende twee weekMysterieuze plek
enden: 8 en 9 september en 15
Aan wethouder Wilma Schelte- en 16 september (KCA kunstrouma-Alink de eer om het met lin- te) staan van 12.00 tot 17.00 uur
ten en ballonnen versierde hek de hekken van het Boomkwete openen. Zij sprak haar waar- kerskerkhof open voor het pudering uit voor alle vrijwilligers bliek. Ook dit jaar is er een boekdie dit feest van gedichten mo- je samengesteld door Arie Buijs
gelijk hebben gemaakt. “Als meis- waarin alle gedichten zijn opgeje van zestien liep ik samen met nomen. Het boekje is voor slechts
een vriendinnetje graag over het vijf euro te koop in het Oude
kerkhof. Ik heb het altijd een mys- Raadhuis in de Dorpsstraat. De
terieuze en spannende plek ge- Nieuwe Meerbode publiceert de
vonden.” Met het gedicht Serin- komende weken een aantal van
gen en de dood (Ineke Esbach) deze gedichten. Het eerste gewerd de poëtische middag ge- dicht is van Ernie Wesselius de
opend.
voormalige eigenaar van het
Boekhuis. Zijn voorvaderen ligRomantiek en Statement
gen begraven op het BoomkweHet thema van de gedichten van kerskerkhof.
dit jaar: Aarde - is goed gekozen
door Marijke, Michelle, Annama- Aarde
rie, Leomiek en Ans, leden van In deze aarde
de KCA werkgroep podiumkunst ligt slechts mijn jas.
en literatuur. Het biedt een legio Ik geniet al van de
aan mogelijkheden en variaties Nieuwe Aarde.
voor de dichters. Het resultaat is Nu jij nog!
een aaneen geregen ketting van En dat is
romantiek, verlangen, verdriet, niet
geestigheid, nostalgie, hoop en on-aardig bedoeld.
stevige statements. Dat de dichters tijdens de rondgang zelf hun Janna van Zon

itaar, musi al, ballet, grafﬁti en meer

Korte cursussen in oktober
bij Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - De zomervakantie is
ten einde en dat betekent dat het
nieuwe cursusaanbod van Cultuurpunt Aalsmeer bijna van start
gaat. Begin oktober start zij namelijk weer met verschillende korte, oriënterende cursussen voor
basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd. In deze cursussen
wordt kennis gemaakt met de beginselen van muziek, musical, ballet, circus, graffiti en DJ. Een paar
keer per jaar organiseert Cultuurpunt Aalsmeer korte, oriënterende cursussen. Cursussen als Ontdek je talent op een instrument,
DJ, keyboard en gitaar zijn al echte ‘all time favorites’ geworden.
Maar ieder cursusblok probeert
het Cultuurpunt met nieuw aanbod te komen. Zo zijn vorig jaar
de cursussen circus en graffiti toegevoegd aan het aanbod. En daar
zijn nu ook de cursussen ballet
voor onder- en middenbouw en
musical voor de bovenbouw bijgekomen. De lessen vinden plaats
op diverse locaties in Aalsmeer en
Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in
de naschoolse tijd. Onder andere
in Gymzaal De Rietpluim, op basisschool De Zuidooster, in de Place-

2Bieb en in het vernieuwde pand
van De Oude Veiling/Cultuurpunt
Aalsmeer aan de Marktstraat. Het
cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en
start in de week van 8 oktober. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie,
is te vinden op de website van het
Cultuurpunt. Ook het inschrijfformulier is daar te vinden.
Gratis proeflessen
Wil jij cultureel of creatief bezig
zijn na schooltijd, maar weet je
nog niet zo goed wat je precies
wilt? Dan ben je op zaterdagmiddag 15 september tussen 14.00
en 16.00 uur van harte welkom
bij Cultuurpunt Aalsmeer. Het Cultuurpunt organiseert die middag,
tijdens de opening van De Oude
Veiling, een open huis met gratis
verschillende leuke proeflessen.
Kom gezellig langs en maak kennis met verschillende instrumenten, zoals keyboard en gitaar, of
doe mee met jongleren, DJ-en en
meer. Wie weet is het iets voor jou,
ontdek jij jouw (verborgen) talenten en pak je de kans om nog snel
in te schrijven voor één van de
korte cursussen! Let op: vol is vol!
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Barbecueën voor 5 jaar
Mijnsheerlijckheid

Creatief Centrum nu op Oosteinderweg 287

Open huis De Werkschuit
in nieuwe locatie
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 29
september opent De Werkschuit
haar nieuwe locatie aan de Oosteinderweg 287f. De officiële opening is om 12.00 uur. Van 13.00
tot 16.00 uur houdt het creatief centrum open huis. De Werkschuit heeft deze prachtige locatie in Aalmeer gekregen mede
met de hulp van de gemeente en
het Schipholfonds.
Tijdens het openhuis kan een ieder nader kennis maken met de
verschillende cursussen en de docenten. Er worden diverse tekenen schildercursussen gegeven.
Ook edelsmeden, creatief naaien
met de machine, speksteen objecten, beeldhouwen, boetseren met
klei, leer de Werkschuit kennen,
fotocursus met praktijk en onder
andere handletteren zijn in het
cursusprogramma opgenomen.

Cursussen voor kinderen
Op de woensdagmiddag en donderdagmiddag biedt De Werkschuit voor kinderen vanaf 6 jaar
een cursus creatieve vorming, op
de woensdagmiddag en zaterdagmorgen is er het tekenatelier voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar en op de maandagmiddag Boetseren voor jongeren. De
cursussen starten in de week van
1 oktober. De nieuwe folders liggen bij de bibliotheek, in het gemeentehuis, supermarkt Jumbo,
de boekhandels in Aalsmeer en
De Marskramer in Kudelstaart. De
Werkschuit organiseert ook creatieve kinderpartijtjes voor kinderen vanaf 6 jaar inlichtingen voor
de kinderpartijtjes Inlichtingen
en/of inschrijvingen voor cursussen via de site www.werkschuitaalsmeer.nl.

1e buurtfestival Indian
Summer: Geweldig!
Aalsmeer - Het eerste Indian
Summer Buurtfestival heeft afgelopen zaterdag 1 september
plaatsgevonden in Nieuw-Oosteinde. Het festival werd georganiseerd door een groep bewoners van de Snoekbaarsstraat
voor buurtgenoten. “We hadden geluk met het mooie zonnige weer”, vertelt Roopa. “We hebben een geweldige dag beleefd
samen met onze buren en hun
families.” Alle kinderen vermaakten zich prima op het springkussen en deden fanatiek mee met

de cricketworkshop van Shreyas
Potdar en Deprup Dasgupta. De
twee jongens spelen in het Nationale cricketteam Lions (U15). Alle volwassenen hebben genoten
van de dansworkshop Bolywood
dance en de Yoga workshop. Al
met al was het een geweldige
dag met ook lekkere Indische pittige snacks en vers fruit. Roopa
tot besluit: “Dank aan alle families
die dit zomerfestival hebben bijgewoond en ik hoop dat er volgend jaar meer gezinnen komen
deelnemen aan dit buurtfestival.”

Kudelstaart - Woensdag 29 augustus is ter gelegenheid van het
5-jarig bestaan (eerste lustrum)
van de Mijnsheerlijkheid een gezellige barbecue gehouden op
het Ad Verschuerenplein. Deze
werd aangeboden door de Bewonerscommissie, Habion en Zorgcentrum Aelsmeer. Bij binnenkomst in de grote tent, die om de
Koningslinde was geplaatst, kregen alle gasten twee consumptiebonnen voor een glas wijn of
fris.
De middag werd geopend door
de voorzitter van de Bewonerscommissie, die vervolgens het
woord gaf aan de nieuwe wethouder Wilma Alink-Scheltema. Zij vertelde dat het een lange en moeizame weg naar het
realiseren van de woonvoorziening is geweest en dat haar voorganger Ad Verburg hier heel veel
werk voor verzet heeft. Hierna
kwam Frans Knuit, directeur van
Zorgcentrum Aelsmeer, aan het
woord die benadrukte hoe belangrijk het is voor senioren om
zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen en die mogelijkheid wordt in Mijnsheerlijckheid

geboden, omdat in het restaurant van Voor Elkaar’ een warme
maaltijd of een lunch kan worden
genuttigd. Ook worden er in het
wijkcentrum spelletjesmiddagen
georganiseerd en de koffie staat
altijd klaar. Tevens is er een verpleegkundige beschikbaar, en er
is een dokterspraktijk in de Boerhavehof gevestigd en het winkelcentrum is op loopafstand.
Na de toespraken hadden de
koks het vlees, de worstjes en
de hamburgers al op de barbecue gebraden en konden de gasten hun bord vullen. De salades
en stokbrood met kruidenboter
stonden klaar op een lange tafel.
De verzorging was in goede handen van de koks en de gastvrouwen van ‘Voor Elkaar’ en de vele
vrijwilligers. Onder muzikale begeleiding van Hans Kap werd er
veel gezongen en zelfs nog een
polonaise gelopen.
Na afloop is nog even nagepraat
in het restaurant en waarna alle gasten voldaan naar huis gingen. “Het was een heel gezellige
middag”, aldus Nobelhof-bewoner Jan Vrolijk.
Foto: Gemeente Aalsmeer

Gezellige barbecue in
Distelvlinderstraat
Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Op zondag 9 september organiseert Vogelvereniging De Rijsenvogel de eerste vogelbeurs in het nieuwe seizoen. Tot en met mei gaat de vogelbeurs maandelijks gehouden
worden in het gebouw van voetbalvereniging SCW aan het Konnetlaantje. Tussen 9.30 en 13.00
uur zijn belangstellenden zondag
van harte welkom. De entree is
slechts 50 eurocent, kinderen onder de tien jaar met begeleiding

mogen gratis een kijkje nemen.
De Rijsenvogel heeft er weer voor
gezorgd dat er een grote variatie aan tropische vogels en diverse soorten grote en kleine parkieten te koop worden aangeboden. Problemen met het kweken
van vogels of beginnen met deze
hobby? De leden van de vereniging geven graag meer informatie. Op de beurs zijn naast vogels
ook diverse soorten vogelvoer en
vogelaccessoires te koop.

Start Expo Haarlemmermeer

Regio - Afgelopen zaterdag 1
september hebben de bewoners
van de Distelvlinderstraat het
10-jarig bestaan van ‘hun’ straat
gevierd met een gezellige barbecue. De gemeente noemde in
2008 de Distelvlinderstraat het eiland met het gouden randje, gelegen aan de rand van de wijk
ter hoogte van de Kerkweg en
nu tien jaar later wonen hier nog
nagenoeg alle bewoners van het
eerste uur en met veel plezier.
Tien jaar is tijd voor een gezellig
feestje, zo vond initiatiefnemer
Mike Hulsebosch. Hij vertelt: “Ik
heb de organisatie aangeslingerd
en met elkaar hebben wij een super gezellig barbecue-avond gehad. Het is leuk om te zien dat je
met elkaar iets kan organiseren,
iedereen droeg steentje bij en
mede dankzij het prachtige weer

Zondag 21e editie Ride
for the Roses
Haarlemmermeer - Op zondag 9
september is Expo Haarlemmermeer in gemeente Haarlemmermeer de startlocatie voor de 21e
editie van de Ride for the Roses.
Zo’n 5000 fietsers, waaronder Ride-ambassadeur Frits Barend,
fietsen tegen kanker door geld
op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Ook wethouder Sport
van gemeente Haarlemmermeer,
Adam Elzakalai, staat op 9 september aan de start. Dit bijzondere fietsevenement kent een pelotonstocht van 100 kilometer over
afgezette wegen en drie toertochten van 25, 50 en 80 kilometer. Deelnemers kunnen deze editie genieten van prachtige routes door Haarlemmermeer en het
Groene Hart. De start- en finishlocatie is Expo Haarlemmermeer.

kozen. Ook zij zijn aanwezig deze
dag en fietsen met een ‘luisterendoor’ mee. Mensen die geconfronteerd zijn met kanker hebben vaak
behoefte aan een luisterend oor.
Even hun verhaal vertellen en hun
emotie delen. Soms is dit makkelijker bij een vreemde te doen. Op 9
september fietsen er Adamas vrijwilligers mee met de 25 kilometer
tocht. Deelnemers kunnen naast
hen fietsen en hun verhaal delen.

Programma
9.45 uur: Startceremonie 21e Ride for the Roses. 09.55 uur: ‘Lijflied’ The Rose (Bette Midler).
10.00 uur: Start 100 kilometer pelotonstocht. Circa 10.30 uur: Vertrek 25, 50 en 80 kilometer toertochten (direct na vertrek peloton). 13.00 tot 16.00 uur: Binnenkomst deelnemers, uitdelen rozen en Afterparty. Eindbedrag
Hersenkanker
Voor de 21e editie is als doelbe- wordt bij de finish bekend gesteding gekozen voor ondersteu- maakt). Circa 14.00 uur: Verwachning van wetenschappelijk on- te aankomst 100 kilometer peloderzoek naar hersenkanker. Eén tonstocht. 17.00 uur: Einde.
van de onderzoeken dat door
de Ride dit jaar gesteund wordt,
is het onderzoek van prof. Dr. ElVoor méér lokaal
ly Hol (UMC Utrecht). Zij stapt op
9 september zelf ook op de fiets.
nieuws uit de regio!
Adamas Inloophuis
Van de opbrengst van de Ride
gaat elk jaar een deel naar een lokaal doel als dank voor de gastvrijheid in de betreffende gastgemeente. Dit jaar is het Adamas Inloophuis uit Nieuw-Vennep ver-

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

is het nu een zeer succesvolle
herinnering.” Het samenzijn startte met een gezellig borrel. Daarna ging de barbecue aan en werden de tafels gevuld met salades,
stokbrood en andere lekkernijen.
“Wij hebben het ontzettend gezellig gehad. Super leuk dat we
met elkaar zo’n goede band hebben. Je hoort wel eens anders, in
2018 liefst 15000 meldingen van
burenruzie, het kan ook anders”,
vervolgt Mike. Mede dankzij de
buurtverbinder heeft de Distelvlinderstraat deze buurtbarbecue
kunnen realiseren. “Ons advies:
Organiseer wat leuks en houdt
het gezellig met elkaar”, besluit
Mike. Met de buurt een gezellig
samenzijn of activiteit organiseren? Neem dan contact op met
buurtverbinder Helma Keesom
Aalsmeer - Sinds tijden regende
via h.keesom@participe.nu
het. De tuin en bomen fristen er
lekker van op. Met veel regenval
wordt ons pad en tuin langzaam
het domein van de rivierkreeftjes die de laatste jaren hun intrek
hebben genomen in de sloten en
wateren van het Bovenlanden gebied. Met hun kraalogen kijken ze
je priemend aan om duidelijk te
maken dat zij hier de baas zijn en
ik opzij moet gaan. Prima, want ik
vind ze best een beetje eng.

BOVENLANDEN

Enge bewoners...

Paling
Vanuit onze ark naar het water
starend zie je verschillende soorMeerval
Maar wie ik pas echt eng vind is ten vis, zij gaan vaak dansend
de meerval. Pas lag er een grote door het water, kleine minivismeerval naast onze ark, een grote jes in het voorjaar tot grote in debrede bek en de lengte ongeveer ze tijd van het jaar. Wat te deneen meter. Tegen de schuine wal ken van alle paling die er woont
lag hij met zijn bek naar de oever, in de Westeinderplassen. De echnet onder water en bewegings- te Aalsmeerse paling wordt nog
loos, ik dacht dat hij dood was. steeds rijkelijk door Theo RekelMet een stok tikte ik hem op zijn hof uit de Poel gehaald. De pakop om te kijken of hij echt dood lingnetten worden door Rekelvarieerde prijzen en één hoofd- was. De meerval kwam in bewe- hof op strategische punten neerprijzenronde met twee waarde- ging, zette zijn versnelling in zijn gezet, ook rond onze woning. Die
volle hoofdprijzen.
achteruit en verdween in de diep- palingstokken voegen aan het
Om het geld hoeft u het niet te la- te. Waarschijnlijk lag de vis ge- Bovenlanden gebied veel romanten, want het rendement is altijd woon van het zonnetje te genie- tiek toe in mijn beleving.
hoger dan uw inleg, is het niet ten aan de oever.
Ik vind paling ook heel eng om te
qua prijzen, dan wel qua gezellig- In mijn vorige column vertelde ik zien, glad, glibberig en brrr. Maar
heid! Telefonische informatie kan dat de meerval een paradijselijke ja, ons wekelijkse palinkje zou ik
verkregen worden bij de secreta- rustplek heeft onder de rietzud- niet willen missen, heerlijk! Reresse van de vereniging, Caroline den, lekker in de modder en zo acties zijn weer leerzaam en leuk
Ramp, via 0297-344107.
diep mogelijk genietend van ons voor mij op bob@bovenlanden.nl
onderwatergebied. De waterkwaliteit is mede door de aanleg van
le bingoavond. Er zijn mooie prij- rietakkers door de stichting de
zen te winnen. Bezoekers wor- Bovenlanden enorm vooruit geden uitgenodigd een poging te gaan, wat de visstand ten goede
komen wagen om een hele arm is gekomen. Als zwemmer hoef je
vol prijzen te scoren. Komt allen niet bang te zijn voor deze monen neem familie, vrienden of een stergrote vis (150 tot 180 centikennis mee. De avond in buurt- meter is heel normaal voor een
huis Hornmeer begint om 20.00 volwassen exemplaar), ze vluchuur. De toegang is gratis. Meer ten wel weg als jij te water gaat…
weten over Viva Aquaria? Neem
dan contact op met de heer C. Snoek
Keim via 0297-343854.
Bij de watertoren varend ont-

Bingo-avond BV De Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 12 september 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
spanning staan voorop. Er worden tien rondes gespeeld met ge-

Bingo-avond
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 10 september organiseert Viva Aquaria weer een gezellige avond in
buurthuis Hornmeer aan de Dreef
1. De aftrap van het tweede deel
van het clubjaar start de aquariumvereniging met de traditione-

dekte ik een enorme school grote snoeken, zeker rond de 80 centimeter lang, meer dan een club
van 100! Dan heb je toch mooi
80 meter snoek om je gezelschap
te houden bij de dagelijkse duik
vanaf het surfstrand!
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“Ik heb een stuk van mijn vrijheid terug”

Peter van Klinkt bouwt
sloep voor vriend Chris

Hennepkwekerij
in woning

hij gaan bouwen.” De grijze stoere
sloep ligt in het water en van Klink
demonstreert het 3 ton zwaar wegende stalen vaartuig. Er is een inkeping gemaakt waar de rolstoel
van Chris doorheen kan, vervolgens gaat een middenplaat hydraulisch omhoog, hier tegenaan
worden de rijplaten vastgeklikt
precies in de breedte van de wielen van de grote elektrische rolstoel. Peter: “Als Chris erop staat Wethouder Robbert-Jan van Duijn was zelf ook enige tijd aanwezig bij het
(inclusief hemzelf is dit een ge- Beach Event om te luisteren naar de ideeën en wensen van inwoners voor
wicht van 235 kilogram) gaat de het Waterfront. Foto: Gemeente.
middenplaat weer naar beneden
en zet hij zich in positie achter het
stuur dat naar hem toe draait. Uiteraard heeft hij hulp nodig van
degene met wie hij gaat varen,
maar ik kan hem ook een handje helpen. Er zit een zware boegschroef in en het is een zeer stabiel schip.”
Aalsmeer - Afgelopen woensdag werp-sessie plaats in het gemeen29 augustus is het Beach Event tehuis. Het doel van deze avond is
Pjotr
Bij het vijfentwintigjarig jubile- gehouden op het Surfeiland om om minimaal drie schetsontwerumfeest van het bedrijf van Pe- ideeën en wensen te verzamelen pen te maken waarin zo veel moter heeft het schip de naam ‘Pjotr’ van inwoners voor de uitvoering gelijk ideeën voor het nieuwe Wagekregen en bij die gelegenheid van het Waterfront. Met (financi- terfront een plek krijgen.
is afgelopen zaterdag de sloep of- ele) steun van de Stichting Leefficieel gedoopt. Op het scherm- omgeving Schiphol (SLS) gaat de Stem/denk mee!
pje van de spraakcomputer staat: gemeente aan de slag om van de Deze schetsontwerpen gaan dan
“Mirjam heeft er champagne over- oever tussen het eiland en de wa- door IMOSS verder uitgewerkt
heen gegoten en de boot is ver- tertoren een aantrekkelijker ver- worden, zodat er in een later stavolgens van de helling in het wa- blijfsgebied te maken. Voorstel- dium keuzes gemaakt kunnen
ter gegleden. Het is nog niet hele- len zijn onder andere het realise- worden uit drie varianten. De remaal af. Er moet nog een vloer in ren van een wandel- en fietsbou- sultaten van de swipocratie-app
en de zijkanten moeten nog wor- levard en het vergroten van de (een app die niet gedownload
den afgetimmerd, maar dat komt recreatieve functie van het Surf- hoeft te worden) en de ideeën die
tijdens het Beach Event zijn gegewel.” Al vanaf juli varen Chris en eiland.
ven, vormen de input voor deze
Mirjam er met plezier mee. Over
bijeenkomst. Je/uw stem laten
de naam zegt Chris het volgen- Inrichtingsplan
de: “Pjotr was de schuilnaam van Een groot aantal bezoekers heeft horen kan overigens nog steeds
de Russische tsaar Peter de Grote. het Promotieteam mogen ont- via www.aalsmeerwaterfront.nl.
Je snapt wel dat we de naam Pjotr vangen in de feesttent. Er zijn
dan ook gekozen hebben uit res- diverse suggesties gegeven en Ontwerp-sessie
pect naar de maker Peter. Ik heb hiermee gaat IMOSS bureau voor De ontwerp-sessie op maandag
gewoon een stuk van mijn vrij- stedebouw aan de slag om een 24 september is van 19.30 tot
heid weer terug en ben hem echt landschappelijk inrichtingsplan 22.30 uur in het gemeentehuis op
enorm dankbaar. Ga je een keer te maken. Maar niet voordat nog het Raadhuisplein. Hiervoor aanmee varen?” Daar kan deze cor- een tweede bijeenkomst gehou- melden kan door een mailtje met
respondente natuurlijk geen nee den is. Op maandag 24 septem- contactgegevens te sturen naar
ber vindt een interactieve ont- waterfront@aalsmeer.nl.
op zeggen.

Aalsmeer - De Kudelstaarter
Chris Bouman heeft sinds 2003 de
spierziekte PLS, Primaire Laterale
Sclerose, het zusje van de bekendere variant ALS met als groot verschil dat bij PLS de spieren van de
vitale organen niet worden aangetast. Echter wel zijn tongspier,
vandaar dat dit interview met
zijn spraakcomputer plaatsvindt.
Chris kan niet meer praten en beweegt slechts zijn handen. Hij benaderde deze krant schriftelijk,
want wil heel graag zijn oud-collega, inmiddels vriend, Peter van
Klink bedanken voor het bouwen
van een speciaal op maat gefabriceerde boot. “Ik heb mijn vrijheid
weer terug!” Aldus een tevreden
schipper. “In 2002 kocht ik een
Brandsma vlet om zelf in te timmeren (Chris is scheepstimmerman van beroep, red.) maar een
jaar later, toen de diagnose kwam,
lag de stalen vlet nog steeds bij
Van Klink Jachtservice aan de Uiterweg zonder dat ik hem ook
maar had aangeraakt. Vervolgens
hebben we, ik ben al jaren samen
met mijn vrouw Mirjam, de vlet
ingeruild voor een polyester Agder. Die was helemaal af en daar
konden we direct mee varen. Dit
hebben we jaren met plezier gedaan, maar al vier jaar kan dat niet
meer, omdat ik er niet meer in kon
komen. Het idee van een stalen
boot, waar ik met mijn rolstoel op
kan, kwam in oktober vorig jaar
van Peter. Eerst zijn er tekeningen gemaakt en in november is Door Miranda Gommans

Tweede bijeenkomst op 24 september

Meedenken over
uitvoering Waterfront

Aalsmeer - Op dinsdag 4 september om kwart over tien in de
ochtend heeft de politie een inval gedaan in een woning in de
Geraniumstraat. Er was een sterk
vermoeden dat het huis was omgetoverd tot hennepkwekerij. In
de woning troffen de agenten
zo’n 200 hennepplanten aan. Alle planten zijn vernietigd, evenals alle apparatuur. De bewoner
is aangehouden. Het betreft een
38-jarige man uit Engeland, die
al geruime tijd in Aalsmeer verblijft. Hij zal zich moeten verantwoorden bij justitie. Zo goed als
zeker gaat het huis op last van
de burgemeester voor een periode van drie maanden afgesloten worden.

Twee fietsers na
botsing gewond
Kudelstaart - Op donderdag
30 augustus om half zes in de
middag zijn twee fietsers op elkaar gebotst op de Hoofdweg.
Beiden raakten hierdoor gewond. De 21-jarige fietstster
uit Aalsmeer is zelfs met letsel
naar het ziekenhuis vervoerd.
De 31-jarige man uit De Kwakel kon na behandeling door
de medewerkers van de ambulance naar huis. De fietsen zijn
behoorlijk beschadigd geraakt.

Medewerker
blijkt dief

Aalsmeer - Op vrijdag 31 augustus is een 26-jarige medewerker van een bedrijf aan de
Kudelstaartseweg aangehouden op last van diefstal. Al geruime tijd werden met regelmaat spullen ontvreemd uit
ruimtes waar alleen personeelsleden toegang tot hadden. De man uit Ter Aar is op
Aalsmeer - Op donderdag 30 heterdaad betrapt door een
augustus is tussen half negen ‘s medewerker. Hij is gearresmorgens en kwart over twaalf teerd en zal zich moeten verin de middag een fiets gesto- antwoorden bij justitie.
len. De Batavus Blockbuster is
zwart van kleur en heeft opvallend dikke banden, grijs van
kleur. Op de fiets was een krat
voorop bevestigd. De diefstal
heeft plaatsgevonden vanaf
Aalsmeer - Op zaterdag 1
het Poldermeesterplein.
september om half tien in de
avond zijn de hulpdiensten
opgeroepen naar de Uiterweg
te gaan voor een onwel geworden persoon. Een 18-jarige man uit Aalsmeer dreigde
Aalsmeer - Vanuit de fietsenstal- te stikken, omdat hij iets ingeling van een groothandel aan de slikt had. De politie, brandweer
Legmeerdijk is op dinsdag 28 au- en ambulancedienst zijn ter
gustus een herenfiets gestolen. plaatse gegaan. Ook de trauDe Gazelle Paris TY is zwart van maheli had koers gezet richkleur en is voorzien van een zo- ting de plaats van het ongegenaamd ossekop-stuur. Het se- luk, maar bleek niet te kunnen
rienummer van de fiets eindigt landen. De 18-jarige inwoner is
op 295. De diefstal heeft plaats- met spoed per ambulance naar
gevonden tussen zes uur in de het ziekenhuis vervoerd, waar
morgen en vijf uur ‘s middags.
hij direct is geopereerd.

Snelle diefstal
Batavus fiets

Naar ziekenhuis
na verstikking

Gazelle weg na
werkdag

Welke eigenschappen en vaardigheden?

Denk mee over profiel
nieuwe burgemeester

Reconstructie F.A. Wenten A.H. Blaauwstraat
Aalsmeer - De gemeente gaat
medio november van dit jaar
starten met het vervangen van
het bestaande rioolstelsel in de
F.A. Wenstraat en het hofje van
de A.H. Blaauwstraat (even huisnummers 28 tot en met 58). Tevens worden de straten opnieuw
ingericht. Het hofje van de A.H.

Blaauwstraat zal worden uitgevoerd in nieuwe rode gebakken straatklinkers. De F.A. Wentstraat zal opnieuw worden ingericht waarbij de rijweg in asfalt,
de parkeervakken in zwarte betonstraatstenen en de trottoirs in
grijze betontegels zal worden uitgevoerd.

Aalsmeer - Wat voor type burgemeester willen inwoners? Dit
najaar start de werving voor
een nieuwe burgemeester van
Aalsmeer. Eerste stap in dit proces is het opstellen van een profielschets waarin de gemeenteraad aangeeft welke eigenschappen en vaardigheden de nieuwe
burgemeester moet hebben. De
raad wil ook graag van inwoners
horen wat voor soort burgemeester Aalsmeer nodig heeft.
Inloopochtend
Inwoners kunnen van 10 tot en
met 22 september via de gemeentelijke website aangeven
welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. Daarnaast is er op zaterdag 22 september een inloop-

ochtend in het gemeentehuis
waarin inwoners hun stem kunnen laten horen. De gemeenteraad neemt de reacties van inwoners mee in de profielschets die
de raad op 15 oktober in een extra raadsvergadering bespreekt
met de commissaris van de Koning, de heer Remkes. De gemeenteraad stelt de profielschets
die avond ook vast. Daarna wordt
de vacature opengesteld en zal
de vertrouwenscommissie de selectieprocedure doorlopen. Iedere fractie draagt een raadslid voor
de vertrouwenscommissie voor.
In de raadsvergadering van 27
september benoemt de raad de
leden van de vertrouwenscommissie. Naar verwachting vindt
de installatie van de nieuwe burgemeester plaats in april 2019.

Driewielerfiets uit sloot
‘gered’ door brandweer
Aalsmeer - De brandweer is zondag 2 september rond twee uur
in de middag na een melding uitgerukt naar de Zwarteweg. Ter
plaatse bleek een driewielerfiets
in de sloot te liggen.
Brandweerduikers zijn ter plaatse
geweest om te kijken of er nog iemand in de sloot lag. Dit was niet
het geval. Het is onbekend hoe
de driewieler in de sloot terecht
gekomen is.

de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 september hebben vandalen ingebroken bij Boerenvreugd.
De groep is over het hek geklommen en heeft een ruitje ingetikt.
De dieven zijn er vandoor gegaan
met de driewielerfiets, een platte
kar en diverse klompen. De fiets
is terecht dankzij een oplettende
inwoner. Ook de platte kar en de
klompen zijn weer aanwezig op
de kinderboerderij. Deze zijn achter gelaten op het nabij parkeerInbraak kinderboerderij
terrein. Eind goed, al goed, maar
De politie heeft de fiets mee- heel jammer dat de kinderboergenomen naar het politiebu- derij de dupe is geworden van
reau. De fiets blijkt eigendom te diefstal en vernieling.
zijn van de kinderboerderij. In Foto: VTF – Laurens Niezen

Politie zoekt getuigen!

Groep vandalen trapt
spiegels van auto’s
Aalsmeer - Vandalen hebben rond
half twee in de nacht van zaterdag
1 op zondag 2 september meerdere spiegels van auto’s getrapt
in de Geraniumstraat. Ten minste
vier auto’s liepen hierdoor schade
op. De politie heeft met een aantal eenheden naar verdachten gezocht. Voor zover bekend is er nog
niemand aangehouden. Diverse buurtbewoners zijn wakker geworden van een groep jeugdige

fietsers, die luid pratend voorbij
reden. Mogelijk betreft het hier de
dader(s). Mensen die iets gezien
hebben worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900-8844 of anoniem via 08007000. De politie vraagt ook aan gedupeerde bewoners van de straat
die ook schade hebben aan de auto’s of voorwerpen in de tuinen dit
alsnog te melden.
Foto: VTF – Laurens Niezen

Wie mist zijn/
haar scooter?
Aalsmeer - Op de hoek bij de
Ringvaartzijde staat sinds vrijdag
31 augustus een scooter onbeheerd. Achtergelaten misschien
door een feestganger. Heeft de
eigenaar vergeten waar hij zijn of
haar vervoermiddel heeft gestald?
Of is een dief ermee vandoor gegaan en eindigde de rit in het Centrum vanwege een lege benzinetank? De scooter is legergroen van
kleur en wacht op zijn ‘baas’ samen met een fles frisdrank.
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Foto’s: www.kicksfotos.nl

En de hemel kleurde vele kleuren

Spectaculair vuurwerk
bij watertoren
Aalsmeer - Zaterdag 1 september exact om 23.00 uur klonk de
eerste vuurwerk klap waar duizenden mensen vol verwachting
op stonden te wachten en naar
uitkeken. De vuurbal viel uiteen
en miljoenen kleine lichtjes verspreidden zich in de lucht. Zestien minuten lang kleurde de
hemel vele kleuren en was er in
Aalsmeer en verre omstreken een
vuurwerk te zien dat zijn weerga
niet kent. “Hoe is het mogelijk
dat het hem opnieuw is gelukt”,
sprak één van de genodigden.
En met hem wordt bedoeld Mike
van der Laarse die samen met Ap
Eigenhuis al jarenlang dit feest
‘Vuur en Licht op het Water’ voor
de Aalsmeerders weet te organiseren. Ieder jaar lijkt het spektakel nog weer mooier te worden.
De afgelopen weken is er heel
hard gewerkt om maar niets aan
het toeval over te laten. Het succes dat daaruit voortvloeit is dan
ook niet gering. Je proeft bij de
sponsoren de bewondering voor
deze mannen. En dat is ook nodig want z’n feest kost een paar
centen, maar is het dubbel en
dwars waard als je aanschouwt
hoeveel mensen hier plezier aan
beleven.
Nieuwe hoofdsponsor
De sponsoren worden rijkelijk beloond met aandacht hoewel het
lijkt alsof in het middelpunt van
de belangstelling staan nu niet
direct hun grootste wens is. Dat
tekent ook weer de Aalsmeerse
ondernemer: Nuchter hardwerkend en bescheiden – Het zijn de
woorden van Debby Borst jurylid van Onderneming Aalsmeer.
Ieder jaar weet het koppel Van
der Laarse en Eigenhuis weer een
nieuwe hoofdsponsor te vinden.
Was dat verleden jaar de Groot
Waterbouw, dit jaar had van der
Drift Bouw diep in de buidel getast en voor volgend jaar hebben nieuwe gegadigden zich al
gemeld, onder andere de Bloemenzegel-winkeliers, de vereni-

ging viert in 2019 haar 65-jarig
jubileum.
Traditie
Jeroen van der Drift gaf aan het
belangrijk te vinden deze traditie voor de Aalsmeerders in ere
te houden. Zijn bedrijf dat dit
jaar twintig jaar bestaat kreeg
nog eens extra aandacht van de
stuntman die hoog op de waterstraal zijn kunsten vertoonde en
een groot wit zeil uitrolde waarop van der Drift Bouw werd gefeliciteerd. Ook de bijna vijftig
jarige nieuwe sponsor Daan Meijer van Meijer Tegels & Sanitair
viel deze eer te beurt. Zijn foto en
leeftijd werden extra belicht.
In de grote tent voor de watertoren werden alle sponsors en medewerkers persoonlijk door Mike
en Ap welkom geheten en gefêteerd op een goed glas bier en
mooie wijnen plus zalige bitterballen. Natuurlijk was er muziek
verzorgd door Kees Markman en
traden er ook artiesten William
Burg en Ruben Thurnim op. Menigeen liet zich niet onbetuigd
en danste er vrolijk op los.
Verlichte Botenshow
Vooraf aan deze hemelse kleurenpracht was er de verlichte boten show. “Ik heb het geluk dat
de boten voor mijn huis langs varen. Wat een feest om te zien zeg,
er kwam geen eind aan. Het lijkt
wel alsof er ieder jaar weer meer
boten meedoen”, aldus een enthousiaste kijker. De Vuur en
Licht award 2018 voor de grotere boten is voor het team van Erik
Landwehr, Ron Weij en Aster van
den Bosch. Hun verlichte propeller vliegtuig oogste veel bewondering bij het publiek en de jury.
De award bij de kleinere boten is
gewonnen door de KLM Dragons
(de drakenboot met de roeiers).
Heel origineel gevonden, vonden de jury en gezien het applaus vanaf de kant ook het publiek. Proficiat beide teams!
Janna van Zon

De kleinere boot met roeiers: KLM Blue Dragons

De grotere boot met het vliegtuig met propellers: het team van Erik Landwehr, Ron Weij, Werner ten Broeck, Aster van den Bosch
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Minister uitgenodigd voor werkbezoek

Bezwaar gemeente op
vrijstelling nachtvluchten
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft
in samenspraak met de gemeenteraad een brief gestuurd naar he
Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat en bezwaar gemaakt
tegen de verleende vrijstelling
om tussen 23.00 en 06.00 uur
starts uit te mogen voeren vanaf de Aalsmeerderbaan. “De leefbaarheid staat hierdoor zwaar
onder druk”, zo geven de bestuurders aan. “De bestaande woonwijken in het oostelijk deel van
onze gemeente liggen pal onder de Aalsmeerbaan. Nergens
liggen woongebieden zo dicht
op de baan als hier. De afgelopen jaren is juist het gebruik van
de Aalsmeerbaan sterk gestegen
tot maar liefst 101.028 vluchten
in 2017. Qua intensiteit is de baan
daarmee vergelijkbaar met de
‘preferente’ Polderbaan en Kaagbaan. De hinder is ernstig toegenomen doordat het vliegverkeer
gedurende de gehele dag onafgebroken doorgaat. Veel inwoners zien het verbod op nachtvluchten als laatste bastion van
rust. Met deze ontheffing wordt
de zekerheid ontnomen, dat zij in
elk geval ‘s nachts van vliegtuiglawaai verstoken blijven. Dat vinden wij onacceptabel. Bovendien
lijkt er elk jaar wel een bijzondere
omstandigheid te zijn die leidt tot
extra overlast voor de inwoners in
dit toch al zwaar belaste gebied.
Het hoge aantal vluchten van vorig jaar zou uitzonderlijk zijn, vanwege het langdurige onderhoud
van de Kaagbaan in dat jaar. Daar
komt dit jaar dan de verbouwing
van de verkeerstoren bij. Veel in-

woners hebben het gevoel dat zij
een onevenredig groot deel moeten dragen van de lasten die de
groei van Schiphol met zich mee
brengt.” De gemeente dringt er bij
de minister op aan om alternatieve maatregelen te treffen. Bij de
inzet van waarnemers hoeft volgens de LVNL de Aalsmeerbaan
alleen bij hoge uitzondering in
de nacht gebruikt te worden. Volgens de LVNL gaat het dan over
de hele periode, van september
2017 tot en met mei 2018, nog
maar om ongeveer vier nachten.”
Zwanenburgbaan
Voorts wijst de gemeente er de
minister op dat de overlast van
Schiphol zich in Aalsmeer niet
beperkt tot de Aalsmeerbaan.
“De nachtvluchten vanaf de Zwanenburgbaan veroorzaken aanzienlijke, structurele hinder in
andere delen van onze gemeente (Dorp, Uiterweggebied en Kudelstaart). In onze position paper
‘De mensen achter de cijfers’ pleiten inwoners voor een nachtregime op de Zwanenburgbaan, zoals dat ook op de Aalsmeerbaan
geldt. Wij hebben de overlast van
de Zwanenburgbaan Zuid aangekaart bij de LVNL en zijn hierover
ook met Schiphol in gesprek.” Tot
slot maken de bestuurders de minister er nog op attent dat van
een ontwikkeling van de luchthaven in balans met de omgeving in grote delen van Aalsmeer
allang geen sprake meer is. “Hinder van nachtelijk vliegverkeer is
slechts één van de vele issues die
in onze gemeente in relatie tot
het gebruik van de luchthaven

Winst Bets en
Coby op soos

Start seizoen
sjoelen

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Jokeren en klaverjassen staan op
het programma. De Ouderensoos is op zoek naar nieuwe leden. Kom kijken, meekaarten
of bel eerst voor meer informatie naar mevrouw R. Pothuizen:
0297-340776. Op donderdag 30
augustus is het jokeren gewonnen door Bets Teunen met 176
punten, op twee is Trudy Knol geeindigd met 335 punten en plaats
drie was voor Gerrit van der Geest
met 852 punten. Bij het klaverjassen was deze week de hoogste eer voor Coby Bouwmeester
met 4979 punten, gevolgd door
An Uiterwaal met 4932 punten en
Jan Weij met 4929 punten.

Kudelstaart - Donderdagavond
6 september begint het sjoelseizoen weer voor de leden van
Sjoelclub Aalsmeer. Om 20.00 uur
wordt er gestart in het Dorpshuis
in Kudelstaart. Nieuwe leden zijn
uiteraard ook van harte welkom.
Per avond worden er twee keer
tien bakken gesjoeld, die meetellen voor de competitie. Er wordt
in vier verschillende klassen gesjoeld, dus ieder op zijn of haar
eigen niveau. Sjoelclub Aalsmeer
heeft een lage contributie, mede
omdat er eens per twee weken
gesjoeld wordt. Belangstellenden
hebben zijn welkom om een kijkje te komen nemen. Van tevoren
aanmelden kan via de website
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

spelen.” De minister, mevrouw C.
van Nieuwenhuizen-Wijbenga is
uitgenodigd door de bestuurders
voor een werkbezoek zodat een
toelichting kan worden gegeven
hoe de nabijheid van de luchthaven ingrijpt in de samenleving
van Aalsmeer.

Bridgeavond bij
Onder Ons
Aalsmeer - Op woensdag 29 augustus hield Bridgeclub Onder
Ons haar jaarlijkse ledenvergadering. Daarna werd er vrij gebridged. In totaal 27 paren hadden de vergadering bezocht en
gingen dus de strijd aan met elkaar. De uitslag in de A-lijn: 1e
Ariette Tromp en Rogier Kerner
met 58.50%, 2e Jaap en Henk
Noordhoek met 56.25% en 3e
Trees de Jong en Anita Martens
met 55.50%. In de B-lijn: 1e Jan
en Jelly Breetvelt met 58.68%,
2e Toon en Dirma Koningen met
57.64% en 3e Jan en To Overwater met 56.25%. Er wordt iedere woensdagavond gebridged bij
Onder Ons in buurthuis Hornmeer
aan de Dreef 1. Liefhebbers zijn
welkom, aanwezig om 19.15 uur.

Gezellige drukte op
zonnige braderie
Aalsmeer - De braderie in het
Centrum afgelopen zaterdag 1
september kan een succes genoemd worden. Het was een zonnige dag en heel veel publiek was
op het eerste evenement in feestend Aalsmeer afgekomen. De
braderie bood een scala aan spullen, waaronder sieraden, kleding,
schoenen, tassen, muziekinstrumenten, kussens, speelgoed, puzzels en foto’s van toen.

Foodplein
Het Molenplein was voor de eerste keer tijdens de braderie omgetoverd tot Foodplein en deze
‘lekkere’ inrichting werd op prijs
gesteld. Heerlijk om na enkele
rondjes langs alle kramen even te
zitten en een drankje te doen en
iets lekkers te snaaien. Ook een
mooie plek om bij te praten met
vrienden en bekenden, want de
braderie is jaarlijks weer een gezellige ontmoetingsplek voor veActiviteiten
le inwoners.
Maar ook diverse verenigingen Er was tijdens de braderie ook
waren aanwezig en de meesten livemuziek. Op het terrein van
van hen kijken terug op een ge- de Doopsgezinde Gemeente verslaagde promotie. Bij de scouting zorgde fanfarekorps Flora een
konden broodjes gebakken wor- vrolijk optreden.
den, een potje schaken kon bij Al met al een heerlijke dag, waar
AAS en er is steun gevraagd voor door zowel de standhouders als
een groot aantal goede doelen. de bezoekers volop van genoten
Voor de kinderen was er doe-the- hebben. Volgend jaar weer? Zeater en de geitjes van de kinder- ker wel, als vanouds op de eerste
boerderij kregen heel veel aan- zaterdag in september!
dacht van de jeugdige bezoekers. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden
veldvoetbal
Zaterdag 8 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Beursbengels 1
(beker)
F.C.A. 2 - Nieuwegein 2
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 - C.S.W. V3
S.C.W.
S.C.W. 1 - ZSGO/WMS 1
S.C.W. 2 - Opperdoes 2
Argon 8 - S.C.W. 3
S.C.W. 4 - Hertha 3
Adamsebos 6 - S.C.W. 5
A’veen 35+1 - SCW 35+1
Zondag 9 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - R.C.H. 1
N.F.C. 2 - F.C.A. 2
F.C.A. 3 - Arsenal 7
F.C.A. 5 - A.F.C. 11
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - D.W.S.V. 1
R.K.D.E.S 2 - D.I.O.S. 2
R.C.H. 2 - R.K.D.E.S. 3
R.K.D.E.S. 5 – H.B.C. 5

14.30 u
11.45 u
13.00 u
14.30 u
12.00 u
15.00 u
14.30 u
12.30 u
12.00 u

14.00 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
11.00 u
11.00 u
12.00 u

Start seizoen
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Allen Weerbaar start
het nieuwe seizoen op maandag 10 september. Er wordt gekaart in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Klaverjassen en jokeren staan op het programma.
In totaal staat zestien kaartavonden gepland van begin september tot eind april, altijd op maandagavond. Er worden per avond
drie ronden gekaart en voor de
vijf mest de meeste punten zijn
prijzen beschikbaar. Ook is er
een marsenprijs en natuurlijk een

NK Midgetgolf
Aalsmeer - Aanstaande zondag 9
september is de Midgetgolfbaan
in de Hornmeer gesloten voor recreatief midgetgolfen. Dit in verband met de Nederlandse Kampioenschappen midgetgolf op de
baan in de Beethovenlaan. Voor
een ‘rondje midgetgolf’ kan eenieder wel zaterdag terecht. Kijk
voor de openingstijden op de
website van de club.

Start sjoelen in
De Reede
Rijsenhout - Komende donderdag 13 september begint Sjoelclub Rijsenhout weer aan een
nieuw seizoen. De leden worden
verwacht om 19.30 uur aanwezig
te zijn. Zijn er nog sportievelingen die ook wel eens een gezellige avond met een potje sjoelen
willen doorbrengen? Altijd welkom in dorpshuis De Reede aan
de Schouwstraat. Aanvang alle
avonden 19.30 uur.
poedelprijs. Voor het jokeren is
er een winnaarsprijs en een verliezersprijs. Na elke ronde worden er opnieuw nummers getrokken voor de volgende maat. Tussen de rondes door worden loten
verkocht voor een mooie verloting met ook bloemenprijzen. De
kaartavonden beginnen om 20.00
uur, maar de deur staat uitnodigend open vanaf 19.30 uurvoor
inschrijving, koffie en thee.De inleg is voor iedere avond 1,50 euro
per persoon. Op de eerste avond
worden er briefjes uitgedeeld met
alle speeldatums. Voor eventuele
vragen kan gebeld worden met
Lida de Nooij: 0297-325040.
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Week van de Loopbaan
Aalsmeer - In heel Nederland
zetten loopbaanprofessionals en
jobcoaches hun deuren voor je
open tijdens de landelijke Week
van de Loopbaan van 17 tot en
met 22 september. Maak vrijblijvend kennis met een Noloc loopbaanexpert bij jou in de buurt
en krijg persoonlijk advies over
jouw loopbaanvraagstuk. Ben je
werkzoekend? Wil je meer plezier en energie uit je werk halen? Sta je stil in jouw ontwikkeling? Ben je toe aan een volgende
stap in jouw loopbaan? Wil je weten waar jouw kwaliteiten liggen?
Er kunnen talloze redenen zijn
waarom je vastloopt in je werk.
Het kost veel energie als je te lang
met loopbaanvragen blijft rondlopen. Je zelfvertrouwen loopt
een forse deuk op. Als je bedenkt
dat je gemiddeld zo’n 90.000 uur
van je leven werkt, dan besef je
nog meer hoe belangrijk het is
om werk te doen dat bij je past en
waar je gelukkig van wordt. Een
loopbaanprofessional helpt je
doel scherp te krijgen en een ontwikkelplan op te stellen, zodat je
in beweging blijft.

daan. Hoe doe je dat dan: blijven
ontwikkelen? Moet je daarvoor
de schoolbanken in of kan dat
ook in de praktijk? Betekent het
een carrièreswitch of eens snuffelen in een andere branche? Of is
een werkervaringsplek voor jou
dé oplossing? Veel vragen waar
je met een loopbaanprofessional
over kunt sparren. Ben jij zoekende in werk- en loopbaanzaken en
heb je behoefte om eens van gedachte te wisselen met een vakkundige loopbaancoach? RoseMarie Lucas van Rooskleurig Coaching stelt ook haar praktijk open
in tijdens de week van de Loopbaan in samenwerking met de bibliotheken Uithoorn, Mijdrecht,
Amstelveen en Aalsmeer. Zij nodigt je graag uit om vrijblijvend
een afspraak te maken door een
mail te sturen naar info@rooskleurigcoaching.nl of te bellen of
whats-appen met 06-53135015.
Vol is vol dus maak snel een afspraak! Rooskleurig Coaching is
op dinsdag 18 september van
14.00 tot 17.00 uur aanwezig in
de Bibliotheek Uithoorn in de
Dorpsstraat 43, op woensdag 19
september van 14.00 tot 17.00
Leven lang ontwikkelen
uur in de Bibliotheek Amstelveen
Ook als je het prima naar je zin op het Stadsplein, op vrijdag 21
hebt, kun je al nadenken over je september van 14.00 tot 17.00
toekomst. Tenslotte zijn de tijden uur in de Bibliotheek Mijdrecht,
dat je 30 jaar bij dezelfde werk- Doctor J. van der Haarlaan 8 en
gever werkt voorbij. Door jezelf op zaterdag 22 september van
voortdurend te ontwikkelen blijf 14.00 tot 17.00 uur in de Biblioje bij en groei je mee met de ver- theek Aalsmeer in de Marktstraat
anderende arbeidsmarkt. Dat is 19a. Meer informatie op www.
gemakkelijker gezegd dan ge- rooskleurigcoaching.nl.

Onderneming en starter van het jaar:

Spannende voorrondes
in Oude Veiling
Aalsmeer - Het ondernemersklimaat in Aalsmeer is de rijde van
de kinderschoenen allang voorbij. Landelijk geien kun je spreken dat Aalsmeer zelfs een vooraanstaande plaats inneemt. Dat is
niet zomaar van de één op de andere dag gegaan. Jurylid Debbie
Borst -van Wardenburg van Flynt
Adviseurs & Accountants geeft
deze week haar visie.
Donderdag 13 september - nog
voor de officiële opening van De
Oude Veiling - wordt al direct duidelijk waar dé Huiskamer van
Aalsmeer voor staat. Naast het
gevarieerde cultureler en sociale aspect wordt er ook veel aandacht geschonken aan Aalsmeerse ondernemingen. Voorbeeld
zijn de voorrondes van de Onderneming van het Jaar verkiezing
en Starter van het jaar alsmede
de kick-off van de nieuwe editie
van ZAAI. Er wordt op veel support gerekend ter ondersteuning
van alle kandidaten.
Kennis en innovatie
“Een speciale voorkeur qua branche/markt heb ik vanzelfsprekend niet. Ik kijk naar de onderneming die het beste voldoet aan
de gestelde normen bij de jurering. De ondernemingen hebben
hiervoor bij inschrijving zelf een
betoog mogen schrijven waarin onder andere kennis en innovatie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en onderscheidend vermogen aan de orde komen.”
Debbie leidt een drietal vestingen van een grote accountantsorganisatie waaronder die in
Aalsmeer. “Met zo’n 1500 medewerkers en zo’n 60 vestigingen
zijn wij Nederlands grootste adviserende accounts voor het midden- en klein bedrijf. Onze slogan
is ‘Pal naast u’. Dat doen wij door
met lokale vestigingen aanwezig
te zijn. Wij kennen de regio en ondernemingen voor wie wij werken en kunnen daardoor adequate adviezen geven.”
Dynamiek
“Wat ik zo leuk vindt aan het jureren: Wij komen bij de ondernemers over de vloer, mogen een
kijkje nemen in de keuken, zien

de dynamiek. Daar houd ik van.
De Aalsmeerse ondernemers
zijn goed in samenwerking en
netwerken. De gemeente speelt
daarbij een grote en belangrijke
rol. Aalsmeerders hebben enorme arbeidsethos, zij zijn nuchter
en bereid om hard te willen werken. Zij zien het werk! Vaak is dat
met de paplepel ingegoten.”
Debbie jureert samen met wethouder Robert van Rijn - als opvolger van Ad Verburg maakt ook
hij zich sterk voor gezonde ondernemingen in Aalsmeer. “Ik kijk
naar de onderneming, naar hoe
de onderneming zich in de markt
beweegt, of zij innovatief denken
en of zij een toekomstvisie hebben.” Robert heeft in de gesprekken onder andere aandacht voor
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen en de samenwerking met andere ondernemingen
in bijvoorbeeld maatschappelijke
projecten binnen de gemeente.’
Duwtje in de rug
“Iedere startende onderneming
kan nog veel leren en wij kunnen
hen een duwtje in de rug geven,
hen een podium bieden. Het valt
mij op hoe spannend het voor alle ondernemingen is om genomineerd te zijn. Dan komt toch
die Aalsmeerse bescheidenheid
weer naar voren.”
Donderdag 13 september om
half acht is iedereen welkom in
De Oude Veiling in de Marktstraat
19. Voor meer informatie kan
contact opgenomen worden met
Kirsten Verhoef (medeorganisatie
Onderneming van het Jaar verkiezing) via 0297-366182.
Janna van Zon

Activiteiten overzicht

Karaoke, livemuziek en feestelijke prijzen

Café Op de Hoek viert
tweejarig bestaan
Kudelstaart - In het weekend van
14 tot en met 16 september viert
Café Op de Hoek haar tweejarig
bestaan met een gevarieerd programma. Na het succes van vorig
jaar is Kees Markman weer bereid
gevonden om zijn foute Karaoke
Show te organiseren op vrijdag
14 september vanaf 20.30 uur. Iedereen die zich geroepen voelt
om zijn favoriete nummer te zingen, heeft nu de kans om de microfoon te grijpen en de sterren
van de hemel te zingen. De keuken sluit deze dag om 20.00 uur.

le familie uitgezet met afstanden
van 25 en 35 kilometer. De fietstocht van 25 kilometer gaat langs
mooie plekjes richting Nieuwveen en de Langeraarse plassen,
waarbij theehuis Villa Kakelbont
gelegenheid biedt voor een tussenstop. Ook kunnen de kinderen
zich hier vermaken in de speeltuin of op de kinderboerderij. De
tocht van 35 kilometer gaat naar
het Groene Hart waar men in het
rustieke dorp Nieuwkoop even
tot rust kan komen op een terras
in het sfeervolle centrum of aan
de plas. Deelname is gratis en de
Optreden Super Friday
start is bij Café Op de Hoek tusOp zaterdag 15 september vanaf sen 10.00 en 11.30 uur. Op zon21.30 uur staat er een spetterend dag presenteert het jarige café
optreden gepland van de cover- speciale zadelpijn aanbiedingen,
band Super Friday. Deze band zoals koffie met appeltaart voor 4
staat nog in de kinderschoenen, euro, halve kipsaté inclusief conmaar dat mag de pret niet druk- sumptie voor 9 euro of een heken. Super Friday is een dampen- le kipsaté inclusief consumptie
de muzikale machine. De band voor 16 euro. Tevens serveert Op
speelt alle grote classics en de de Hoek deze dag buiten de kaart
meest recente tophits. Zo gek als om voor de liefhebbers Oud Holjij het kan bedenken, wil de band landse pannenkoeken met stroop
het graag maken. Een sympathie- of poedersuiker. Tijdens het geke strakke show, een uitgekiend hele weekend hanteert het jarirepertoire, een wereld aan mu- ge café feestelijke prijzen voor
zikale ervaring en heel veel po- bier, fris en wijn. Meer informawer! De keuken sluit deze dag om tie over dit weekend is te vinden
20.30 uur.
op www.cafeopdehoek.nl en via
Facebook. Eigenaar Beatle RaadFietstocht
schelders en alle medewerkers
Voor zondag 16 september is hopen er samen met u een sfeermet hulp van Trudie Plomp een vol en bovenal gezellig weekend
mooie fietstocht voor de gehe- van te maken.

Timeﬁll tankstation geopend

Vloot Meerlanden ‘tankt’
zelf ingezameld gft-afval
Rijsenhout - Iets dat grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden in Rijsenhout al jaren doet, is
rijden op het Groengas dat zij zelf
maakt van GFT (groente-, fruiten tuinafval) dat het zelf ophaalt.
En dat bevalt goed, zo goed dat
het aantal voertuigen flink is gegroeid. PitPoint clean fuels realiseerde jaren geleden al een fastfill tankstation op het terrein van
Meerlanden. Vorige week opende PitPoint samen met Meerlanden een timefill-tankstation dat
14 Groengas inzamelvoertuigen
tegelijk kan afvullen met Groengas gedurende de nacht, zodat
de chauffeurs direct met een volle tank aan de dienst kunnen beginnen. Het timefill tankstation op terrein van Meerlanden is
bedacht omdat het aantal wagens dat op Groengas (ook CNG
genoemd) rijdt dermate is gegroeid dat het operationeel niet
meer paste, om in het dienstrooster van de afvalinzameling
te tanken bij één fastfill tankstation met twee opstelplaatsen. Met
de timefill installatie kunnen 14
CNG-voertuigen aan het einde
van de dag aangekoppeld worden en gedurende de nacht worden gevuld met Groengas. Marja Versleijen, PitPoint clean fuels:
“Deze oplossing zorgt ervoor dat
werknemers gelijk met een volle
tank aan hun dienst kunnen beginnen en dat de drukte op het
fastfill tankstation afneemt. Dit
tankstation blijft overigens operationeel voor voertuigen die gedurende de dag willen tanken.”
Door GFT te vergisten komt er

biogas vrij. In een gasopwerkingsinstallatie wordt het biogas omgezet naar Groengas
dat in het aardgasnet wordt gepompt. Zo wordt jaarlijks 55.000
ton aan gft-afval vergist en daarna gecomposteerd. Als de installatie optimaal draait, produceert
Meerlanden ruim 2,5 miljoen kubieke meter Groengas per jaar.
Een deel van dit duurzaam opgewekte gas gebruikt de Meerlanden dus voor hun eigen wagenpark dat steeds meer diesels inruilt voor Groengasvoertuigen.
Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: ”Wij geven,
met de productie van groengas,
CO2, warmte, compost, water en
citrusbrandstof uit GFT al jaren
betekenis aan de veel gehoorde
term ‘circulaire economie’, maar
het verder verduurzamen van de
vloot was niet mogelijk geweest
zonder dit nieuwe slowfill tankstation. Een welkome ontwikkeling op ons terrein om samen
sneller circulair te worden.”
PitPoint is samen met Meerlanden eigenaar van de gasopwerkingsinstallatie en het invoedpunt en exploiteert op het bedrijfsterrein van Meerlanden een
eigen fastfill Groengas-tankstation en nu dus ook het timefill
tankstation van Meerlanden. Inmiddels rijden 84 van de in totaal 161 wagens op Groengas: inzamelvoertuigen, prullenbakkenwagens, bestelwagens en personenauto’s. Hiermee voert het
grondstoffen- en energiebedrijf
haar diensten voor een groot deel
klimaatneutraal uit.

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 12 september,
een heerlijk 3 gangendiner met o.a. een gebonden
rozijnensoep, kippenrollade
met tutti- frutti, vruchtensaus,
rosti aardappelen, witlofsalade, Parijse wortel+ tuinkruiden
en vanillevla met bosvruchten
voor maar €12,50.
Voor reserveringen Tel. 0297820979. U bent om 17.00 uur
van harte welkom.
Vrijdag 14 september kunt
u gaan genieten van een
boeren groentesoep, gehaktballetjes in roomsaus met
champignons, doperwten +
mais, basmati rijst, frisse komkommersalade en chipolata
pudding voor maar €11,-.
Voor reserveringen Tel. 0297820979. U bent om 17.00 uur
van harte welkom.
Bloemschikken in Voor
Elkaer Kom gezellig bloemstukjes maken. De kosten zijn
€4,- per bakje, maar u krijgt
50 cent retour als u het lege
bakje weer terugbrengt. U
bent welkom op donderdag
13 september van 14.30 16.00 uur.

Kaarten maken
Je kan verjaardagskaarten
maken, beterschapkaarten,
zomaar wenskaarten ect.
Kaartje versturen is leuk, en
dat kan ook met de kaart die
je zelf gemaakt hebt!
Dinsdag 11 september van
14.30 - 16.30 uur kunt u weer
gezellig kaarten maken in
wijkpunt Voor Elkaer. Kosten
€ 2,-, alle materialen zijn
aanwezig.
Vrijwilliger gezocht!
Zorgcentrum Aelsmeer is op
zoek naar vrijwilligers die
individuele bewoners willen
bezoeken. Gezellig een praatje
maken, spelletje doen of
iets uit de krant voorlezen.
herinneringen ophalen en/ of
samen een wandeling maken
bij mooi weer. In overleg
bepalen we welke dag u het
beste uitkomt en hoe vaak. Dit
kan wekelijks, 1x per 14 dagen
of maandelijks zijn.
Interesse? U kunt mailen
naar teichholtz@zorgcentrumaelsmeer.nl of een
telefoontje naar het
zorgcentrum (0297-326050)

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Aalsmeer is massagesalon rijker:

ReTouching

Aalsmeer - ReTouching massage & voetreflex heeft haar deuren geopend in Aalsmeer. Hier
word je aan-geraakt in de vorm
van diverse ontspanningsmassages, stoelmassage, ‘wonderlijke’ BER voetreflex en de heerlijke voetreflexdeluxe.
Met inmiddels 13 jaar ervaring
als masseuse in vijf sterren hotels, luxere sauna’s, gerenommeerde bedrijven en als gecertificeerd
massagedocente heeft Joke de Boer het roer
omgegooid. De hotels, sauna’s,
bedrijven en les geven achter
zich latend geeft ze nu naast
de praktijk in Amsterdam massages (en pedicurebehandelingen) in de geestelijke en/of lichamelijke
gehandicaptenzorg en vanaf heden worden
de hemelse massages ook in

de massagestudio in de Hadleystraat 7a gegeven. De studio zal in eerste instantie op
dinsdag, woensdag en vrijdag
open zijn, maar omdat er vaak
in het weekend in Uithoorn
wordt gewerkt kunnen er dan
ook in het weekend massages
worden ingepland.
Bijkomen van de feestweek?
Gewoon genieten, stress, burnout of behoefte aan ondersteuning bij een rouwproces?
Bel snel voor een afspraak:
06-14415511 of stuur een
mail naar: joke@retouching.
nl. Bij een lichamelijke klacht
geeft de massage geen garantie dat het over gaat, maar
vaak geeft het wel verlichting.
Meer informatie is te vinden op
www.retouching.nl.

Open dag bij Slimness

Adios vakantiekilo’s!
Mijdrecht - Het is tot nu toe
een hele mooie zomer. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat ertoe geleid dat velen wat vaker een extra ijsje, barbecue of glaasje alcohol hebben genuttigd en iets zijn
aangekomen. Tijd dus om wat
aan de overtollige kilo’s te doen!
Op 12 september starten er weer
twee groepen bij Slimness. Er is
plaats voor maximaal twaalf personen per groep. In beide groepen zijn nog enkele plekjes beschikbaar. De eerste groep is van
19.00 tot 20.30 uur en de tweede
van 20.30 tot 22. 00 uur. Slimness
is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Dit houdt
in dat de kosten van het consult
door meerdere zorgverzekeraars
vergoed worden in de aanvullende pakketten.
De groepen zijn altijd goed gemêleerd. Jong, oud, man, vrouw,
mensen die voor het eerst gaan
afvallen of die al vaker wel of niet
eerder bij Slimness zijn afgevallen. Slimness gebruikt voeding

en levensmiddelen die men overal bij de supermarkt kan kopen
en schrijft daarmee haar eigen recepten. Geen diëten en dure preparaten om af te vallen. Integendeel, juist heel laagdrempelig.
Slimness houdt aanstaande zaterdag 8 september tussen 9.00
en 14.00 uur een open dag. Op
deze dag kan iedereen binnenlopen voor vragen, gratis weegmoment of opgeven voor de cursus
in groepsverband, individueel of
samen. Slimness is gevestigd op
de Bozenhoven 19a te Mijdrecht.
Meer info of opgeven via www.
slimness.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Run for KiKa op 30 september

Bram
in a tie voor
an ere ieke kin eren

Bouw opvan entrum in
u ino vor ert
Aalsmeer - Half augustus ontving de Stichting GA foto’s van de
bouw van het Opvangcentrum
voor alcohol- en drugsverslaafden in Shchuchino, een dorpje in
de Regio Vitebsk (Oost Wit-Rusland). Al meerdere keren hebben
in de loop der jaren publicaties
in de Meerbode gestaan over dit
bijna uitgestorven gehucht. Dit
kwam door de hulp die opgang is
gekomen vanuit Aalsmeer na een
bezoek van Cor Dekkers. Jaarlijks
(vanaf 1994) bezoekt hij met een
team plaatsen waar direct of indirect hulp moet worden geboden,
omdat niemand vanuit de overheid daarin geïnteresseerd is.

slaving. De lange termijn begeleiding wordt meestal gedaan door
leiders van de Evangelische kerk,
die ze blijven bezoeken. Ze krijgen daar een soort tweede tehuis, naast de ouderlijke zorg of
het gezin, waarin ze terugkomen
bij vrouw en kinderen.
Op 13 september gaat Cor Dekkers er weer heen met een team
en dan worden alle opvangcentra
weer bezocht. Daarnaast worden
kerkelijke samenkomsten gehouden, waar op zondag een dienst
wordt ingevuld en op doordeweekse avonden afwijkende gemeentediensten voor jongeren of vrouwen of manwoord
waar wordt gesproken om eenDrugs en alcohol
ieder die dat horen wil een hart
De verslavingsproblematiek in onder de riem te steken. Daarbij
Wit-Rusland is enorm! Allerlei gaat dan natuurlijk altijd de Bijsoorten drugs worden de laat- bel open.
ste 15 tot 20 jaar illegaal over de
grenzen gesmokkeld en verslaafd Collecte
duizenden, terwijl de alcohol ook Op de foto is te zien, dat het geal miljoenen mensen in z’n greep bouw nog lang niet klaar is. De
houdt. Helaas wordt alcoholge- begroting was voor de ruwbouw
bruik gezien als behorende bij de € 29.450 en voor de binnenbouw
cultuur en veel gezinnen gaan er € 25.980. Een totaalbedrag van €
kapot aan. Wie niet drinkt, wordt 55.385, een bedrag waarvan de
niet voor vol aangezien: kinderen Wit-Rusland reizigers altijd hebworden uit huis geplaatst, huwe- ben gezegd, dat dit voor hen en
lijken breken op het probleem. de Levend Evangelie Gemeente
Het lijkt op vechten tegen de in Aalsmeerderbrug veel te veel
bierkaai.
is, tenzij er een wonder gebeurt.
Maar het geloof begint te groeiVernieuwingsprogramma
en nu ze zien, wat er allemaal tot
Toch zijn er lichtpuntjes, want stand is gekomen met veel minvooral de groeiende evangeli- der geld. Wat hierbij een posische kerken hebben een ant- tieve rol speelt is, dat de zagerij,
woord op het probleem: een op- die dankzij de L.E.G. en de OSA
vangcentrum. In zo’n opvang- (Ontwikkelingssamenwerking
centrum worden verslaafden ge- Aalsmeer) kon worden ingericht
confronteerd met hun persoonlij- in Shchuchino, heel veel proke uitzichtloosheid. Aan de hand fijt oplevert, omdat ruwe boomvan een strak programma met als stammen door eigen mensen tot
basis bijbelonderwijs worden de passende balken en planken op
verslaafden, die vaak door ex-ver- maat kunnen worden gemaakt.
slaafden in hun eigen omgeving De factor arbeidsloon wordt gegezocht worden, aangespoord reduceerd tot een minimum, omom het vernieuwings-program- dat door de verslaafden (onder
ma te gaan volgen. Na een afkick- regelmatig toezicht van deskunperiode en goede voeding ko- digen) alles wordt gebouwd en
men ze op krachten, waarna ze getimmerd. Wat ook meewerkt
worden ingezet voor deelname voor de bouwers is het feit, dat er
in een (meestal) technisch leer- een gierende inflatie is en daarproces. Dit verschilt van in welk door worden er steeds meer roeopvangcentrum de verslaafde bels ontvangen voor de euro’s
wordt opgenomen. De mogelijk- die de Aalsmeerse gemeenschap
heden zijn onder meer een oplei- (kerk en samenleving) meegeeft
ding als agrariër, houtbewerking- voor dit project.
en timmerfabriek, auto-reparatie Op 9 september wordt er in de
bedrijf, veeteelt, enz.
Levend Evangelie Gemeente een
De resultaten zijn overweldigend. extra collecte houden voor de
De ex-verslaafden worden na het bouw van het centrum. Ook een
eerste interne jaar in een adop- bijdrage leveren? Een bedrag kan
tieplan opgenomen, wat voor worden overgemaakt naar Stichhen betekent: in de maatschap- ting GA, bankrekening NL29RApij werken onder begeleiding. BO0300180195. Onder vermelEen ongekend hoog percenta- ding: Wit-Rusland. De giften zijn
ge (ca 90%) blijft vrij van de ver- belasting aftrekbaar.

Vier avonden toneel in Noorddamcentrum

T B
r valt een traan
op e tompoes
Bovenkerk - Toneelgroep TOBO
speelt de tragi-komedie ‘Er valt
een traan op de tompoes’ van Annie M.G. Schmidt in het Noorddamcentrum van donderdag 27
tot en met zondag 30 september. Aanvang 20.15 uur. Toegang
12,50 euro.
Ben gelooft niet langer in zijn genezing en ontslaat zichzelf uit het
ziekenhuis. Hij wil er een eind
aan maken: “Ik wil stoppen op

een moment dat ik er nog bén,
als man, als mens, als brein.” Zijn
vrouw Sofie vindt dat hij terug
moet gaan, maar zijn vriendin
Heleen wil hem helpen bij zijn euthanasieplannen. Dochter Lennie
en schoonzoon Tim hebben er zo
hun eigen gedachten over. Een
driehoeksverhouding, een verbouwing en een doodswens: en
dit alles onder het genot van een
tompoes... Annie M.G. Schmidt

Amstelland - In 2014 werd bij
Bram Acute Lymfatische Leukemie geconstateerd. Twee zware jaren van chemokuren en behandelingen zorgden ervoor
dat hij beter werd, en met succes want de 10-jarige is nu alweer twee jaar schoon! Inmiddels
heeft Bram al meerdere acties opgezet voor maar één doel: zoveel
mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Bram
vertelt wat hij het ergst vond aan
ziek zijn: “Naast de chemo’s waar
je heel ziek van wordt, vond ik het
stom dat mensen me steeds aankeken.” Gelukkig gaat het nu al
een tijd goed met Bram en denkt
hij er niet veel meer aan. Hij heeft
extra fysiotherapie en verder
moet hij heel af en toe nog naar
het ziekenhuis.

een eigen team met vriendjes
en leraren opgezet: Team Kanjer
Bram. Hij wilt met zijn team geld
ophalen voor meer onderzoek
naar kinderkanker, zodat de artsen dan nóg beter weten hoe ze
iedereen beter kunnen maken.
Bram roept op om ook mee te
rennen: “Doe mee, want het
helpt, echt!”

In Amsterdamse Bos
Run for KiKa is hét hardloopevenement voor de hele familie
voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Hun doel: kinderkanker de wereld uit helpen. Zondag
30 september is Run for KiKa Amsterdam in het Amsterdamse Bos.
Er is keuze uit 5 of 10 kilometer en
voor de kleintjes is er de KidsRun.
Inschrijven voor Run for KiKa kan
via www.runforkika.nl/doe-meeTeam Kanjer Bram
als-runner. Het sponsoren van
Bram doet voor de tweede keer Team Kanjer Bram kan via www.
mee aan de Run for KiKa en heeft runforkika.nl/team-kanjer-bram

Sparen loont!

Drukte in ra erie kraam
Bloemen e elwinkeliers
Aalsmeer - Wat was het een
prachtige dag afgelopen zaterdag 1 september! Dat vond ook
een groot aantal mensen, want
wat was het druk op de braderie! Traditiegetrouw was er ook
dit jaar weer een kraam van de
Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers. Op het vertrouwde plekje in de Dorpsstraat.
Al voor 10.00 uur stonden er
spaarders bij de kraam. Bijna alle
leden van de vereniging hadden
er met elkaar weer voor gezorgd
dat de kraam vol lag met aantrekkelijke aanbiedingen.
Voor slechts één of twee spaarkaartenwaren er al artikelen die
alleen op de kraam te koop waren, dus niet voor geld maar met
een spaarkaart volgeplakt met
bloemenzegels (waarde 2 euro).
Natuurlijk ontbrak het doosje
bonbons niet. Voor diverse andere zaken was er een bon, zoals
voor de gegrilde kip, een portie
kibbeling of een vergroting van
een foto op canvas. Er was mascara, een ledlampje, appeltaart. Ook
de zilveren oorbelletjes en gezellige plantjes ontbraken niet.
Het moge duidelijk zijn: het loont
de moeite om bloemenzegels te
sparen en te bewaren voor leuke aanbiedingen volgend jaar op
de braderie. Maar u kunt ze natuurlijk ook gebruiken om in de
loop van het hele jaar een aankoop te doen bij één van winkeliers van de vereniging. Bij welke

winkeliers u bloemenzegels krijgt
en kunt besteden staat op de achterkant van de spaarkaart. Bovendien maakt u met inlevering van
de spaarkaarten kans op het winnen van mooie prijzen, want alle spaarkaarten die dit jaar zijn
ingeleverd doen weer mee met
de grote actie aan het einde van
het jaar, met als hoofdprijs: een
Kia Picanto, dit in samenwerking
met autobedrijf Vaneman. Maar
ook diverse andere mooie prijzen
worden er dan verloot. De tweede prijs is een waardebon van 750
euro te besteden bij Henrita Foot
wear en de derde prijs is een gedeelde: Twee waardebonnen van
elk 250 euro te besteden bij Bertram en Brood. Slechts één volgeplakte spaarkaart kan al voldoende zijn om een leuke prijs te winnen, want alle leden van de vereniging stellen een artikel beschikbaar.
65-Jarig bestaan
Afgelopen zaterdag was het in
ieder geval een drukte van belang bij de kraam en veel trouwe spaarders hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om
een leuke aanbieding voor hun
volgeplakte spaarkaarten te bemachtigen. Komend jaar bestaat
de vereniging 65 jaar, reden om
de zegel in het zonnetje te zetten,
u leest er ongetwijfeld meer over.
Dus: Vraag om bloemenzegels u
heeft er recht op.

Nog beter en professioneler

ulti upplies is nieuwe
oo sponsor ramenra e

Aalsmeer - Eén keer heeft Mike
(Multi) van der Laarse meegevaren met de Pramenrace: “Precies
20 jaar geleden, toen bestond
Multi Supplies 10 jaar. Even snel
rekenen ja, dit jaar 30 jaar. Ik ben
tijdens de eerste jaren van de Pramenrace samen met mijn vader
gaan kijken, hij was groot fan.
Ik vind het één van de mooiste
evenementen van het jaar, naast
Vuur en Licht, Feestweek en de
intocht van Sinterklaas. Maar ik
kijk er liever naar, dan dat ik mee
vaar. Dit jaar heb ik aan het bestuur gevraagd of ik de hoofdsponsor mocht zijn. Dat werd een
geweldige samenwerking. Doel
was om alles nog beter en professioneler te laten uit zien.” Ook
heeft Multi Supplies zich voor de
komende jaren als hoofdsponsor vastgelegd met de organisatie. “Prachtig om mee te helpen
met zulke fanatieke mensen”, vervolgt Mike.

mee, maar regelt ook al voor ruim
40 teams de stickers, borden, bedrukte shirts en andere uitingen.
“Al die creatieve dingen maken
voor ze, dat geeft gewoon energie”, vertelt Alex. Volgend jaar
heeft de jonge ondernemer een
geweldig idee, waar de organisatie ook heel blij mee is. “We gaan
een ophaalmiddag organiseren. Dan zou het mooi zijn als alle teams die middag hun bestelling ophalen bij Boom Belettering en dan trakteren wij op een
drankje en een hapje.” Ook Boom
Belettering wil de komende jaren
de organisatie van de Pramenrace helpen om het evenement
nog mooier, veiliger en bekender
te maken.

Logo’s en website
Ook blij is SPIE met Aalsmeer.nu.
De eigenaren Bob van der Laarse en Peter Sparnaaij behoren
tot het rijtje topsponsor. De heren hebben niet alleen de logo’s
Stickers, borden en shirts
ontworpen, maar onderhouden
Ook Alex Boom doet een aardi- de website, maken de banners
ge duit in het sponsorzakje van en zorgen dat alles er samen met
de SPIE. Alex vaart al ruim 20 jaar Mike en Alex top uitziet.

Taalpunt en Taal a weer
open in i liot eek
Aalsmeer - Wegens vakantie en
verbouwing is Het Taalpunt in de
bibliotheek enkele weken gesloten geweest. Maar goed nieuws,
want vanaf dinsdag 11 september is Het Taalpunt in de bieb
weer geopend van 11 uur ’s ochtends tot 1 uur ’s middags.
Uit ervaring weten de vrijwilligers dat het Taalpunt voorziet in
een behoefte! Er zijn immers nog
altijd heel veel mensen die dermate problemen ondervinden
met lezen en schrijven, dat ze het
heel moeilijk hebben om op een
normale manier mee te draaien
in onze (toch sterk talige) maatschappij. Een probleem dat nogal
eens onderschat wordt: in Nederland hebben we het over meer
dan 2 miljoen mensen! Mensen

die problemen ondervinden met
de Nederlandse taal (dat kunnen
anderstaligen zijn, maar ook laaggeletterden) kunnen zich melden
en dan wordt voor hen een taalcoach gezocht die eens per week
een uur talige ondersteuning
biedt. Ook mensen die graag iemand eens per week zouden willen helpen kunnen zich bij het
Taalpunt melden.
En van half 2 tot half 3 is iedereen weer welkom in Het Taalcafé,
ook in de bibliotheek in de Marktstraat! Daar wordt op heel ontspannen wijze in de Nederlandse taal geoefend, met behulp van
spelletjes en gesprekjes. Dat zijn
buitengewoon leuke bijeenkomsten. Het is geheel vrijblijvend en
iedereen is welkom!

Financieel café: Voor gratis
ulp op finan ieel e ie
oek en ruik e er st in
Aalsmeer - Kom je elke maand
(net) tekort of zou je willen weten
hoe je meer geld kunt overhouden? In het Financieel café kunnen vrijwilligers helpen met het
maken van een inkomsten en uitgaven overzicht. Ook worden hier
budgettips gegeven over hoe je
kunt besparen op je vaste lasten
en huishoudelijke uitgaven. Wie
weet levert dat nog geld op! Maar
bij het Financieel café kunnen inwoners ook terecht voor digitale hulp (gebruik Berichtenbox en
DigiD), aanvraag kwijtschelding,
formulieren, brieven, vragen over
toeslagen of andere inkomensvoorzieningen of bellen met een
instantie. Er wordt gratis informatie en advies gegeven op financi-

eel gebied en privacy is gewaarborgd. Eenieder kan zonder afspraak bij het Financieel café binnenlopen op elke tweede woensdag van de maand in Aalsmeer
van 9.30 tot 11.30 uur in de Zijdstraat 53, naast de Binding. Het
eerstvolgende Financieel café
is op 12 september. En elke derde dinsdag van de maand is het
Financieel café geopend in Kudelstaart, van 12.30 tot 14.30 uur
in Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1. De eerstvolgende is 18
september. Voor vragen over het
Financieel café kan contact opgenomen worden via 020-5430430.
Het Financieel café is een initiatief
van Participe Amstelland, Humanitas en Dock.

noemde ‘Er valt een traan op de
tompoes’ zelf ‘een komedie met
serieuze ondertoon. Ze slaagde
er op onnavolgbare wijze in om
een onderwerp als euthanasie te

brengen met humor. Met: Tom
van Doorn, Petra Dobbeling, Yolanda Nunez, Lidia van den Brink
en Simon Strijbos. Regie: Annette Nijder

et mster amse Bos

Amstelland - Kom naar het Amsterdamse Bos op zondag 16 september en zoek en ruik de herfst.
Gezinnen met kinderen van 3 tot
6 jaar kunnen het Boskabouterpad lopen. Dit kan op eigen gelegenheid Het begin en einde zijn
bij De Boswinkel. In de winkel
zijn de Boskabouteropdrachten
(herfst) te koop voor 1,50 euro.
In de Boswinkel is ook een herfstspeurtocht af te halen. De herfstspeurtocht is geschikt voor gezinnen met kinderen ouder dan
6 jaar. Hebben de eerste paddenstoelen hun kopjes al boven de
grond gestoken? Houd de zoekkaart erbij! De speurtocht kan
tot 15.00 uur opgehaald en afgerekend worden en duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten
zijn 6 euro per rugzakje en is geschikt voor drie, vier of vijf personen. Kijk voor informatie op

www.amsterdamsebos.nl of bel
De Boswinkel aan Bosbaanweg
5: 020-5456100. Openingstijden:
dinsdag tot en met zondag van
10.00 tot 17.00 uur.
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Nostalgisch filmfestival :

Herkenning en kennismaking
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 4 september
was de dag van het Nostalgisch Filmfestival in
de feesttent op het Praamplein. In de middag
mochten vele bezoekers welkom geheten
worden, in de avond werden de films vertoond
voor een uitverkochte zaal. Het festival startte
met het lied van Klaas Tas over oud Aalsmeer
met hierbij passende beelden van veranderd
Aalsmeer. Getrakteerd werden de aanwezigen
op onder andere filmpjes van kolenboer
Jongkind, een totaal verregend bloemencorso,
een corso-opbouwnacht, afzwemmen in
heel hoge golven in openlucht zwembad De
Viba naast de watertoren, winterse beelden
van de Machineweg en de olieramp bij
Van Staveren. Het publiek was van diverse
leeftijden, voor ouderen was het een feest van
herkenning, voor de jongere bezoekers een
leuke kennismaking met Aalsmeer van weleer.
Presentator en samensteller Dick Piet verdient

een compliment, het was een heerlijk en
gevarieerd nostalgisch feest! Terecht een mooi
boeket bloemen voor hem uit handen van
feestweek-voorzitter René Martijn na afloop.

Wie mag als eerste Pramenrace-route varen?

Volle tent voor ‘kleedje
hoppen’ met SPIE
Aalsmeer - De feestweek is begonnen en hoe.
Na een druk bezochte kerkdienst op zondag
en in de avond een goede opkomst tijdens
de eerste jongeren evangelie-avond was het
maandag 3 september tijd voor de jaarlijkse
sportavond van SPIE. Met ‘kleedje hoppen’
werd gestreden om een laag startnummer. Het
optreden tijdens de spelavond bepaalt welke
teams in de vier verschillende categorieën als
eerste mogen starten aanstaande zaterdag 8
september.

Samenwerken

De Pramenrace gaat ‘Back to the Future’ en
de sportavond stond in het kader hiervan in
het teken van een vroegere activiteit. Met vier
mannen en/of vrouwen op een kleedje staan
en al springend onder leiding van de captain
(tevens ‘trekker’) snel naar de overkant. De
meeste teams ging het goed af, maar er waren
ook teams die grote moeite hadden met deze
vorm van samenwerking. Presentator en dj
Kees Markman raadde nog aan om tegelijk op
de muziek te springen, maar deze tip werd
niet door alle deelnemers ter harte genomen.
Er waren ook uitschieters, die in heel rap
tempo het parcours wisten af te leggen. Al

Startlijst
SNELHEID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Uniek
Kees Bonkezak
Team Hatseflats
Aquaprama
Speedfish
Stenhuismaatjes
Union Junior
De Witte van Leeuwens
‘t Molmmegoedje
De Kleine Brug
DIP

B. Baardse
M. Maarse
R. Winters
J. van Schuppen
S. Baardse
J. Brouwer
R. van Leeuwen
T. van Leeuwen
Jp. Korenwinder
W. Heeren
H. v.d. Meer

eerder aan ‘kleedje hoppen’ deelgenomen
of stiekum thuis met het Perzische tapijt
geoefend?

Deelname 130 teams

In ieder geval was het als vanouds een
hilarische avond, waar zien en gezien worden
ook hoog in het vaandel stond. Steeds meer
deelnemers wandelen de tent binnen met
een t-shirt met de naam van het team. Maar
liefst 130 teams namen deel en dit is veel. In
totaal hebben iets meer dan 150 teams zich
ingeschreven voor de Pramenrace, oftewel
een heel klein percentage liet het sporten
voor wat het was en weet dat als een van
de laatste starten nu een feit is. Voor hen is
gezellig varen het belangrijkste.

Team Uniek weer snel

Verzekerd van als eerste starten is in de
categorie snellen Team Uniek, bij de bokken
Team DPB’s, in de categorie dames mag Team
Kurkdroog als eerste de penta aanslingeren
en bij de grootste categorie recreanten is het
Team Waterpas die de groep gaat aanvoeren.
De volledige en officiële startvolgorde van de
33e Pramenrace:

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BOKKEN
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DPB’s
EPPP
Team Polder Power
De Poelbandits
Wrakhout
Boerrito’s
De Bierbaron
Aangeschoten Wild
De Lillike Draeck
Vitanic
Titanic
Praam naar de Maan
De Poddeworsten
De Buertskippers
Pr-ôôst
Rentapraam
Frau Schöderbuck
Aaltje Bagger
Het Vaar-tuig
Sweetisch Penta Mafia
Gang is Allus
De Achterste Zaal
De Wijzen uit ‘t Oosten

M. Piet
J. Bos
R. Noordhoek
A. v.d. Hoorn
B. Zwart
J. Bastian
W. van Leeuwen
B. Straathof
A. Rijkmans
S. Koster
J. v.d. Jagt
J.vd Velden
D. Keessen
R.J. Pannekoek
J. van der Ban
M. Kesting
A. Verduyn
A. Hollander
D. Geleijn
J. Engel
J. Knobbout
H. Freling
R. Maarse

Foto’s: www.kicksfotos.nl

De Kloothommels
H.J. van Leeuwen
Gemengd Douchen
J. Jongkind
Kantje Boord
M. Meiland
New Kids on the Bok
R. Volkers
Bovenlanden
G. Nooter
Rode Lantaarns II
M. Könst
De Turftrekkers
B. Been
De Vreeselijke Vreekens
E. Vreeken
Het Seringenland
A. Buis
Stoppies
D. v.d. Heuvel
De Vreemdgaanders
P. Moolhuysen
Tuuteblik
H. Strampel
De Meubeltjes
J. van der Schilden
De Gemiste Kans
R. Onclin
Blick Black & Bjoetifoel
M. Offerman
ABRACAHADIBA
H. Boer
DAMES

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Kurkdroog
S. Penne
Eén pot nat
I. van Arkel
‘t Tietenblik
N. Droog
CHicks before Dicks
K.Maarse
10 PK
M. Pauw
De Witte Wieven
M. den Hartog
Praamangels
Fl.Molema
Herinnert u zich deze nog?
C. Kooij
Oversharing
M.Dol
De Tollemetuiten
S. Kramer
De Meides Van…
N. v.d. Meer
Bubbels
A. Fijn
Late Bloomers
K.Ter Horst
Badgirls (have more fun) W. Hoogenboom
Meiden van Staal
Y. ten Hoeve
Over tijd
N. Beijnvoort
Undateables
J. de Kruijff
RECREANTEN

68 Team Waterpas
69 Nee, jij vaart lekker!

D. Bouman
F. Janssens

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

THe Fox
R.v. Aalst
Alle Bochten Rechtdoor
P. Lenzen
Ons Praem
M. de Vries
We moeten helemaal niets M. Outshoorn
De Drifters
A.vd. Drift
De Prutpraam
M. van Vuren
Dattifloat-team
R. Mäkel
Optimale Achterblijvers
S. Kooij
Dirrekies Gaatje
J. Arendse
De Barreltjes
F. de Vries
Voor de Gein
R. Zitvast
The last minute
A. Weening
Von Penta
B. van Baal
Hengstenbal
M.vd Hauten
Van Begin tot ‘t End
J.J. Eveleens
Pitspoezen
B.Visser
De Luie Donders
M. Dol
Bejaardenclub ‘de Anjers’
O. Houtkamp
Ast maar drijft
K. Janssens
Tot dat ‘t Zinkt
D. Lanser
Piet Keuregies Preem
R.Van Aalst
Rondje Omweg
M. Harting
Blood Sweat & Beers
C. Alderden
De Kale Zak
F. Rinkel
All Stars
G.J. Meijer
De 6Provincien
S.Pos
Heavy Dreamers
C. Springintveld
De Linkeballers
R. van Leeuwen
Tik ‘m aan
D. Alderden
Raketjes
S. Tromp
Beun & Kleun B.V.
E. Kramer
Ketelbinkies
A. van Gool
De Rode Schoentjes
R.J. Winters
Team Battle Praam
L. Buijs
Kung Fu Penta’s
M. Tas
De Tur-bootjes
P. Dijkstra
Team Vol Gas
R. Schreurs
Poeltoeters
J. Zandstra
Black Pearl
M. Braakman
op ´t nippertje
E.Spaargaren
Op de Valreep
A. van Bostelen

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

De Farregatters
B. de Vries
Team Steur
P. Steur
Ome Dirk
V. Jongkind
Zeeuws Meisje
J. Weij
De Baggerbanjers
J. Bosman
Duikbootvereniging
De Gladde snorretjes
J. Maarsen
Rukbunker
T. Otto
Peditum Pramos
Ruben Raadschelders
Simpel Zat
P. Vreeken
La Banane Cyane
T. Eveleens
zwervende Praam
E.luyten
Puntjetaartleven
B. Eveleens
De Drijvende Diva’s
L. de Wilde
Bledje 016
K.Penha
De Gouwe Rokken
M. Vermeulen
‘t Schip
K. van ‘t Schip
Team 188
R. Tas
Aprameja
A. Leegwater
Tied Zat
I. Blauwhoff
Mixed team van ‘t End
K. Kramer
De Vlijtbuiters
R. de Vries
De Kornuiten
J. Engel
Gierende Gerries
M.v. Egmond
De Natte Snorretjes
L. Peetoom
After-Dorst
H.Spaarganren
Het D(r)onkere End
E. van den Beitel
‘t Witje
W. van Tol
De Dubbele Bojum
R. Vermeulen
Import Praam
M. Spaargaren
Historische Tuin 2
J.W. Wegman
Pino
M.L. Verbruggen
No Stress
B. Wels
Team Good Life
M. Wiesener
De Zwarte Ruiter
D. Stevens
Het Witte Hek
A. Ceelen
Prins Albert
R. Verkerk
Alupra
W. Fokker
Mozes
K. Alderden
De Barrel
K. Bus
De Harde Bezems
P. de Vries
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Club ‘schreeuwt’ om nieuwelingen

‘Opfrisbeurt’ voor interieur

Hoofden weer op hol bij
leden van damclub K&G

Molenwinkel De Leeuw
gaat tijdelijk verhuizen

Aalsmeer - Ruim tweeëntwintig
jaar na de heropening van Korenmolen De Leeuw in 1996 wordt
de molen van binnen ingrijpend
verbouwd. Vanaf 17 september
wordt het interieur van de winkel
eens ‘opgefrist’ en aangepast aan
de eisen van deze tijd. Zo mag bijvoorbeeld tegenwoordig het vullen en verkopen van de zakken
meel niet meer in dezelfde ruimte plaats vinden.
De totale verbouwing gaat ongeveer vier weken duren. Tijdens
de verbouwing kan de verkoop
doorgaan doordat de winkel tijdelijk kan verhuizen naar Zijdstraat 37. Op zaterdag 15 september opent deze tijdelijke winkel
haar deuren voor klanten.
Expositie en voorraadhok
Sinds de officiële heropening van
de molen in april 1996 zijn er al
de nodige kleinere aanpassingen
aan de molen gedaan, zoals winkelkasten, een permanente foto
expositie op de eerste verdieping

en een voorraadhok op de tweede verdieping.
Sinds enige tijd wordt ook gewerkt met barcodes en kan zelfs
in dit nationale monument gepind worden. Maar in essentie
worden al vanaf deze herstart
vanuit een ongewijzigde winkel
op de begane grond aan het publiek meelproducten verkocht.
Aan het ‘molentechnische’ deel is
in de loop der jaren ook het nodige veranderd. Zo is er een buil
(voor het zeven van volkorenmeel
naar zemelen, griezen en bloem)
en een mengketel toegevoegd.
Recentelijk is één van de twee
koppels molenstenen ‘geëlektrificeerd’. Dit koppel draait nu dus
op een elektromotor waardoor in
geval van windstilte toch gemalen kan worden. Op deze wijze
wordt de leveringsbetrouwbaarheid dermate verhoogd dat ook
grotere en professionele klanten
kunnen worden bediend.
Zijdstraat 37
Het tijdelijke verkooppunt in het
winkelpand op Zijdstraat 37 is
mogelijke door de belangeloze
medewerking van de heer Dames, eigenaar van dat pand. Deze noodwinkel zal op zaterdag
15 september om 13.00 uur voor
het eerst haar deuren openen en
daarna op de gebruikelijke tijden
(zaterdagen en dinsdagen van
13.00 tot 16.00 uur) open zijn. Tijdens de verbouwingsperiode zal
de winkel niet telefonisch bereikbaar zijn.

Twintig koren op derde
Amstel Korendag

Amstelland - Twintig koren treden op tijdens de derde Amstel
Korendag in P60 Amstelveen op
zondag 7 oktober. Na de succesvolle editie van vorig jaar maakt
organisator The Amstel Gospel
Choir zich weer op voor dit fantastische korenfestival. Naast The
Amstel Gospel Choir zullen diverse koren uit Amstelveen en omstreken, maar ook daarbuiten een
spetterend optreden verzorgen
in het drukke Stadshart van Amstelveen om het publiek te entertainen!
Tijdens dit korenfestival wordt elk
koor op een podium gepresenteerd, versterkt met digitaal geluid en professionele verlichting.
Liefhebbers zijn welkom op 7 oktober van 13.00 tot circa 21.00
uur om hun favoriete koor te zien,
maar blijf gerust de hele dag. De

Deelnemers
De twintig deelnemende koren:
Guilty Pleasure, Vrouwen van Kabaal, Out Cider, Popkoor Lef, Peter’s Angels, Vocalgroup Esperanto, Koninginnenkoor Amsterdam, De Sirenen, Amsterdam River Singers, Koor aan ‘t IJ, Vocalgroup Bant 2.1, Popkoor Just
for Fun, Popkoor Prestige Amsterdam, Wereldmuziekkoor Passion,
Soul en Motownkoor D-F!ne, Factory of Voices, Adam Sings, Then
There Were Voices, Little Wings
en Amstel Gospel Choir. Kaartverkoop tijdens het evenement aan
de kassa van P60. Entreeprijs: 2,50
euro. Voor meer informatie: www.
amstelkorendag.nl

Thamen honkballers nemen
punten mee uit Enschede

ka krijgt vier wijd en Vogelaar
slaat de bal ook weer het rechtsveld in en weer heeft de buitenvelder een slecht moment en
kan Schouten scoren. Van Rekum
slaat nog een opofferingsslag in
het linksveld waarop Groen kan
scoren en dan eindigt de inning
na een pitcher wissel bij TTT met
een stand van 6-10 voor Thamen.
Ook in de zevende inning weet
Thamen nog een puntje te scoren, Nurse krijgt vier wijd, Koole slaat een honkslag maar sneuvelt samen met Schouten even later in een dubbelspel, maar op de
honkslag van Groen komt Nurse
over de thuisplaat: 6-11. In de
achtste inning pakt Thamen nog
even door. Vogelaar begint met
een tweehonkslag maar sneuvelt
even later toch op de honken, 1
uit. Hoekstra slaat een honkslag,
Van Rekum bereikt het honk na
een veldfout van de derdehonkman Lucas Vos krijgt vier wijd,
Nurse slaat een honkslag, Koole slaat een honkslag en dan zijn
er opeens weer 4 punten over
de thuisplaat: 6-15. TTT weet in
de gelijkmakende achtste inning
nog een punt te scoren, maar verder dan dat komen ze niet en dat
brengt de eindstand op 7-15 en
kunnen er 2 winstpunten mee terug naar Uithoorn.
Komende vrijdag 7 september
om 19.30 uur komt het laag geklasseerde OVVO uit Amsterdam op bezoek die dit seizoen
nog geen wedstrijd heeft weten
te winnen. Belangstellenden zijn
van harte welkom om de wedstrijd bij te komen wonen op
het complex van Thamen aan de
Vuurlijn 24 in De Kwakel.

heid de afgelopen zes jaar prachtige parels uit de sector gepreco Koomen op die na zes jaar af- senteerd, gedragenheid gecreescheid neemt, conform het roos- erd vanuit de brede tuinbouwter van aftreden. Michiel van Gin- sector en de bijzondere winnaars
kel: “Als directeur van Royal ZON en genomineerden een internatifruit & vegetables ben ik helemaal onaal podium gegeven. Ik zal dat
thuis in de groente- en fruitsec- met veel plezier voortzetten.”
tor en weet ook wat er in de sierteelt speelt. Ik wil met deze func- Aanmelden kandidaten 2019
tie innovatief ondernemerschap De tijd is aangebroken om kandiin de tuinbouw bevorderen. Ont- daten aan te melden voor de 33e
wikkelingen gaan enorm hard en editie van de Tuinbouw Onderdaar horen een aantal uitdagin- nemersprijs. Kandidaten kunnen
gen bij op het gebied van (duur- zichzelf tot 21 september aanRegio - Michiel F. van Ginkel is zaam) ondernemerschap. Ik vind melden of door een ander bedrijf
aangetreden als nieuwe voor- het boeiend om dit via de On- of organisatie worden voorgedrazitter van het bestuur van de dernemersprijs te ondersteunen gen. Eind oktober maakt de orgaStichting Tuinbouw Onderne- en te bevorderen. Nico Koomen nisatie bekend welke bedrijven
mersprijs. Hij volgt daarmee Ni- heeft met enorm veel betrokken- een nominatie ontvangen. Tij-

dens de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari 2019 volgt
de bekendmaking van de winnaar. Alle informatie over de prijs
en de aanmelding is terug te vinden op de website tuinbouwondernemersprijs.nl.

Lachen met brandweerman
Sam in de feesttent
Aalsmeer - Brandweerman Sam
kwam gisteren, woensdag 5 september, langs in de feesttent op
het Praamplein. Ondanks de vele regen en de heftige onweersbuien hebben heel veel kinderen
plezier beleefd aan deze vriendelijke blusvriend. Ook het optreden van de meiden Sarah en Julia
viel in de smaak bij de jongens en
meisjes en voor de aansluitende
meet & greet werd keurig in rijen
gewacht. Heel gezellig weer deze Rabo-kindermiddag, waar alle
jeugdige inwoners gratis welkom

waren. In de tent is het gelukkig
droog gebleven, maar een groot
deel van de bezoekers arriveerde wel thuis met natte haren en
kleding. En dat is niet zo gek met
een dag vol regen. Hopelijk klaart
het weer de komende dagen op.
Er wachten nog vele leuke evenementen in de feesttent en tijdens
de Feestweek in Aalsmeer, waaronder de Pramenrace aanstaande
zaterdagmiddag. Kijk voor meer
informatie op www.feestweek.nl
en www.pramenrace.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Kandidaten aanmelden tot 21 september

Michiel van Ginkel voorzitter
Tuinbouw Ondernemersprijs

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 harte welkom Kom gerust
eens vrijblijvend kennismaken,
de leden zullen u met raad en
daad bijstaan. Heeft u interesse,
of wilt u meer weten? Bel gerust
met Adrie Voorn: 0297-568472.

Amstel Korendag is een geweldig dagje uit voor koormuziekliefhebbers.

De Kwakel - Zondag 2 september stond de uitwedstrijd tegen
Tex Town Tigers uit Enschede op
het programma voor de honkballers van Thamen. Met een krappe selectie moesten de heren de
klus gaan klaren. Tex Town Tigers
neemt in de eerste inning meteen een voorsprong, drie honkslagen zorgen voor een 2-0 voorsprong. Thamen trekt in de tweede inning meteen de stand gelijk.
Rick Groen komt op de honken
met vier wijd, maar gaat uit bij de
hit van Djeraldo Soerka. Jelle Vogelaar en Lieuwe Hoekstra krijgen vier wijd en Mike van Rekum
slaat een tweehonkslag waarop
Soerka en Vogelaar kunnen scoren: 2-2. In de derde inning komt
Ernst Koole op de honken met
vier wijd, maar slaat Groen in zijn
slagbeurt even later de bal over
de hekken voor een homerun:
2-4. TTT trekt de stand weer gelijk
in de derde gelijkmakende inning
door twee honkslagen en een
veldfoutje: 4-4. En pakt in de vierde inning de voorsprong met 5-4.
Menno Schouten slaat een honkslag in de vijfde inning en kan
scoren op de honkslag van Groen.
Groen komt even later over de
thuisplaat op de honkslag van
Vogelaar: 5-6. In de vijfde inning
trekt TTT de stand weer gelijk na
twee honkslagen en een foutje in
het binnenveld: 6-6. Farley Nurse
komt in de zesde inning op de
honken met een veldfout, Koole slaat een honkslag en Schouten slaat de bal in het rechtsveld
waarop de buitenvelder van TTT
een veldfout maakt en daarop
kan Nurse scoren. Groen slaat een
honkslag en Koole scoort. Soer-

Gezellige kindermiddag

De Kwakel - Op maandagavond
10 september starten de dammers van het Kwakelse Kunst en
Genoegen hun nieuwe seizoen
weer. Dat doen ze in ’t Fort De
Kwakel, waar vanaf 19.30 uur iedere damliefhebber welkom is.
De leden spelen dan hun onderlinge competitie, bekerwedstrijden of bondswedstrijden. Maar
het aantal leden is in de loop der

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Honkdbal jeugd

Thamen begint 2e helft
seizoen met winst
De Kwakel - Het honkbal pupillen 3 team van Thamen ging zaterdag op bezoek bij OVVO in
Amsterdam. De eerste inning begon Thamen aan slag; Amy opende de wedstrijd met een mooie
honkslag. Daarna kwamen Jesper, Ted en Leandro met een
honkslag in het veld. Olivia sloeg
een erg mooie bal, maar deze
werd helaas gevangen. De volgende twee kwamen helaas niet
bij het eerste honk, maar door
goed gebruik te maken van het
‘stelen’ van honken wist Thamen
drie punten te maken. De tegenpartij begon ook aardig sterk. De
eerste inning wisten zij 4 punten
te behalen. Tussenstand: 4-3.
De tweede inning startte Thamen met een mooie honkslag
van Stan. Jorg volgde helaas met

drie slag en baalde enorm. Dit
werd snel goedgemaakt door
een prachtige homerun van Amy
zij en haalde daarmee drie punten binnen. Door enorm goed
veldwerk van de Thamen spelers
in deze inning wist OVVO geen
enkele punt te behalen. De derde
en de laatste inning werd gestart
met een tussenstand van 4-6. Olivia startte aan slag, gevolgd door
Ids, Collin, Stan, Dean en Amy
met allemaal een honkslag. Er
werden liefst 5 punten gescoord.
Tussenstand: 4-11. In de laatste
inning wist OVVO nog 4 punten
te scoren. Eindstand: 8-11. Een
welverdiende winst voor Thamen op deze zonnige ochtend!
Ook eens met dit topteam meetrainen? Neem dan contact op via
nieuweleden@thamen.info.

Uitdaging voor valide dansers

Start rolstoeldansen bij
Walking Wheels
Hoofddorp - Rolstoeldansers zijn
op maandag 10 september weer
met de eerste les gestart. In de
Hoofddorpse dansgroep is nog
plaats voor lopende (valide) partners die een nieuwe uitdaging
zoeken in het (stijl)dansen.
Rolstoeldansers dansen met een
andere rolstoelgebruiker óf met
een valide partner. Het eerste
doel is dansplezier voor iedereen.
Een bijkomend streven is de bekende dansen als quickstep, samba of veleta zo te dansen dat deze ook voor een niet-rolstoeldanser als zodanig herkenbaar zijn.
Naast de bekende ‘dansschooldansen’ komen ook country line
dansen en partydansen aan bod.
En natuurlijk wordt er gezellig gekletst, koffie gedronken en gela-

chen. Het dansseizoen bestaat uit
30 lessen. Verder wordt in januari een nieuwjaarsfeest georganiseerd, kan er deel worden genomen aan wedstrijden en sluiten
de dansers het seizoen af met een
danstest en een slotavond. Naast
de lessen zijn er ook extra trainingsochtenden voor de enthousiastelingen en gezellige vrijdansavonden.
Nieuwsgierig geworden? Kom
dan eens kijken bij: Walking
Wheels, stichting rolstoeldansen,
in gebouw De Aanloop aan de
Kruisweg 622 te Hoofddorp. Lesuren liggen tussen 19.00 en 22.15
uur op de maandagavond. Meer
informatie: Maureen Dijkman (instructeur) via 06-12146155 of via
info@walkingwheels.nl
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Start jeugdschaatsen bij
ijsclub De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Vanaf heden is het
weer mogelijk om in te schrijven
voor het jeugdschaatsen op zaterdagochtend op de ijsbaan in
Haarlem. De temperatuur gaat
na de prachtige lente en zomer
weer omlaag en dan gaan de gedachten weer voorzichtig naar ijs.
Daarom zijn op dit moment de
voorbereidingen bij IJsclub De
Blauwe Beugel voor het komende
seizoen weer in volle gang. Enkelen hebben de weg naar het aanmeldingsformulier op de nieuwe
website gevonden, maar nog niet
alle jeugdschaatsers. Schrijf je zo
snel mogelijk in. Aanmelden voor
de zaterdagochtend kan via het
formulier op de website: www.ijsclubdeblauwebeugel.nl. De eerste les op zaterdagochtend is op
6 oktober.
Vervolg veldtraining
Ook kan het komende schaatsseizoen prima voorbereid gestart

Eerste voorronde NTKP

Pokeren in The Beach om
Team Kampioenschap

worden door mee te doen aan
de resterende veldtrainingen. Dit
seizoen wordt de workout-training veel toegepast, speciaal aangepast op de jeugd. De training
wordt voortgezet op maandag
10 september en is van 19.00 tot
20.00 uur. De training wordt gehouden bij het clubgebouw aan
het Konnetlaantje te Rijsenhout.
Tarievenstructuur
De afdracht van lesgelden aan
het schaatsgewest is afhankelijkheid van de leeftijd per 1 juli 2018. De tarieven voor het seizoen zijn ongewijzigd: Kinderen
tot en met 12 jaar betalen voor 10
lessen 57,50 euro en voor 20 lessen 77,50 euro. Kinderen van 13
tot en met 16 jaar betalen voor 10
lessen 80,50 euro en voor 20 lessen 113,50 euro. Hiervoor hebben ze een aspirant-lidmaatschap en kunnen tegen een borg
een helm huren welke eigendom
blijft van de vereniging.

Handboogschieten bij Target

Trainingsbeesten winnen
Gerrit Versteeg Memorial
Kudelstaart - Afgelopen zondag
2 september werd bij handboogvereniging Target de jaarlijkse Gerrit Versteeg Memorial verschoten. Gerrit Versteeg was één
van de eerste leden van HBV Target en was met zijn witte haardos
en vriendelijk voorkomen een
zeer gewaardeerd lid. Deze onderlinge clubwedstrijd is al jaren
een vast gegeven en wordt gecombineerd met een barbecue
voor de leden en hun (eventuele)
partners. Het was een prachtige
dag met een heerlijk zonnetje en
een matig windje; alsof het van
bovenaf was geregisseerd! Zoals
gebruikelijk moesten er 36 pijlen geschoten worden op 25 meter in de buitenlucht en het betrof
de volgende klassen: barebow en
recurve samengevoegd, compound en jeugd. Het aspect gezelligheid staat bij deze westrijd
hoog in het vaandel. Toch waren
er enkele leden bij die met een
tweede plaats geen genoegen

namen. Met name bij de compoundklasse was er sprake van
een heftige strijd waarbij zelfs
een soort psychologische oorlogsvoering werd gebruikt om de
tegenstander van zijn apropos te
brengen. Uiteindelijk bleek toch
dat oefening kunst baart en dat
de winnaars ook op de verenigingsavonden echte trainingsbeesten zijn. Bij de recurve klasse
was dat Johan Ruhe, bij de compoundklasse Marcel van Rekum
en bij de jeugd was Carmen Terlouw de beste. Na de wedstrijd
werd er snel opgeruimd en het
vuur op de barbecue werd opgestookt door de meatmasters Jos,
Onno en Marco. Dankzij dit drietal konden de hongerige magen
met heerlijke stukjes vlees gevuld
worden. Een heerlijke dag met
heerlijke mensen, wat kun je als
vereniging verder nog wensen?
Handboogschieten ook iets voor
u/jou? Kijk voor meer informatie
op www.hbvtarget.nl

Kennismaken met hockey spelen

Open dag bij Qui Vive
De Kwakel - Het hockeyseizoen
gaat weer beginnen. Daarom
houdt hockeyclub Qui Vive aanstaande zondag 9 september
een open dag van 10.30 tot 12.00
uur voor iedereen die kennis willen maken met het hockey spelletje. De open dag is voor alle leeftijden: van stokstaartjes (4 tot 5
jaar) tot en met senioren. Iedereen is welkom. Om 11.00 uur starten er clinics voor kinderen die op
de basisschool zitten. Als je hieraan mee wil doen is het handig
om sportkleding aan te trekken
en eventueel scheenbeschermers
en een bitje mee te nemen. Een
stick heeft Qui Vive te leen. Hockeyclub Qui Vive organiseert voor
kinderen die in groep 1 en 2 van

de basisschool zitten twee keer
per jaar een blok van acht trainingen. Dit gebeurt in het najaar en
in het voorjaar op zondagmorgen
van 9.30 tot 10.30 uur.
Stokstaartjes trainingen
Zondag 16 september start het
eerste blok van de stokstaartjes
trainingen. Hier kan op een speelse manier ervaren worden hoe
leuk hockey is. Kinderen kunnen
hier nog voor opgegeven worden. Aanmelden voor deze trainingen kan door een mailtje te
sturen naar ledenadministratie@
quivive.nl en stokstaartjestrainingen@quivive.nl Het complex van
hockeyclub Qui Vive is te vinden
aan de Vuurlijn 30 in De Kwakel.

Jeugd van AAS aan slag
op de braderie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
1 september was er weer braderie in Aalsmeer en natuurlijk stond daar ook de Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging
(AAS). Vrijwel voor het clublokaal,
de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat en dit keer was het heerlijk
weer. Alles om een geslaagde dag
te worden en dat werd het ook.
De Aas-crew werd ondersteund
door de jeugdleden Brian, Nick
en Rune die als echte Azen vele bezoekers versloegen. Er was
veel aanloop met hopelijk als gevolg veel nieuwe leerlingen en leden. Aanstaande vrijdag 7 september begint het AAS schaakseizoen weer.
Samen schaken is leuk
Samen schaken is leuk, kom daarom schaken bij de Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging
(AAS). Het AAS-seizoen begint
vrijdag, 8 september weer om
19.00 uur. Er wordt les gegeven
volgens de officiële methode van
de schaakbond, Het Stappenplan.
Van 19.00 tot 19.30 uur is de les
voor de Stappen 1, 2 en 3. Daarna is er van 19.30 tot 20.15 uur de

Jeugdcompetitie voor alle Stappers en van 20.15 tot 21.00 uur
wordt les gegeven in de Stappen
4,5 en 6. De lessen worden gegeven door Bob Feis, Henk Noordhoek, Henk van Leeuwen, Martin
van Zaanen en Ben de Leur. Gaat
Luuk voor de derde keer op rij de
Jeugdcompetitie winnen of heeft
de concurrentie deze zomer hard
gewerkt? Of ben jij het nieuwe
AAS-talent?
Kijk voor meer informatie over
AAS: www.aas.leisb.nl. De lessen
en competitie zijn iedere vrijdagavond in de Doopsgezinde Kerk,
in de Zijdstraat 55 in het Centrum.
Door Ben de Leur

Wedstrijdzeilen

Spiegelgladde Westeinder biedt
kampioenen toch hun titel
Aalsmeer - Zelden ligt de Grote Poel van de Westeinderplassen er mooier bij als bij windstilte,
zoals afgelopen vrijdag. Water als
een spiegel met slechts een verdwaald rimpeltje als een minuscuul golfje door een thermisch
windvlaagje en binnen een paar
minuten alweer verdwenen. Voor
meer dan 150 wedstrijdzeilers
echter een ware proeve van geduld; te zeilen viel er nagenoeg
niet en vrijwel de gehele dag hing
de ‘rattestaart’, de uitstelwimpel
op het startschip van Westeinder
Zeilwedstrijden, recht omlaag.
Uiteindelijk kwam de Spankerklasse nog tot één geldige race.
Zaterdag begon met een herhaling van het windstille weerbeeld, maar met een kleine kans
op enige wind laat in de middag.
Die werd door het comité haarfijn benut, zodat er voor alle klassen toch nog twee geldige races
werden verzeild. Daar was andermaal veel geduld voor nodig, de
zeilers kwamen pas na half negen
‘s avonds van de Poel. Omdat er
om het kampioenschap werd gezeild waren er minimaal vier geldige races nodig.
Uiteindelijk bracht zondag hiertoe de redding,met een weliswaar zwak windje van 2 Bft kon er
goed worden gezeild. In de Javelin, een snel twee-mans zwaardbootje naar Engels ontwerp uit
1968, werden Peter en Lennard
van Zanten met de 578 klassenkampioen. Zij bleven met slechts
1 punt verschil het team van Olav

en Xanthe Kerssemakers voor. In
de Randmeer en de Spanker Klasse werd gezeild om het Nationaal
Kampioenschap. Beide zijn een
ontwerp van de befaamde E.G.
van der Stadt. Vooral de Spankers bleken als licht gebouwde zwaardboot nog prima winst
uit de vlaagjes te halen. Kees de
Vries (ZV Workum) won met Frans
van Schellen de titel; met 21 punten bleven zij Jeroen den Boer
met Michiel Rueter (WV Braassemermeer) 6 punten voor. Het
brons ging naar Steven Clemens
en Erik de Beukelaar (WV Vremdijck). Frans en Douwe Sas (WV
Giesbeek) scoorden onder meer
3 eerste plaatsen, maar door een
verkeerde startpositie in de vierde race konden zij hun klassement niet meer in een topplaats
zien te belonen. Bij de fraai gelijnde Randmeren ging de titel naar
de 1122 met Folkert Attema (WSHeeg) als stuurman en Evelien
van Leeuwen en Edwin Luyf als
bemanning. Zij bleven Anke de
Jong met Bart van Roessel (WSHeeg) 3 punten voor; derde werd
Wim van Dam (Elfhoeven) met
Wouter en Anne van Dam. Het
was nog even wachten voordat
iedereen zondagmiddag de haven van de watersportverenging
bereikte, waar het druk bezochtte evenement uiteindelijk met
veel animo en dank voor de grote
groep van vrijwilligers op het water en op de wal met een sfeervolle prijsuitreiking werd afgesloten.
Theo van Mierlo.

Aalsmeer - Vrijdag 21 september is The Beach aan de Oosteinderweg het decor voor een voorronde van het Nederlands Team
Kampioenschap Poker (NTKP). Dit
seizoen worden er verspreid door
heel Nederland ruim 50 voorrondes gespeeld. De beste 20% van
de voorronde gaat door naar de
halve finales. Uiteindelijk wordt in
de grote finale gestreden voor de
titel ‘Beste Pokerteam van Nederland’. Ook in Aalsmeer en omstreken kan iedere pokerliefhebber
zich met een team inschrijven en
zich misschien wel kronen tot Nederlands Kampioen.
The Beach wordt omgetoverd tot
een ware pokerroom waarin de
deelnemers in de eerste plaats
strijden om het beste pokerteam
van Aalsmeer te worden. Het winnende team mag dan een jaar
lang deze titel dragen. Daarnaast
maken ze ook nog kans om kampioen van Nederland te worden.
“Dit is het enige pokerkampioenschap voor teams in Nederland
en het mooie er aan is dat het
zeer toegankelijk is voor de vele
amateurpokeraars die ons land
rijk is”, zegt Mathijs Jonkers, organisator van het Kampioenschap.
Iedereen die mee wil doen, kan
zich via de website https://www.
onkpoker.nl/ inschrijven. Het kost
een team van 4 spelers slechts
12,50 euro per persoon om mee

te doen. Pokeraars hebben ook
de mogelijkheid om een seizoenkaart te bestellen. Zij mogen dan
onbeperkt meedoen aan de voorrondes door heel Nederland. Pokeraars kunnen zelf een team van
4 spelers samenstellen en zich
aanmelden.
Laagdrempelig toernooi
“Om mee te doen hoef je geen
poker koning te zijn. Waar sommige deelnemers al sinds jaar en
dag pokeren, spelen anderen het
spelletje hier pas voor het eerst!
Het NTKP is een evenement dat
voor iedereen toegankelijk is. Ondanks de laagdrempeligheid van
het Team Kampioenschap, steekt
het zeer professioneel in elkaar.
De aanwezige toernooidirecteur
en aankleding van de ruimte met
professionele pokertafels geeft
de spelers echt het gevoel dat ze
aan een professioneel toernooi in
een casino deelnemen”, legt Mathijs uit.
“Er wordt niet om geld gespeeld,
maar puur om de eer. Pokeren
voor prijzen is niet toegestaan
binnen de Nederlandse wetgeving. Toch willen we het mooie
spel poker naar iedere regio toebrengen en we zijn blij dat pokerenthousiasten uit Aalsmeer
en omgeving ook mee kunnen
doen.“ De voorronde in Aalsmeer
begint om 19.00 uur.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Aad van Belzen winnaar
vlucht vanuit Asse-Zellik
Aalsmeer - Zaterdag 1 september stonden twee duivenvluchten op het programma, de Nationale Sectorvlucht vanuit het
Franse Fontenay Sur Eure en de
derde Natour vlucht vanuit het
Belgische Asse-Zellik. Voor beide
vluchten werden de duiven om
08.30 uur met een lichte NO wind
gelost. In de loop van de vlucht
veranderde dat en ging de wind
meer naar OZO. De vlucht vanuit
Asse-Zellik werd gewonnen door
Aad van Belzen uit Kudelstaart.
Zijn duif, de 18-117, klokte hij om
10.15.05 uur en deze heeft een
gemiddelde snelheid gemaakt
van 1462,078 meter per minuut.
Cees van Vliet uit Kudelstaart
werd tweede en Comb. Van Leeuwen & Van Grieken uit Aalsmeer
derde. Aad werd met zijn duif
negende in het Rayon waar totaal 2008 duiven in concours waren. Om 15.04.29 uur klokte Piet
v.d. Meijden in Aalsmeerderbrug zijn 18-219 als eerste na de
vlucht vanuit Frankrijk. Zijn duif
voltooide de 490,909 kilometer
met een gemiddelde snelheid
van 1238,159 meter per minuut.

Comb. van Ackooy uit Hoofddorp
werd tweede en Gerard en Lies
v.d. Bergen uit Kudelstaart derde. in het Rayon werd Piet zevende, Comb. van Ackooy achtste en
Gerard en Lies elfde van de totaal
626 duiven die in concours waren. De uitslagen van Asse-Zellik met 424 duiven en 10 deelnemers:
1. A.J. van Belzen Kudelstaart
2. C. van Vliet Kudelstaart
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
4. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
5. Comb. van Ackooy Hoofddorp
6. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
7. J.H. van Duren Amstelveen
8. E. Wiersma Amstelveen
9. W. Wijfje De Kwakel
10. Tim Rewijk De Kwakel

Uitslagen van Fontenay Sur Eure
met 209 duiven en 8 deelnemers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piet v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
Comb. van Ackooy Hoofddorp
Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
W. Wijfje De Kwakel
L. v.d. Sluis Uithoorn
J.H. van Duren Amstelveen
Tim Rewijk De Kwakel
A.J. van Belzen Kudelstaart

Twee jubilarissen bij All
Out in zonnetje gezet
Aalsmeer - Twee jubilarissen van
tennisvereniging All Out zijn zaterdag 1 september in het zonnetje gezet. Wim van der Hout
en tennisleraar Peter van Bael
hebben uit handen van voorzitter Christoph van den Heuvel een
speldje ontvangen, omdat zij 25
jaar lid zijn van Tennisvereniging
All Out aan de Sportlaan. Van secretaris Sandra Peters kregen ze
ook een prachtige orchidee cadeau. Wim is één van de eerste
leerlingen van Peter geweest.
Toen hij nog studeerde aan het
CIOS in Overveen voor tennistrainer kwam hij stage lopen bij Tennis- en Squash Centrum All-In.
Sinds 2014 is Peter mede-eigenaar geworden van het Centrum.
Een biertje en een hapje maakten
het jubileumfeest compleet.
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SV Omnia 2000 Trampolinespringen

Aalsmeer - Afgelopen zondag 2
september in het Olympisch Stadion in Amsterdam waren ruim
zeshonderd van de meest getalenteerde D-junioren bijeen
voor hun D-spelen! Ook vier AV
Aalsmeer junioren waren goed
genoeg bevonden om deel te nemen aan dit mooie evenement.
D-junior Noelle Vos begon de dag
fantastisch met een persoonlijk
en tevens clubrecord bij het verspringen. Met een mooie afstand
van 4.53 meter verbeterde zij het
maar liefst 39 jaar oude clubrecord van Angelique van der Jagt uit 1979. Haar 60 meter sprint
was niet slecht, maar met 8.78 seconde kwam zij helaas niet in de
buurt van haar beste prestatie.
Gwen Alewijnse deed mee aan
haar favoriete 1000 meter. Na drie
weken vakantie was de scherpte
er misschien een beetje af, maar
met een tijd van 3.20.26 minuten
mocht zij toch best tevreden zijn.
Helaas niet in de buurt van haar
persoonlijke record. Colin Alewijnse was zeker een verrassing
deze dag. Met niet heel veel training in de benen en in een rommelige race kwam hij toch heel
dicht in de buurt van zijn per-

Aalsmeer - Op zondag 19 augustus werd in Hechtsheim (Duitsland) een internationaal trampolinetoernooi gehouden. Naast
springers uit Duitsland en België
waren ook negen springers van
SV Omnia 2000 van de partij. Behalve dat ze veel lol hadden, hebben de springers ook uitstekende
prestaties geleverd.
Onder de bezielende leiding van
Rien de Ruiter waren de springers en enkele ouders/juryleden
al op zaterdagmorgen naar Duitsland vertrokken, zodat in de middag en avond nog kon worden
getraind. Het toernooi valt altijd
samen met een dorpsfeest dat
door de plaatselijke turnvereniging wordt georganiseerd. Diverse mega-partytenten zijn dan opgesteld op het terrein van de tot
sporthal omgetoverde kerk. Ook
wordt de inwendige mens niet
vergeten! Tussen het trainen door
werd het energieniveau op peil
gehouden met salades, Bratwursten, Hackfleischburgers en frieten. Een betere voorbereiding
is nauwelijks denkbaar. Op het
toernooi werd gesprongen in diverse leeftijdsklassen. De springers sprongen elk een verplichte oefening en een keuze oefening. Daarna werd per klasse de
ranglijst opgemaakt en ging 70%
door naar de finale. Hierbij werden alle scores weer op nul gezet: alleen de score in de finale
bepaalde de eindklassering. Bij
de meisjes 13/14 jaar sprong Kiki Frederiks een zeer strakke verplichte oefening. Van één jurylid
kreeg ze zelfs een 9.0! Ze ging als

eerste door naar de finale. Daarin kende ze geen problemen en
ze ging er dan ook met de gouden plak vandoor. Bij de meisjes
15/16 jaar werd Muriël Coppens
tweede en behaalde Ilse Bom
een prachtige vierde plaats, op
slechts 0,035 punten afstand van
de nummer drie. In de 17+ klasse behaalden zowel Duncan Lemstra als Marlies Kok heel knap de
eerste plaats. Denise Bartling behaalde de zevende plaats. Bente
Geleijn sprong in haar verplichte oefening voor het eerst in een
wedstrijd een moeilijke nieuwe
sprong. Zij plaatste zich als eerste
voor de finale in de damesklasse
en wist die eerste plek ook in de
finale vast te houden. Finn-Julien
Falk sprong een goede verplichte
oefening, maar ging helaas fout
met zijn keuze oefening waardoor hij zich niet wist te plaatsen voor de finale en op de tiende plaats eindigde. Melvin Dokter sprong een goede verplichte oefening en plaatste zich met
een keuzeoefening met veel verplaatsing als eerste voor de finale
in de herenklasse. Ook hij wist die
positie te behouden en zo gingen
Bente en Melvin met enorme bekers naar huis. Een mooi tijdelijk
afscheid voor Melvin die vanwege zijn studie het trainerschap en
het trampolinespringen noodgedwongen op een lager pitje moet
zetten. Grote dank gaat uit naar
Rien de Ruiter voor de organisatie, naar de ouders, supporters
en natuurlijk naar de juryleden.
Zonder hen is deelname aan zo’n
toernooi onmogelijk!

ter, voetgolf, een dribbelparcours,
100 meter sprint en vele andere
spellen. Onder leiding van Sportservice Haarlemmermeer werd er
op de donderdag een uitdagend
knotshockey toernooi afgewerkt
en na de dagelijkse geheel gratis verzorgde lunch stonden op
donderdagmiddag alle waterspellen klaar. Op een aantal grote
opblaasbare toestellen kon er gegleden worden op een glijbaan
en een stormbaan. Moe, maar
voldaan werden de kinderen opgehaald door hun ouders om de
volgende dag weer fris met de
nieuwe activiteiten aan de gang
te gaan. De laatste dag werd er in
toernooivorm een 6 tegen 6 toernooi afgewerkt en vonden de finale onderdelen van het penaltyschieten plaats. Na de prijsuitreiking namen de winnaars van
het penaltyschieten hun bokaal
in ontvangst en kregen alle kin-

deren hun oorkonde met de resultaten van de diverse sportonderdelen. Speciale dank gaat uit
naar de vele vrijwilligers en sponsors die dit unieke evenement in
dit kleine dorp mogelijk maken!

Noelle piekt op juiste
moment in Amsterdam
soonlijk record. Met een mooie
tijd van 3.24.33 minuten was hij
heel blij. Finn Rademaker tot slot,
hoog genoteerd op de nationale ranglijst, had het lastig op zijn
1.000 meter. Na een heel mooi seizoen was ook bij hem de scherpte er een beetje vanaf. Dat hij toch
nog tot een hele mooie tijd van
3.07.11 minuten wist te komen,
is te prijzen. Knokken tot de laatste meter leverde hem een mooie
zevende plaats op. Al met al een
prima afsluiter van een heel mooi
baanseizoen voor de D-junioren
van Atletiekvereniging Aalsmeer.
Noelle Vos behaalde een persoonlijk record én een clubrecord.

Veel eremetaal en fun in
Hechtsheim, Duitsland

Nieuwe spelers hartelijk welkom

Oproep: Jeu de Boulesclub: Kom eens langs!
Aalsmeer - De groep Jeu de Boules spelers in Aalsmeer heeft dagelijks veel plezier van dit spel.
Graag willen de heren en dames
nog enkele nieuwe spelers verwelkomen. “Kom eens langs voor
een kennismaking en een proefspel. Ballen zijn aanwezig”, al-

dus de Jeu de Boulesclub in een
oproep. Er wordt op werkdagen
(maandag tot en met vrijdag) gespeeld van 13.15 tot 15.00 uur
op de baan voor kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan in de Hornmeer. Hartelijk
welkom!

Start cursus bij AV Aalsmeer

Leer hardlopen bij/met
de Atletiekvereniging
Aalsmeer - Op zaterdagochtend 22 september start er weer
een zesweekse beginnerscursus
hardlopen bij Atletiekvereniging
Aalsmeer. Heb je altijd al willen
weten of hardlopen iets voor je
is, maar weet je zelf niet goed hoe
je dat het beste kunt aanpakken?
Kom dan gezellig meedoen, zodat je zelf kunt ervaren hoe snel
je vooruit gaat en hoe leuk hardlopen kan zijn.
Ook als je al eerder hebt hard gelopen en weer wil beginnen, is deze cursus echt iets voor jou. Aan
het einde van deze cursus ben je
in staat om 3 kilometer achter elkaar hard te lopen. Iedereen kan
aan deze cursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. De trainingen vinden plaats op en rond-

om de atletiekbaan van Aalsmeer
aan de Sportlaan. De eerste training is op zaterdag 22 september van 9.00 tot ongeveer 10.30
uur. Daarna is er gelegenheid om
in de kantine nog even na te praten en een kopje koffie of thee te
drinken. Na afloop van deze cursus start er direct een vervolgcursus waarbij de deelnemers door
gaan trainen tot de 5 kilometer
van de Ringvaartloop op zondag
25 november. Enthousiast? Meld
je direct aan bij Annemieke Hollander via trainen@avaalsmeer.nl
of bel voor meer informatie: 0618069374. En als je nog twijfelt,
ben je ook van harte welkom om
het op zaterdagochtend eerst
eens vrijblijvend te komen proberen.

Kom korfballen bij VZOD
Kudelstaart - Net als school is
ook het korfbalseizoen weer gestart. VZOD bestaat dit jaar 70 jaar
en is na al die jaren nog steeds
een vereniging die met zijn tijd
meegaat. En waar korfbalplezier
op nummer 1 staat. Zoek jij een
nieuwe sport? Misschien heb je
net je zwemdiploma gehaald of
heb je weleens ergens anders gekorfbald, kom dan eens kijken
bij korfbalvereniging VZOD aan
de Wim Kandreef in Kudelstaart.
VZOD is een Kudelstaartse vereniging. Maar ook als je in Aalsmeer,
De Kwakel of Uithoorn woont,
ben je van harte welkom.

allerlei (jeugd)activiteiten, feestjes, toernooien, disco’s en onder
andere jeugdkampen georganiseerd. Kortom, een open vereniging waar je je snel thuisvoelt

Vanaf welke leeftijd?
Kleuters doen spelletjes op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur,
de groepen 3 en 4 van de basisschool trainen op dinsdag van
18.30 tot 19.30 uur en de groepen
5 tot en met 8 komen op dinsdag en donderdag van 18.30 tot
19.30 uur bijeen om te korfballen. Aan jongens en meiden van
het voortgezet onderwijs worden trainingen gegeven op dinsWaarom korfballen?
dag en donderdag van 19.30 tot
Korfbal is een leuke teamsport 20.30 uur en aan volwassenen op
met jongens en meisjes in één dinsdag en eventueel donderdag
team. Je maakt veel vrienden en vanaf 20.30 uur. Op zaterdag worvriendinnen en daardoor is het den de wedstrijden gespeeld.
extra gezellig. Korfbal doe je binnen en buiten. In het najaar en in Interesse?
het voorjaar korfbal je buiten en Zin om een keer me te trainen?
in de winter korfbal je binnen in Dat kan! Kijk voor meer informaeen sporthal. Maar VZOD is meer tie of contactgegevens op www.
dan alleen korfbal: zo worden er vzod.nl of mail naar TC@vzod.nl

Drie dagen allerlei spelletjes

32 Jaar Jeugddagen SCW

Vijf nieuwe ploegen

ZABO competitie start
weer met tien teams
Aalsmeer - De plaatselijke zaalvoetbalcompetitie van de ZABO
Aalsmeer gaat in de maand september van start met de 43e jaargang. Door de vele nieuwe aanmeldingen kan er, zoals vanouds,
een competitie met tien teams
gedraaid worden. De deelnemende zaalvoetbalploegen heten: Amsec Piller, Football Fanatics, Green Fingers, HFC Haarlem,
International Smokers Team, Joga Bonito, LEMO, Street Football
Team, Woei en Polonia Aalsmeer.
De voorbereidingen voor het
komende seizoen 2018/2019
zijn in volle gang. De sportzalen zijn inmiddels gehuurd en
de eerste speelronde (van in to-

taal 18 speelavonden) staat gepland voor zaterdag 29 september in sporthal de Bloemhof. Vorig seizoen waren er slechts acht
deelnemers en dus kent de ZABO behoorlijk wat wijzigingen.
Drie teams hebben opgezegd, te
weten Koning Nieuwendijk, Bolas Underwear en IBH Aalsmeer.
Hier tegenover verwelkomt de
ZABO maar liefst vijf nieuw ploegen: Green Fingers, Internationaal Smokers, Joga Bonita, Street
Football Team en Woei. Daarnaast
is er naamsverandering, het team
van Met & Co gaat verder onder
de naam HFC Haarlem. Meer informatie is te vinden op de website: www.zaboaalsmeer.nl

Rijsenhout - Het waren weer drie
fantastische dagen! Van woensdag 29 tot en met vrijdag 31 augustus vond alweer de 32e editie van de jaarlijkse SCW-Jeugddagen plaats aan het Konnetlaantje in Rijsenhout. Traditiegetrouw zijn de Jeugddagen niet
meer weg te denken in de laatste
schoolvakantieweek bij SCW. Al
jaren verzorgd de club de Jeugddagen geheel gratis voor alle kinderen tot en met 12 jaar. Niet alleen voor de eigen leden, maar
ook voor niet-leden.
Elke dag is er een wisselend aanbod van diverse activiteiten. De
kinderen worden ingedeeld in
teams van circa 6 kinderen op
basis van leeftijd. Elk team krijgt
voor deze drie dagen een vaste
leider die de kinderen gedurende
deze drie dagen begeleid.
De eerste dag stond in het teken van voetbal met onder meer

een circuit en training. Onder leiding van diverse jeugdtrainers
werd er een training afgewerkt
en vonden er diverse voetbalspellen plaats, zoals scherpschut-

Afscheid vrijwilligers
Een grote groep vrijwilligers
maakt het jaarlijks mogelijk om
dit evenement plaats te laten
vinden. Dit jaar neemt de harde
kern na 32 jaar afscheid en zullen
ze het stokje overdragen aan de
volgende generatie. Op de laatste dag van de Jeugddagen 2018
werd de harde kern in het zonnetje gezet door fractielid Mariette Sedee-Schuitemaker van het
CDA. Nan en Margriet Scheltus,
Pim en Tilly van den Bosch, Hans
Harting, Ria van Keulen, Herma Reinhart en Elly Ruiter zullen
volgend jaar gemist worden. Bedankt voor jullie jarenlange inzet!

